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Megjelenik havonta

A pillanat, amire sokan régóta vártunk
Megkezdődött a 4. sz. főűt Törökszentmiklóst elkerülő szakaszának építése
2001. november 15-én csütörtökön 11 órakor Dr. Orbán
Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Varga
Mihály, a Magyar Köztársaság pénzügyminisztere,
Manninger Jenő, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium
politikai államtitkára, Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Bakk Zoltán, Törökszentmiklós város polgármestere, Dr. Pintér László, a JászNagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú
Társaság ügyvezető igazgatója és Szíjj László, a VABE
Konzorcium ügyvezető igazgatója a régi 4. sz. főút és a
Tiszapüspöki bekötőút csomópontjában rendezett ünnepség keretében elhelyezte az elkerülő út alapkövét.

Régóta várt pillanat volt ez a mai, hiszen az Európai Unióhoz
csatlakozó országoknál kiemelt fejlesztési feladat az összeurópai úthálózathoz kapcsolódó, megfelelő szolgáltatási színvonalat nyújtó közúthálózat mielőbbi kialakítása. E mostani
beruházás amellett, hogy széles társadalmi igényeket elégít ki,
gerjesztő eleme lehet a terület fejlődésének, csökkentheti a
gazdasági elmaradottságot, de nem szabad megfeledkeznünk
arról sem, hogy ezen elkerülő út megépítésével lényegesen

javulhat a közúti közlekedés biztonsága, és nem utolsó sorban
a város környezetvédelmi helyzete is.
A 4. sz. főút az európai úthálózatban E 60 jelzéssel ellátott
Bern-Bécs-Budapest-Bukarest-Konstanca városokat összekötő
útvonal részét képezi. A hazai úthálózatban elfoglalt szerepét
az jellemzi, hogy Kelet-Magyarország súlyvonalában négy
megye területén halad át és jelentős régiókat köt össze. Kapcsolatot teremt a főváros, a legfontosabb Tisza-parti közlekedési csomópont, a nyolcvanezer lakosú Szolnok, a kétszázezer
lakosú Debrecen és az alföldi térség legdinamikusabban fejlődő városa, Nyíregyháza között.
A 4. sz. főút forgalma Törökszentmiklósig már évekkel ezelőtt meghaladta a még eltűrhető forgalomnagyságot, minek
következtében torlódott, lelassult a forgalom és fokozott balesetveszély állt fenn. A különösen balesetveszélyes szakaszok
kiváltása érdekében 1982-ben elkészült az a tanulmányterv,
mely a megyehatár és Törökszentmiklós közötti útszakaszt
ölelte fel, vizsgálta Szolnok és Törökszentmiklós elkerülésének lehetséges változatait.
A helyzeten jelentősen javított a Szolnokot elkerülő útszakasz
megépítése 1988-1995 között, majd a főút négysávosítása a
megyeszékhely és Törökszentmiklós között, amelynek munkálatai 2000-ben fejeződtek be. Az imént említett beruházások
méltó folytatása lesz ezen új, 3,9 milliárd forintba kerülő
szakasznak a megépítése.
A nagy forgalom jelentősen nehezíti a város lakosainak különösen a 4. sz. főút mellett élőknek - az életkörülményeit.
Sem a főutat keresztező gyalogosok, sem a főutat használó
kerékpárosok nincsenek biztonságban. Nagy a balesetveszély,
a zajártalom és a levegőszennyezés, melynek értékei az előírt
határértékeket meghaladják. Az előzőekben vázolt állapot
megszüntetése csak a lakott területen kívül eső, új útszakasz
megépítésével lehetséges, mely szakasz ideiglenesen része
lehet a majdani M4 gyorsforgalmi út nyomvonalának is. A
döntést előkészítő tanulmány és az elkerülő szakasz tanulmányterve 1993-ban elkészült, a lakossági egyeztetés megtörtént. Az elkerülő szakasz megépülte után várhatóan a forgalom mintegy 50%-a átterelődik az új nyomvonalra. Az
engedélyezési tervek alapján 1995. július-augusztus hónapban
az út és a közúti felüljáró engedélyét a Közlekedési Felügyelet
kiadta, melynek módosítása 2001 évben történt meg. A fejlesztési igényt a 4. sz. főút kapacitásának növelésében, a forgalom szolgáltatási színvonalának és a forgalom biztonságának javításában, Törökszentmiklós túlterhelt városközpontjának tehermentesítésében, a városra ható környezeti ártalmak, a
balesetek számának csökkentésében határozható meg.
folytatás a 2. oldalon
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építésére kétfordulós közbeszerzési eljárást indított a Közlekedési
és Vízügyi Minisztérium, mely során a Vakond Kft. és
Az elkerülő út építésének néhány adata:
a
Betonútépítő
és Szolgáltató Rt. által létrehozott VABE KonA tervezett beruházás keretében Törökszentmiklós várost
zorcium
3,9
milliárd
forintos ajánlatát fogadta el 2003. április
északon elkerülő új 2x1 forgalmi sávos útszakasz épül a
30-i
forgalomba
helyezési
határidővel.
112+097+121+240 km szelvények között:
Beszéde
végén
köszönetét
fejezte ki egyrészt a Magyar KözTervezési paraméterek:
társaság
Kormányának,
hogy
a törökszentmiklósi elkerülő
útkategória:
1. rendű főút
szakasz
építésének
költségeit
a
2001-2002. évi költségvetéstervezési sebesség:
100 km/óra
ben
kiemelt
beruházásként
biztosította,
másrészt megköszönte
forgalmi sávok:
2x3,5 m
a
Közlekedési
és
Vízügyi
Minisztériumnak,
hogy a beruházás
burkolatszélesség:
8,0 m
további
költségeit
biztosította,
engedélyezte
a közbeszerzési
útkorona szélessége:
12,00 m
eljárás
megindítását,
majd
annak
eredményét
kihirdette, és
csomópontok:
2 db különszintű, 2 db szintbeni
engedélyt adott a beruházás megkezdésére.
Az útszakasz elején - az eltérű irányú forgalom szétválasztására - különszintű keresztezés létesül a 112+588,8 km szel- Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
vényben tervezett, négynyílású, monolit, takaréküreges, vas- elnöke elmondta, hogy ennek az elkerülő útszakasznak a megbeton felszerkezetű felüljáró megépítésével. A második mű- építése már 10 évvel ezelőtt szóba került. Amikor elkezdődött
tárgy a főút és az óballai bekötőút kereszteződésében épül, a 4-es út fejlesztése, és a munkálatok szolnoki elkerülő szaahol az óballai út lesz átemelve a 4-es számú főút felett. A kasz építésével megindultak, nagy terhet vettek le Szolnok
műtárgy előregyártott tartókból épül fel 2x23,1 m távközzel. városáról azáltal, hogy az addig a váráson teljes mértékben
A híd szélessége: 8,63 m. A felszerkezet területe: 405 m2. átmenő forgalom jelentős része kikerült a városból. Hasonló
Mivel a főút távlatban 2x2 nyomra fog kiépülni, ezért a mű- tehernek a levétele kezdődik most, és fejeződik be 2003 tavatárgyak nyíláskiosztását már most ennek megfelelően tartal- szán, amikor Törökszentmiklós belterületéről az átmenő formazza a terv.
galom kikerül Kiemelte, hogy nagy szükség van ennek az új
Csomópontok épülnek az országos közutak kereszteződésé- útszakasznak a megépítésére, mert ha Kelet-Magyarországot
ben, ahol a forgalom által indokolt irányokban történő felálló, nem lehet gyorsan és biztonságosan megközelíteni, akkor a
befogadó, lassító és kanyarodó sávok kialakításra kerülnek.
gazdasági fejlődés sem tud igazán beindulni. Az a köldökzsiItt van biztosítva a mezőgazdasági területek megközelítésére nór, amit jelenleg a 4-es út jelent a fővároshoz, a dunántúli
szolgáló szervizút főúttal történő csatlakozása is.
egységekhez az szűk keresztmetszetű. Az a gyermek, az a
Az elkerülő út teljes hosszában új nyomvonalon, idegen terü- csecsemő sem fejlődik úgy az anyaméhbe, amelynek nem elég
letek igénybevételével építhető meg. A munka előkészítési az az átmérő, amit a köldökzsinór nyújt. Mi szeretnénk, ha ez
szakaszában, 1997. évben elkezdődtek és 2000. évben befeje- a köldökzsinór megfelelően tudná táplálni a mi megyénket,
ződtek az építési terület biztosításához szükséges adás-vételi illetve Kelet-Magyarországot, és ezáltal egy átlagos szintű
és kisajátítási eljárások. A megvásárolt vagy kisajátított terület fejlődéssel felzárkózhatnánk az ország fejlettebb régióihoz.
nagysága: 29 ha 6856 m2, mely 137 ingatlant érintett.
Dr. Orbán Viktor, miniszterelnök kiemelte, hogy a Kormány
célja a 4-es utat Magyarország egyik legjobb közútjává fejÜnnepi köszöntők
Dr. Pintér László, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami leszteni. Elmondta, hogy nemcsak erről az útszakaszról van
Közútkezelő KHT ügyvezető igazgatója örömének adott han- szó, hanem a következő év tavaszán meginduló Széchenyi
got, hogy sor kerülhetett erre az alkalomra, ugyanis az épülő Tervet kiegészítő program keretében az ország 43 helyén
elkerülő szakasz a törökszentmiklósi polgárok részére, s a indul meg újabb közútfejlesztés. Hangsúlyozta, hogy amíg a
megye tiszántúli részén, de talán a keleti országrészben élők megfelelő közúti közlekedés nem megoldott egy térségben,
számára is biztonságosabb, gyorsabb közlekedést, javuló addig igazán nagy beruházás - , amely rengeteg helyi emberkörnyezeti körülményeket, utazási költség- és időmegtakarí- nek adna munkát, s számos helyi vállalkozónak adna lehetőtást jelenthet egyszerre. Elmondta, hogy az elkerülő szakasz séget beszállításra - nem fog megtelepedni.

folytatás az 1. oldalról

Rendőrségi hírek
A környező településeken is sajnos gyakori a sörözők, italboltok feltörése:
Tiszabőn október 23-án éjszaka ismeretlen tettes feszítette be az ablakot az
egyik sörözőben, ahonnan italt és dohányárut vitt el, továbbá a játékgépben
„talált" pénzt is. Ugyanezen a napon a
tiszatenyői Borsodi sörözőbe úgy jutottak be, hogy a hátsó falat megbontották.
Itt is a játékgépet törték fel és 125 ezer
forintot vittek el belőle.
8
Október 26-án virradóra a Bethlen Gábor úti Műszaki Üzletház kirakatát törték be, ahonnan CD-lejátszót, hangfalat,
fejhallgatót és autó-rádiómagnót loptak
el 75 ezer forint értékben.

m
Meglepő, de október 31-én éjjel ismeretlen elkövető az utcára néző ablakon át
is látható autós-táskát vitte el az egyik
Dobó utcai házból. A tolvaj átugrott a
kerítésen, betörte az ablakot, majd a
táska kiemelése után elfutott. A táskában
a tulajdonos iratai és 20 ezer forint volt.

m

Ugyanezen az éjszakán a Kossuth téri
újságos pavilon üvegét törték be, s különböző „olvasnivalót" vittek el, 8000
forint értékben. Persze elképzelhető,
hogy nem a kultúra iránti szomjúság
sarkallta a tolvajt, hanem inkább a pénz.
PnX viszont nem talált.

Szintén 31-én éjszaka a Kelet utcában
lévő nyilvános telefonállomást törték fel,
majd elvitték a pénzperselyt. Mindezt a
riasztó jelezte, mire az intézkedő járőr
kiérkezett, az elkövetőknek hűlt helye
volt.

m

ugyanígy jelzett a riasztó november 1-én
éjjel Kuncsorbán a Star presszóban: az
intézkedő járőr a helyszínre érkezve
megállapította, hogy az ajtót felfeszítették, majd a játékgépet is feltörték, és a
benne lévő készpénzt elvitték.
(A híreket a rendőrségtől kaptuk.
H.M.)
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A kormány augusztus 31-én terjesztette az Országgyűlés elé a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló T/5001,
számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat - más törvények mellett
- tartalmazza a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítását
is. E változtatások elsősorban a kormány korábbi (például a nyugdíjrendszer átalakításához, a lakásépítések támogatásához kapcsolódó)
döntéseinek megfelelő szabályozás kialakítását, valamint a változó
jogszabályi környezethez igazodó törvényi rendelkezések megalkotását szolgálják. E cikk röviden bemutatja a személyi jövedelemadózást érintő legfontosabb változásokat. Az írás címe Várható változások a személyijövedelemadóról szóló törvényben = Adó 2001/13.

•
A gazdasági élet szereplőit tevékenységük folytatása során, a természetes személyeket egyéni életvitelüket érintően is számos olyan
előre kiszámíthatatlan esemény (elemi kár, baleset, stb.) éri, amelynek hatására további működésük, megélhetésük kerül veszélybe az
elszenvedett veszteségek miatt.
Ennek kivédésére elvileg az egyéni tartalékolás is szóba jöhető megoldás, azonban a túlzottan nagy tőkelekötés miatt a kockázatok csökkentésének ésszerűbb módja a veszélyközösségekben történő közös
tartalékolás, amelynek szervezése és bonyolítása mint önálló gazdasági tevékenység: a biztosítás révén valósul meg.
A biztosítási tevékenység a biztosítási szerződés alapján mérsékli,
hidalja át az egyéni kockázatokat, segíti az üzletmenet, az életvitel
folyamatos megtartását.
A biztosítási szerződések általános jogi kereteit a Polgári törvénykönyv szabályozza.
Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeli
esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos
összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére jogosult,
a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát [Ptk. 536. (1)].
Minderről részletesen olvashat a Biztosítás és személyi jövedelemadózás című írásban -Adó 2001/13.

•
A munkaerő-piaci szervezet működését, a munkaerő-piaci résztvevők
jogállását, a támogatások, a szolgáltatások és az ellátásokra vonatkozó jogszabályi előírásokat a foglalkoztatási törvény (az 1991. évi IV.
tv.) határozta meg. A törvény 1991. március l-jével lépett hatályba,
tehát több mint tíz éve hatályos. Előírásait számos esetben módosították, jelentősebb átalakításokra kétévenként kerül sor. A foglalkoztatási joganyag rendkívül „mozgékony" jogterület. Az általa
szabályozandó jogviszonyok képlékenyek, változnak. Indokolt tehát,
hogy a jogalkotó - jelen esetben a törvényhozó - időről időre áttekintse az előírások hatályosulását, és ehhez igazodóan változtassa
meg a tételes jogi rendelkezéseket. A foglalkoztatási törvény módosításának indoka a fentieken túlmenően az, hogy az EU-csatlakozás
követelményének szem előtt tartása mellett a munkaerő-piaci szervezet korszerűsítésének egyik állomásaként a felső irányítás területén
szükséges változások törvényi hátterét kellett megteremteni, másfelől
pedig a támogatások és ellátások rendszerében szükséges módosításokat végezték el. Az Országgyűlés a foglalkoztatás elősegítéséről és
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvénymódosításról
szóló 2001. évi XXIV. törvényt alkotta meg. A törvényt az Országgyűlés 2001. május 29-i ülésnapján fogadta el, ami 2001. július l-jén
lépett hatályba. További részletek az Ismét módosult a foglalkoztatási törvény című cikkben = Adó 2001/13.

•
Amióta a Magyar Tudomány Napját is ünnepeljük, a közfigyelem
újra erősebben irányul tudósaink, oktatóink, kutatóink munkája felé.
Ebben a témakörben szerencsésnek tarthatja magát a hazai agrárkutatás, hisz eredményeink alapján, a kutatások révén világszerte emelt
fóvel járhatunk: nemcsak tudnak rólunk, de ismerik eredményeinket.
Emellett a világ számos műhelyében találkozhatunk mezőgazdasági
szakirányú magyar kutatókkal, professzorokkal. Itthon pedig az
átalakuló életünk mindennapos harcát vívják a hazai tudományos élet
szereplői, akárcsak a magyar mezőgazdaság szereplői. A Magyar
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Tudomány Napja rendezvénysorozat alkalmából kerestük meg Dohy
János akadémikust, az MTA Agrártudományok Osztályának elnökét.
Köszönet érte, hogy sűrű programjában ránk is szakított időt. Az
interjút a Küldetésünk a mezőgazdaság tudománya című írásban
olvashatja = Magyar Mezőgazdaság 2001. november 7.
Az egyéni vállalkozó a bevételével szemben felmerülő költségeit a
többször módosított 1995. évi CXVII. tv. (a továbbiakban szjatörvény) 11. sz. mellékletében foglaltak szerint számolhatja el azzal,
hogy a bevételek számbavételénél e törvény 4. sz. mellékletében
foglaltakra - az általános forgalmi adó elszámolására vonatkozó
szabályokra - is figyelemmel kell lenni. Emellett a költségelszámolás
akkor szabályos, ha az szja-törvény 5. sz. mellékletében felsorolt - a
tevékenységet érintő analitikus - nyilvántartásokat is vezeti a vállalkozó. Összeállításunk most a közterhekkel kapcsolatos elszámolási
módozatokat ismerteti. Az írás címe: Közterhek és kötelezettségek =
Magyar Mezőgazdaság 2001. november 7.

•
Több országban törvény kötelezi az autótulajdonosokat téli gumi
használatára. Sokan azt is tudják, ez nemcsak kötelező, hanem hasznos „viselet" is, hiszen a statisztikák szerint télen hatszor nagyobb a
balesetveszély, mint nyáron. Ezt támasztja alá az a mérés is, amely
szerint az 50 km/h sebességű autó fékezéskor 8 méterrel rövidebb
úton áll meg téli gumival, mint nyári abronccsal szerelt társa
A nyári gumiabroncsok sokkal pontosabb képet mutatnak az évszakok változásáról, a hirtelen lehűlésről, mint bármely műholdfelvétel.
Anyagösszetételük miatt 7-8 Celsius-fok alatt megkeményednek,
csökken a tapadásuk, így nem kérdéses, mikor kell a téli garnitúrát
felszerelni, s meddig kell azt az autón hagyni. Az írás címe: A jég
hátán is megélnek - Teszi Magazin 2001. november.
Az utóbbi években az élelmiszer-forgalmazók sokasodásával és a
kínált termékek számának ugrásszerű növekedésével mind kilátástalanabbá vált a takarékosságra törekvő háziasszonyok helyzete. Van,
ami itt, akad ami ott olcsóbb, a legkedvezőbb beszerzési források
felkutatására viszont szinte senkinek sincs elegendő ideje és energiája.
Idei második árkörképünk készítése során annak néztünk utána, miért
kerülhet egy termék egyik üzletben kétszer annyiba, mint a másikban. Hogyan alakul ki az ár? Hogyan érhetünk el kézzel fogható
megtakarítást?
Az élelmiszer-kereskedelmi árkörképről részletesen olvashat a Meghökkentőkülönbségek című írásban = Teszi Magazin 2001. november.

S

A lakástámogatási rendszer alapeleme az úgynevezett szocpoltámogatás, amely már a hetvenes évek óta létezik. Ennek értelmében
a gyermekes családok építés és új lakás vásárlása esetén kedvezményre jogosultak. Az első gyerek után 200 ezer, a második és a
harmadik után l-l millió forint, minden további csemete után pedig
200-200 ezer forint közvetlen állami támogatás vehető igénybe.
Ismét megjelent a közvetlen támogatások körében az úgynevezett
áfa-kedvezmény. Eszerint építkezés idején vagy új lakás vásárlásakor
a számla szerint megfizetett általános forgalmi adó 60 százaléka, de
lakásonként legfeljebb négyszázezer forint „adóvisszatérítési támogatás" igényelhető.
A kormány 2000. február l-jén indította útjára áj lakástámogatási
rendszerét. Azóta a támogatások körét és feltételeit háromszor módosították, lényegében bővítették. Az egyik legutolsó változtatás hatályba lépéséhez, a lakáshitel-törlesztés adókedvezményének növeléséhez parlamenti döntés szükséges. Ha zöld utat kap a javaslat, az
újabb lökést adhat az építési-lakásvásárlási boomnak.
További részletek a Megsegített fészekrakók című írásban = Teszt
Magazin 2001. november.
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Városi ünnepség október 23-án
A hagyományoknak megfelelően a Városi Művelődési Központ adott helyet október 23-án a városi ünnepségnek.
A pódiumterem szinte teljesen megtelt. Ünnepi köszöntőjében Bakk Zoltán polgármester felidézte az 56-os eseményeket, megemlékezett a forradalom résztvevőiről, áldozatairól.
A megnyitó után a Bercsényi Miklós Gimnázium diákjainak
előadásában hallhattunk-láthattunk ünnepi műsort. Már sokszor lehettünk részesei városi szinten Budai Klára tanárnő
által rendezett előadásnak, de még mindig tudott újítani. Öszszeállításai rendhagyóak, színvonalasak, érdeklődést felkeltőek. Most ismert és sokunk számára teljesen ismeretlen dalokból, katonanótákból hallhattunk csokrot, népzenével, néptánccal színesítve. A felkészítésben Bischof László és
Csirmaz László voltak Budai Klára segítségére.
A műsor második felében a Kodály Zoltán Zeneiskola tanárainak fúvósötösét hallhattuk.
A további program eltért az előző évekétől, hiszen az idén a
javaslatok, felterjesztések hiánya miatt nem került sor a Pro
Urbe Törökszentmiklós-díj átadására, pedig a felhívás széleskörű volt.

Az ünnepség szép folytatása volt viszont a XIV. Alföldi tájak, emberek országos fotópályázat anyagából készült kiállítás
megnyitója a Művelődési Központ Pincegalériájában. A kiállítást H. Tóth László alpolgármester nyitotta meg. Beszédében
felhívta a figyelmet az ilyen jellegű pályázatok, kiállítások
fontosságára. Méltatta az ötletet, a szervezők munkáját, a
beküldött színvonalas fotókat.
A 78 szerzőtől beérkezett 342 fotóból 53 alkotó 89 képe került kiállításra. Ezeket a munkákat 3 tagú zsűri - Győri Lajos
a MAFOSZ elnöke, Csabai István fotoriporter és Bihari József
a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa - bírálta, és az alábbiak
szerint döntött:
Újvári Sándor - Kecskemét
- „Szürkegulya " című
képe a Polgármesteri Hivatal, Törökszentmiklós különdíját,
Szabó Mária - Kecskemét
- „Báj" című képe a
MAFOSZ különdíját,
Doboczky Zsolt - Kecskemét
-„Madárijesztő" című
képe a MAFOSZ különdíját,
Tóth Miklós - Budapest
- „Marinéni II. " című
képéért Bállá István bőrész alkotása a Műv. Központ különdíja
Mazumel László - Budapest
„ Formák"
című
képéért Balla István bőrész alkotása, H. Tóth László alpolgármester ajándéka,
Kiss András - Kecskemét
-,,A korongozó " című
képéért a Jászkun Fotóklub különdíját,
Nagy Sándor - Kiskunfélegyháza
- „Mi ketten" című
képéért Pató Róza plakettjét a Műv. Közp. különdíját,
Kakszi István - Miskolc
- „Téli üzenet" című
képéért H. Tóth László alpolgármester ajándékát kapja.
Jó ötletnek bizonyult, mert a részt vevők örömmel fogadták,
hogy a megnyitóra ellátogatok is szavazhattak a nekik legjobban tetsző képre. így lett közönségdíjas Fehér Kálmán kecskeméti fotós Alkonyi glória című fotója.
(V. M.)

Elismerések, előléptetések a Városi Rendőrkapitányságon
A Magyar Köztársaság 12-dik, az 1956-os forradalom és tán, Törökszentmiklós város polgármestere jutalomban
szabadságharc 45-dik évfordulója alkalmából Bakk Zol- részesítette Szatlóczky Rudolf r. törzszászlóst és Kenéz
Árpád r. zászlóst, Győri Sándor Tiszagyenda község
polgármestere pedig Aradi József r. törzszászlóst.
A törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője dicséretben és jutalomban részesítette Tttrmer Krisztián r.
törzsőrmestert, soron kívül előléptette Papp Zoltán r.
törzsőrmestert főtörzsőrmesterré, rendőr törzsőrmesterré
Szabó Károly őrmestert.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőrkapitányság
vezetője dicséretben és jutalomban részesítette Fejes Zoltán r. őrnagyot, a kapitányság vezetőjét és soron kívül
előléptette Urbán Imre nyugalmazott r. őrnagyot alezredessé. Mester Zsolt r. főtörzsőrmester ugyancsak dicséretben és jutalomban részesült, míg Dóráné Kelemen Gizella
főmunkatársi, Borda Imréné közalkalmazott pedig munkatársi címet kapott. Az elismeréseket az érintettek a Megyei Rendőrkapitányságon vehették át.
Az elismeresben részesítettek a varost kapitanysag ünnepi
átlománygyülésén
(Szerk.: H. M.)
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ÉLÉNK SZÍNFOLT A MIKLÓSI MÉDIA PALETTÁJÁN

Szeptember 1-től színesedett a televíziós
csatornák palettája. Legalábbis a törökszentmiklósiak számára. Az 1X1 MÉDIA Információs, Kulturális és Közművelődési Alapítvány televíziós adásait
láthatjuk néhány hónapja, szinte napról
napra bővülő, színesedő oldalakkal,
műsorokkal.
Az alapítvány tevékenységéről, működéséről beszélgettem a két alapító taggal,
Kucsera Györggyel és Szabó Péterrel.
— Meddig érlelődött az alapítvány létrehozásának ötlete a megalakulásig?
Kucsera György: Februárban vetődött
fel az ötlet, majd némi átgondolás, tervezgetés után, nyárra körvonalazódott,
hogy mit is szeretnénk igazából létrehozni. A bejegyzés már júliusban megtörtént. Ekkorra elkészítettük a WEB
oldalunk vázát is, hogy mit is szeretnénk
csinálni.
— Milyen célokat tűztetek ki magatok
elé?
Kucsera György: Alapvetően egy nonprofit szervezetet, médiát szerettünk
volna létrehozni, és ezzel a Törökszentmiklóson és térségében élőket széleskörűbben, minél objektívebben tájékoztatni. Színvonalas művelődési, szórakozási lehetőséget biztosítani számukra.
Szabó Péter: Úgy érezzük, hogy Törökszentmiklóson az Internet által kínált
lehetőségek nincsenek kellően kihasználva. A törökszentmiklósi információk,
adatbázisok a világhálón történő megjelentetésében szeretnénk segítséget nyújtani mindazoknak, akik ezt igénylik.
Kucsera György: Egy olyan médiáról
van szó, ami több lábon szeretne állni.
Olyan információs adatbázist adna,
amely a térségben történt legfontosabb
eseményeket rögzíti. Ezt interneten és a
televízióban is megjelenteti, és a lehetőségekhez mérten írásos formában is
közzétesszük.
— Miért kapta az 1X1 MÉDIA nevet?
Szabó Péter: Ha a humoros oldalát
nézzük a válasznak azért, mert előny,
hogy - mivel egyessel kezdődik a név a legtöbb WEB keresőn az elsők között
szerepelünk, így nem veszünk el az
adathalmazban. Tényleges oka az egyszerűségre törekvés. Nem akartuk a

nevet túlbonyolítani, egyszerűsége az
objektivitásban és pártatlanságban rejlik.
— Miért MÉDIA a név második fele?
Szabó Péter: Mert ez egy tág fogalom.
Beletartozik az Internet, az elektronikus
és nyomtatott sajtó és a televízió is. Mi
az internettel és a televíziózással foglalkozunk. Ez két olyan alappillére az információátadásnak, melyre a továbbiakban is szeretnénk építeni.
— Miért alapítványi formában jelentkeztetek?
Kucsera György: Mert ezzel a tevékenységünkkel a köz javát szeretnénk
szolgálni, és nem anyagi haszonra törekszünk.
Szabó Péter: Magyarországon ez a
működési forma általánosan elismert és
elfogadott. Az alapítvány vezetésében,
döntéseinek meghozatalában kuratóriumi tagságunknak köszönhetően aktívan
részt tudunk venni. Nem elhanyagolható
szempont volt, hogy más gazdasági
érdekeltségtől teljesen el tudunk különíteni ezirányú tevékenységeinket.
Kucsera György: De gyakorlatilag a
cégünkben szerzett értékeket, tapasztalatokat igyekszünk bevinni ebbe a közhasznú szervezetbe.
— Amikor az alapítvány gondolata felvetődött, azonnal képbe került mindkét
médiaforma is?
Kucsera György: Igen. Elkészült a
WEB oldalunk váza, és ezzel egyidőben
elkezdtük a televízió szervezését is.
Remek alkalom adódott arra, hogy
együttműködve, belekóstoljunk a másik
területébe és így új ismeretek birtokába
juthassunk.
— Ketten vagytok alapító tagok Segíti-e
más az alapítvány munkáját? Gondolok
itt a televíziós műsorok vagy a számítógépes programok készítésére.
Kucsera György: Az alapítvány céljai
között szerepel az ilyen irányban érdeklődő fiatalok felkarolása, segítése. A
megalakulással egyidőben kerestünk
meg olyan fiatalokat, akikről tüdtuk,
hogy érdeklődnek a média iránt. A televíziós programok elkészítésében Tóth
Attila és Joó Béla kuratóriumi tagok
vesznek részt. Külsős riporterként
Turcsányi János és Nagy Szilárd segíti
munkánkat.
— Akikkel nincs kapcsolatotok, milyen
úton juthatnak el hozzátok?
Kucsera György: Olvashatják felhívásunkat a WEB oldalunkon, de megjelent
ez nyomtatott formában is.
— Miből tartja fenn magát az alapítvány?

Kucsera György: Az alap a kettőnk
anyagi javadalmából származik. A
fennmaradást és a működést az adományok és a reklámok bevétele biztosítják.
— Mik a további tervek?
Kucsera György: Alapterveink közül
fontosnak tartjuk, hogy amit csinálunk
azt még magasabb nívóra emeljük. Lehetőségeinkhez mérten jelen szeretnénk
lenni még több olyan fontos városi és
környékbeli eseményen, amire eddig
nem jutottunk el. Eddigi tevékenységünk
a városra összpontosult, szeretnénk ezt a
tevékenységi kört szélesíteni.
Szabó Péter: Keressük azokat a lehetőségeket, melyekkel még több helyre
eljuttathatnánk műsoraink tartalmát.
Szeretnénk növelni a nézőink számát.
Keressük a DVB-T technológia bevezetésének lehetőségét. így a rádióhoz hasonlóan valamennyi törökszentmiklósi
és környékbeli lakóhoz el tudjuk majd
juttatni műsorainkat.
— Az 1X1 MÉDIA egyik legfontosabb
feladata az interneten való megjelenítése
az eseményeknek. Hallhatnánk erről
néhány szót?
Kucsera György: Törökszentmiklós
WEB oldalán vannak információk, de
ezek nagyrészt már aktualitásukat vesztették. Mi készítettünk egy olyan WEB
oldalt, ami jelenleg ugyan az 1X1 MÉDIA WEB oldala, de minden olyan
információt igyekszünk összegyűjteni,
ami a várossal és a térséggel kapcsolatos. Ha valaki a városról szeretne információt szerezni, erről az oldalról szerezhet. A Törökszentmiklóssal kapcsolatos
aktuális események mindig fenn vannak.
Ez a WWW. 1X1 MEDIA.hu WEB
oldal, aminek több része is van. Pl. a
könyvtár, félévre előre a várható sportesemények és természetesen az aktualitások. Azokat a vállalkozókat is összefogjuk, akik szeretnének WEB oldalt.
Azt is meg kell említeni, hogy a nálunk
hirdetett összes vállalkozás megjelenik
az interneten is. A nonprofit szervezeteknek mindezt ingyen adjuk, számukra
a televíziós hirdetés is ingyenes 1 hónapigSzeretnénk részt venni Törökszentmiklós város WEB oldalának elkészítésében is. Már el is készült egy nagyon
szép animációs változat illetve az oldal
váza. További anyagra, adatokra lenne
szükségünk, hogy befejezhessük a munkát.
— Mennyire aktuálisak az itt található
adatok?
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Kucsera György: Ha bármilyen jelentős
esemény történik lakóhelyünkön, az pár
napon belül olvasható itt.
— Szóljunk a másik nagy működési
területről az 1X1 TV-ről is. Miért éreztétek szükségét?
Kucsera György: Úgy éreztük, hogy
lehetőség van egy kis pezsgésre a város
médiavilágában. Szerettük volna mi
megpezsdíteni, meg akartuk mutatni
mire vagyunk képesek.
— Van a városban másik televíziós csatorna is. Megfér a kettő egymás mellett?
Szabó Péter: Eddig úgy tűnik igen, de
mindkettő nagyon friss keletű még, majd
az idő eldönti ezt. Nem hiszem, hogy
nem férne meg, ha arra gondolunk, hogy
hány féle civilszervezet működik a városban, és mind megél, azt csinálja, amit
szeret. Számunkra a televíziózás nem
kényszer, hanem hobbi. Rááldozzuk a
szabadidőnket, mert ezt szeretjük csinálni, ehhez értünk.
Kucsera György: Ezen kívül egy egészséges versenyszellem is kialakulhat, ami
úgy gondolom a még jobb, színvonalasabb munkára ösztönözhet.
— Nagyon esztétikusak, szép kivitelűek,
jó minőségűek a képek, felvételek. Ez azt
jelenti, hogy nagyon jó felszereléssel
dolgoztok?
Kucsera György: Szerencsére jelenleg
minden feltétel adott ahhoz, hogy jó

minőséget produkáljunk. Természetesen
vannak vágyaink a még ennél is jobb
minőséget biztosító eszközök iránt.
Szabó Péter: A jó minőséghez, kivitelhez hozzátartozik, hogy a képújságszerkesztő programunk egyedülálló, ugyanis
saját fejlesztésű. Alapítványunk informatikai vezetője, Szabó Miklós készítette ezt a szoftvert, melynek lényege,
hogy internetes WEB oldal alapú. Ez
nagyobb, szabadabb lehetőségeket biztosít, mint a jelenleg ismert szoftverek.
— Van-e visszajelzés a nézettségről?
Kucsera György: Igen. Tudjuk, hogy
például a kézilabda mérkőzéseket sokan
nézik. Erről sok a pozitív visszajelzés.
Nagy tetszést aratott ezeknek a mecscseknek a közvetítése. Szloska Krisztián
személyében olyan ember kommentálja,
aki hozzáértő, hiszen aktív játékos és
aktív játékvezető is. Ismeri a játékosokat, velük személyes kapcsolatban áll.
Játékosként és játékvezetői szemmel is
meg tudja ítélni a mérkőzést. Közvetítései színvonalasak, jó humorral fűszerezettek.
Szabó Péter: Visszajelzésként fogjuk
fel azt is, hogy egyre több közület hirdet
nálunk, mert esztétikailag, képileg elégedettek a hirdetéseinkkel, az áraink is
megfizethetőek. Plusznak számít az is,
hogy ezek a hirdetések felkerülnek az

Novemberi gondolatok
Halottak napján mindenki útra kel a temetők felé. Amíg nincs saját
halottunk, csak kíváncsian járkálunk a sírok között, mint a gyermek,
akitől idegen az elmúlás gondolata.
Ha már magunknak is van halottunk, minden temetőben csak őrá gondolunk.
Aztán jön az idő, amikor már futunk a temető elől. Érezzük, hogy közeledünk feléje...
De ma még itt vagyunk! Nekünk még van időnk. Vajon mennyi? És
mire használjuk?
/Szabó István nyomán/
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internetre is, tehát gyakorlatilag két
fórumon vannak jelen.
— Milyen időpontban láthatjuk a műsorokat?
Szabó Péter: A kézilabda mérkőzések
közvetítését szerdánként 17 óra 30
perctől sugározzuk, egyébként pénteken
fél hattól látható műsor.
— Honnan tudhatják meg az adások
idejét, a műsorok tartalmát a nézők?
Kucsera György: Az 1X1 TV hirdetéséből vagy a WEB oldalakról, de megjelenik a következő hét programja az
Apropó hirdetési újságban is.
— Minden este a Satelit csatorna műsorát is láthatjuk az 1X1 TV csatornáján.
Miért?
Szabó Péter: Keressük a lehetőséget,
hogy olyan programok kerüljenek be a
törökszentmiklósi műsorkínálatba, amelyek eddig kimaradtak. Törekszünk arra,
hogy minden nap legyenek olyan műsorok, mely mögött tartalom is van. Jó
példa erre az említett TV csatorna. A
pozitív visszajelzések hatására, reményeink szerint, 2002-től a Dolby kábeltelevízió teljes műsoridőben juttatja el a
Satelit TV csatorna programjait előfizetőihez. Ha ez megvalósul, akkor egy
másik TV csatornát fogunk bemutatni az
1X1 MÉDIA nézőinek.
(V. M.)

Reményi Sándor
Meghalni mégis egyedül kell
Lehet menyasszonyod, vagy feleséged,
Apád, anyád, gyermeked, vagy testvéred Lehet szeretőd és vad szenvedély
Köthet hozzá, vagy könnyelmű szenvedély Vagy mint a forrás: fogyhatatlan vágy,
Vagy vele-élés: mint a tenger, mély Köthet hozzá egy forró, kéjes óra Sok éjszaka vonagló lüktetése,
Mely ködpárává foszlik virradóra Kapaszkodhatsz egy hosszú lélek-láncba
És szállhatsz, mint méh virágról-virágra Ráborulhatsz egy élő-halott nemzet
Égbe-meredő szirt-ravatalára Lehet szerelmed, mint ólom: nehéz,
S lehet illanó, s tűnő, mint a fény
S lehet, mint a koporsó: kemény.
Befogadhat egy kis hálószoba S egész országok fogadhatnak be Az ágyad és az asztalod
Minden nap rózsával lehet tele Lehet, hogy egy babérerdőt aratsz S mint játék közben a labdát a gyermek:
Egyik kedves kéz a másikba perget Álmodhatsz, szerethetsz és barátkozhatsz
És végül mégis egyedül maradsz:
Halálod egyedül kell elviselned.
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ORSZÁGOS MÁSODIK HELYEN A KÖLCSEYS DIÁK
A Nyíregyházi Zeneiskola
Vonós Tanszakát és a Piccoli
Archi zenekar munkáját segítő
Pro Archi Egyesület „Múzsák
ölelésében a vonós hangszerek"
címmel ünnepségsorozatot hirdetett.
Ennek része volt egy Regionális
Vonós Találkozó, egy országos
képzőművészeti és egy országos irodalmi pályázat. Ez utóbbin vett részt Halmai Ágnes a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola 8, c osztályos tanulója. A pályázat címe: „Miért
szeretem?"
A pályázók választhattak, hogy olyan zenéről írnak, ahol
a vonós hangszeré a föszerep, vagy kapcsolatukról ezzel
a hangszerrel, esetleg olyan élményt is megfogalmazhattak, ami egy kiemelkedő vonós művésszel kapcsolatos.
Ági Vivaldi Négy évszak című művét választotta témájául. Munkájával az előkelő II. helyezést érte el. A díjkiosztó gála egész napos rendezvény volt Nyíregyházán,
városnézéssel, fogadással és nem utolsó sorban a jutalmak átadásával telt.
A II. díj az oklevélen kívül a Piccoli Archi zenekar CDjét és kazettáját jelentette.
Gratulálunk Ági, és további szép sikereket kívánunk!

Részlet a dolgozatból:

Az ősz

... Aztán eljött az ősz is. Beérik a kukorica, s lassan minden
termés eltűnik a földekről. A dió kipottyan a burkából, a gesztenye is leveti tüskés kabátját, és a földön koppanva messzire
gurul. A gyerekek örülnek, megkeresik és felkapkodják őket
akárhova is próbálnak elbújni, csodálják barna csillogásukat.
Elkezdődik a szüret. A szép, nagy édes fürtöket leszedik, majd
puttonyokban szállítják a présházhoz. A lágy kenyér mellé
meglesz az édes bor is. A szüretelők vígan vannak, egymással
viccelődnek, majd énekelnek. Készülnek a mulatságra, mely a
munka végeztével vár rájuk.
A zöld levelek között megjelennek a sárgák, vörösek, barnák,
egyre színesebb, tarkább lesz minden. Aztán zöld színt már nem
lehet látni. Az erdő teljes pompájában várja a vadászokat. Elérkezett a vadászat ideje. A vadászok és kutyáik üldözőbe veszik a
vadakat, lábuk alatt roppannak az ágak, zörög az avar, később
ropognak a fegyverek. A kilőtt vadakat összegyűjtik, terítéket
készítenek, így ünnepelnek és hódolnak Diána istennőnek.
A langyos napsütést felváltják a borús, szürke nappalok. A
permetszerű, velőig hatoló hideg esőben a levelek szinte pillanatok alatt lehullanak. Meghal a természet. A fák csupasz ágait a
szél zörgeti. Az eddig színes levéltakaró egyszínű barnássá válik
és oszlásnak indul, kesernyés, fanyar illat tölti be a levegőt. Az
erdőben csend van, de a mezőkön is. Csak egy fekete varjú károg. Kellemetlen hangja hallatán az ember szinte megborzong.

(V. M.)

MAGYAR TUDÓSOK VETÉLKEDŐ
A Magyar Tudomány Napja alkalmából 2001. október II. helyezést a kunhegy esi GYUFÁCSKA (Dózsa és Kos31-én az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban megrende- suth Lajos úti Általános Iskola) (Gyöngyösi Attila, Túri
zésre került a Magyar Tudósok című vetélkedő döntője.
Tamás, Mészáros Péter) csapat ért el 92 ponttal és a
Öt csapat versengett egymással - Kisújszállásról a ÜL helyezett a tőrökszentmiklósi AGYA-SOKK (KölDIGILOVÁGOK, Karcagról VÁR A KÖNYVTÁR, . csey Ferenc Általános Iskola) (Szőke Szabina, Benedek
Túrkevéről a KISFIZIKUSOK, Kunhegyesről a GYU- Judit, Molnár Zsuzsa) csapata lett 85 ponttal.
FÁCSKA és Törökszentmiklósról az AGYA-SOKK csa- 2002-ben Karcag lesz a vetélkedő színhelye.
pata.
Gratulálunk a nyertesnek!
I. helyezett a kisújszállási DIGILOVAGOK (Kossuth A rendezvényt támogatta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Lajos Általános Iskola) (Kocsis Anna, Bagdáuy Zsuzsa, Tudományos Ismeretteijesztő Társaság és a PRO
BIBLIOTHECA Alapítvány.
Kiss Erzsébet) csapata lett 93 ponttal,

A győztes csapat

A törökszentmiklósi csapat munka közben

8

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

2001. november

A VII. NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRÓL
/Az Országos Kossuth Szövetség szervezésében/
Október 28-án a Városi Művelődési Központ Pódiumtermében
12 csoport jött össze, hogy bemutassák féltve őrzött népdalkincseik legjavát. Mivel már hetedik éve találkoznak, kölcsönösen
megszerették egymást, és jó kis közösséget alkotnak.
A rendezvény házigazdája természetesen a Törökszentmiklósi
Népdalkör volt. Vezetőjét, Bischof László tanár karnagy urat kértem meg egy rövid beszámolóra és értékelésre, de mindenekelőtt
arra, hogy beszéljen erről a szövetségről. Még nagyon keveset
tudunk róla, bár már nem újkeletű.
— Az Országos Kossuth Szövetség hazánkban már tíz éve működik. Célja Kossuth Lajos szellemének ápolása, a hagyományok
őrzése. Munkája sokrétű. Tagjai felkeresik azokat a városokat,
amelyekben ő járt, meglátogatják emlékhelyeit, szobrait. Egyik
fontos feladatuk a népdalköri találkozók szervezése. Minden évben
máshol jönnek össze. Segítőjük Monoki Kálmánné, a Kossuth
Szövetség alelnöke.
— Honnan jöttek a vendégek?
— A Törökszentmiklósi Népdalkör mellé felsorakozott a Kisújszállási '48-as Olvasókör Asszonykórusa, a Kenderesi Vadvirág
Népdalkör, a Megyaszói Népdalkör és citerazenekar, a Balmazújvárosi '48-as Olvasó Népkör Népdalköre, a Szolnoki Városi Művelődési és Zenei Központ Népdalköre, a Kunmadarasi Őszirózsa,
— a Tallyai Kővirág, - a Besenyői és a Monoki Népdalkör, a Jászberényi Kossuth MGRT Porteleki Pávaköre és a Mezőtúri Petőfi
A koszorúzás
Dalkör.
A Kossuth-nóta közös eléneklése és Bakk Zoltán polgármester láttunk vendégül közös ebéden, ami óriási hangulatú
megnyitója után Gavlik István, a Kossuth Szövetség elnöke kö- közös énekléssel zárult.
A nagyszabású találkozó támogatói Törökszentmiklós
szöntötte a találkozó résztvevőit.
Város Önkormányzata, a Városi Művelődési Központ,
— A szövetség célkitűzései hogyan tükröződtek az előadáson?
— Minden csoport hozott magával legalább egy-két dalt Kossuth több intézmény, vállalat, BT és KFT voltak. A szervezési
Lajosról és nagyon változatos, színvonalas műsorral örvendeztette feladatok nagy részének lebonyolítása a házigazdára várt.
meg hallgatóit. Népi hagyományainkat nemcsak dalaikban, hanem Következő nagy népdalköri találkozónk 2002. februárjában lesz, amikor a harmincéves évfordulónkat fogjuk
egyes csoportok az öltözékükben is igyekeztek megőrizni.
A Himnusz közös eléneklésével lezárult a népdalköri bemutató, ünnepelni.
majd a közel 250 énekes és a többi vendég megkoszorúzta a város — Köszönjük a részletes beszámolót, gratulálunk a Népfőterén lévő szobrot. Ott is Kossuth-dalokat énekeltek és minden dalkör sorozatos sikereihez és a februári születésnapon
mi is ott leszünk!
csoport elhelyezte az emlékezés virágait.
Nagyon sikeres volt, rengeteg érdeklődővel. A délelőtti műsor alatt
/Hajnal Jné/
nem csak a nagyterem, de még a folyosó is megtelt!
Végül a Székács Elemér Szakközépiskola ebédlőjében 290 fot

Szél a Kossuth-nóta
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Zenés esték
Jól kezdődött a november a zenét kedvelők számá10-én sem unatkozott a Magyar estre ellátogató közönség. A
ra, hiszen a hónap első két hétvégéjén remek koncer- Ghymes együttes népzenei alapokon nyugvó kristálytiszta zenétek zajlottak az R. B. Egyesület szervezésében.
jével fergeteges sikert aratott. Már az érdeklődés is nagy volt.
Jöttek Budapestről, Miskolcról, Kecskemétről, Szolnokról, még
busszal is, hogy hallhassák az együttes kitűnő muzsikáját, amire
ritkán van példa kis városunkban. Mit is kell tudni a Ghymes
együttesről?

3-án ír esten vehettek részt a Művelődési Központban az ír muzsika és a Bran együttes rajongói. Nem
csak zenét hallgathattak, de Kovács Gábor az ELTE
ír programja tanárának (aki egyben a Bran együttes
vezetője is) előadásából egy vetítésen megismerkedhettek a szigetország történelmével, mitikus hagyományaival és gyönyörködhettek a csodálatos tájakban. A vetítés után verses előadás következett, ahol
Seamus Heaney ír költő versei hangzottak el Závory
Andrea tolmácsolásában, a Bran együttes közreműködésével. A zenékkel színesített koncert már csak
hab volt a tortán. Az együttes Agancserdő című lemezét mutatta be, ami a téli napforduló ünnepköréhez
tartozó Osszián születéséről szóló régi ír szöveg egy
sajátos ószirmi változata. (Magyarországon ószirmi
zenét kizárólag a Bran együttes játszik.) A dalszövegek a középkori Írországban született természeti költemények illetve népdalok. Az est ír táncházzal zárult.

15 évvel ezelőtt alakult, előzőleg komolyzenét, rockot, régi zenét játszó zenészekből. A népzenei elemek lassanként igazodtak
alkotói elképzeléseikhez és megszületett a „GHYMES ZENE".
A népzenéhez használt hagyományos népi hangszereken (hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, stb.) túl, játszanak dobon,
saxofonon. A „Ghymes zene" gyökere a magyar, valamint a
közép- és kelet-európai népzene. Az ún. World Music kategóriába sorolható zenéjük ritmusa kemény, feszes. A zenekar hitvallása a muzsika egyetemessége. Méltán tettek szert világhírre, hiszen zenéjük emberközeli, a zenei kultúra valódi gyöngyszeme.
Nagy öröm, hogy lehetőség nyílik élőben látni ezt a kiváló
együttest, hallani csodálatos muzsikájukat. Köszönet érte a rendezőknek.
(V. M.)

Mikulás hozza a díjakat a Digitális rajzpályázat nyerteseinek
Szeptemberben Digitális rajzpályázatot hirdetett az
UNDERNET Internet kávézó. A pályázatra közel 100
alkotás érkezett, melyeket a zsűri a közelmúltban el is
bírált.
A zsűri elnöke Mészáros János a Szolnok Megyei Néplap fotóriportere volt, a zsűri tagjai pedig Elekes István
alpolgármester, Kurucz Anita a Kulturális Iroda vezetője, Récsányi Anna tanár, Sindel Mihály tanár az
Önálló Vizuális Alapiskola tagozatvezetője, Szabó Tibor, a Digitális rajzpályázat szervezője és Szécsi Pál a
Hunyadi Mátyás Nevelési Oktatási Központ igazgatója.
A hivatalos eredményhirdetésre december 6-án a Művelődési Központ Mikulás Ünnepségén kerül sor.
(V. M.)
Munkában a zsűri
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„MERNI KELL ÁLMODNI..."
Az utóbbi időben eredményes munkával, szép sikerekkel
felhívta magára a figyelmet a Törökszentmiklósi Birkózó
és Diáksport Klub. Nem csak a városban sportot űzők és a
birkózást kedvelők körében, hanem országosan is, sőt még
külföldön is megismertette nevét Annyira, hogy nemrégiben maga a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, dr. Hegedűs Csaba személyesen is meglátogatta a csapatot, megtekintette edzésüket, amiről elismerő szavakkal nyilatkozott.
(Erről októberi számunkban részletesen is beszámoltunk.)
A klub munkájáról, mindennapjairól, eredményeiről tájékoztatott bennünket Sarkadi Imre edző.
— Mióta működik Törökszentmiklóson birkózó egyesület?
— A klubunk 3 éve alakult, de nem új klub vagyunk. A városi
sportegyesület, mely valamennyi szakosztályt felölelte, és a
város összes sportágával foglalkozott, gazdasági okok miatt
megszűnt.
Ekkor merült fel egy önálló sportszervezet létrehozása, ami
patronálók, támogatók segítségével sikerült is. Megalakult a
Birkózó és Diáksport Klub, melynek fő feladata, tevékenységi
köre a birkózás. Nonprofit, közhasznú szervezetként működünk. A klub elnöke dr. Várhelyi Dániel. Az elnökség tagjai
még Őz István, Tóth-Pál József, Markóth János és én.
— Mit takar a névben a diáksport szó?
— Úgy gondolom, hogy nem csak a birkózást kell tanítani, jó
ha mással is megismerkednek a gyerekek. Csak egyféle tevékenység ma már nem elégíti ki őket. Mindenki szereti a változatosságot. Az elmúlt években többszáz gyerekkel foglalkoztunk. Többen voltak, akik ezt is, azt is kipróbáltak, jöttekmentek.
Akkor találtam ki, hogy ha egyszer önálló szervezet leszünk,
és sikerül olyanná alakítani a csarnokot, mint amilyen most,
akkor több dologra is fogom majd tanítani őket. Több olyan
lehetőség van - futás, úszás, triatlon - mely jól kiegészíti a
birkózó sportot. Mindezt igyekszünk beiktatni a mindennapjainkba, ezt szerettük volna jelezni a diáksport szóval.
— Beszéljünk egy kicsit arról, hogy te hogyan kerültél a klubhoz, mint edző? Úgy tudom a szakmád nem függ össze ezzel
— Valóban így van. Kereskedőnek tanultam. Ebben a szakmában is helyezkedtem el, és nagyon szerettem is a munkámat. 12-13 éves koromtól 21 éves koromig aktívan birkóztam.
A katonaság, a családalapítás sodort el a sporttól közel 10
évre, bár a vonzódás megmaradt. Akkor kértek fel - mivel az
akkori egyik edző, Butyka László saját kérésére távozott -,
töltsem be a helyét. Mindig úgy éreztem, hogy ebben a sportban magamra találtam, vonzott a feladat is, így elvállaltam.
Közben a munkámat abba kellett hagynom, nem önszántamból ugyan, hanem kényszerből.
— Voltak-e nehézségek az edzői munkában?
— Még aktív sportoló koromban megszereztem az edzői alapképesítést, de bizony nem ment ez kezdetben könnyedén. Azt
gondoltam, megy ez nekem, hiszen évekig űztem ezt a sportot. Én mutatom, a gyerekek meg majd csinálják. Rá kellett
jönnöm, hogy ez nem így működik. Alaposan megcsappant a
létszám, főleg mikor edzőtársam, Horváth Gyula - aki engem
idehozott - is távozott körünkből, más irányú elfoglaltsága
miatt, hiszen a gyerekek kötődnek az edző személyéhez.
Egyedül maradtam. Sokat gondolkodtam: Hogyan tovább?
Sok pályázatot írtam, tervezgettem. Közben jártam az iskolákat, és toboroztam a gyerekeket. Sikerült egy jó kis gárdát
összeszednem. Sokat tanultam a hibáimból. Tanfolyamon
vettem részt, majd később elvégeztem a Semmelweis Testnevelési Egyetem edzői szakát.

— Mekkora a létszám most?
— Már 100 fölött tartunk, bár ez nem állandó.
— Milyen korúak a gyerekek?
— Régen 11-12 évesen kezdhették és 15-16 évesen abba is
hagyták az edzéseket. Ezzel szemben ma már 4-5 éves gyerekünk is van. Bár velük még nem lehet komolyan dolgozni,
mégis jó, hogy itt vannak, mert szokják a légkört, ismerkednek a szokásokkal, szabályokkal. Figyelik a nagyobbakat,
akiktől tanulhatnak. A csapat nagyon jó, a nagyok is odafigyelnek, vigyáznak a kicsikre. A 6-7 éves korosztállyal már
igen komoly munkát lehet végezni.
Amiért még fontosnak tartom, hogy kicsi korban kezdjék a
birkózást, az az, hogy itt megtanulnak dolgozni, felelősséget
vállalni, megtanulják felvállalni önmagukat. Ha hibáznak,
szembesülniük kell a hibájukkal, fel kell azt vállalni, annál is
inkább, mert ez egy egyéni küzdősport.
— Ha ilyen nagy a korkülönbség, gondolom az edzéseket is
külön kell tartani
— Igen. Van óvodás edzés itt a csarnokban és az óvodában is.
Ezt Junó Ferenc kollégám tartja, ő találta ki, és szerencsére az
óvodában is örömmel fogadták. 3 iskolában (Hunyadi, Kölcsey-Ipolyi tér, Petőfi) is tartunk edzéseket.
Van egy edzés, ami összevont, befér az az óvodás, aki nem
ijed meg a tömegtől, és szeret idejárni, és a legidősebb gyerek
is. Külön edzésekre járnak, akik nagyon eredményesek, ők
technikailag már mást tanulnak. Külön vannak a kezdők. Aki
kezdi a birkózást és már nem óvodás, azoknak 3 edzés kötelező, eggyen csak velük foglalkozunk, kettő pedig közös edzés.
A legjobbak 5 edzésen vesznek részt.
— Nagy a létszám, és a fentiekből kiderül, hogy igen sok az
edzés. Hány edző dolgozik a csapattal?
— Ketten vagyunk. En főállásban csinálom, Junó Ferenc pedig társadalmi munkában, ahogy a munkája engedi. Ehhez
képest nagyon sokat segít. A csarnok építése sok időt elvett,
emiatt két iskolában (az Ipolyi téren és a Hunyadiban) ideiglenesen szünetel is az edzés, de hamarosan befejeződik az
építkezés, és akkor újra indítjuk ezeken a helyeken is a munkát.
— Mostanában sokat hallottunk a megújuló birkózó csarnokról Milyen nagy átalakításról van szó, és hol tart a munka
most?

Edzés a kibővített, megújult csarnokban
— A munkát pályázati pénzből szerettük volna elkezdeni, amit
az ISM-hez nyújtottunk be. Ez 5 millió forintos pályázat volt,
amihez 50 % önerőt kellett volna biztosítani. Az önkormányzattól ígéretet kaptunk, hogy a pályázat elnyerése esetén,
megkapjuk az önerőt. Sajnos nem nyertünk, de jött az ötlet,
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hogy ha mégis megkapnánk az önerőt, belefognánk a munkába, és szülői segítséggel, társadalmi munkában pótolnánk a
hiányt. Nagy lendülettel láttunk munkához. 1999-ben a fűtést
korszerűsítettük, amihez külön támogatást kaptunk, és több
mint százan segítettek szülők, vállalkozók. Jelenleg tető alatt
van a csarnok, már elkészült a külső vakolat, és ha az idő
engedi a színezés is hamarosan kész lesz. 240 m2-rel bővült a
csarnok, így most 460 m2-es. Hátra van még a belső burkolat
és a belső terek kialakítása.
— Segíti az önkormányzat a működést?
— 2000-ben a költségek 66%-át biztosította. Ez ebben az
évben még magasabb volt. Bár az eredményeink miatt már
sok támogatónk, segítőnk van, de az önkormányzat támogatása nélkül működni sem tudnánk. Nem lehet panaszunk. Az
utóbbi években óriásit tudtunk fejlődni.
— Tábort is szerveztek, szinte egész nyáron tart Milyen céllal
szerveződött\ mit kínál a gyerekek számára?
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Az első alkalommal azonban csak 10 napos szervezésre mertünk vállalkozni. Ez nagyon jól sikerült, a gyerekek nagyon
szerették, a szülők jó helyen tudták őket, így igény is volt rá.
így következő alkalommal már a szünidő 2. hetében indítottunk és a nyár végéig működtünk. Az edzéseket váltotta az
úszásoktatás, a kirándulások, kerékpártúrák a Tiszához, de
megismerkedhettek a gyerekek az emberi testfelépítésével
(csontozat, izomzat). Jó hogy közel van a fürdő, így strandedzéseket is tarthattunk, és természetesen nem maradt ki a
tábortűz sem.
— Mik a további tervek?
— A közelmúltban Ausztriában jártunk a birkózó fiatalok
világtalálkozóján, ahol a diák korcsoportnak rendeztek versenyt igen erős mezőnnyel. Itt első helyezést értünk el. A
második az amerikai, harmadik a német csapat lett. Ezzel
elismerést vívtunk ki. Szívesen látnának bennünket máskor is,
illetve szívesen jönnének hozzánk. Ezért el is határoztuk,
hogy továbblépünk, hogy fogadhassunk mi is vendégeket.
Megpróbálunk ismét pályázni, támogatókat szerezni és néhány faházat felújítani a közelünkben lévő kollégium mellett.
Ha ez sikerülne, akkor ez biztosítana egyfajta cserelehetőséget
a gyermekeink számára, így kedvezőbben juthatnánk külföldre. Ha pedig a külföldiek jönnek ide, úgy gondolom, hogy a
szép környezet, a víz miatt jönnének a szülők is, ez pedig a
városnak is előnyös lenne. Ez azonban még álom szintjén van.
Mégis azt mondom, merni kell álmodni, és adott pillanatban
tenni kell.
(V. M.)

A tábori program egy izgalmas pillanata.
— Valóban, ez egy hosszú tábor, amit idén nyáron már 5.
alkalommal rendeztünk meg. Akkor indult, mikor elkerültem
a kereskedelemből. Több időm lett, valami hasznossal szerettem volna eltölteni. Felfigyeltem rá, hogy sok szülőnek jelent
problémát a gyermeke elhelyezése a vakáció idejére. Pályázati
kiírást is olvastam, bár egyikre sem pályázhattunk volna csupán birkózó táborral. De volt kiírás olyan táborra, ami tartalmaz különböző túrákat, drog ellenes programokat, stb.
Arra gondoltam, nem is lenne rossz olyan tábort csinálni, ami
sok színes programmal várja a gyerekeket, de a szórakozás
mellett nem szakadnak el a sporttól, erősödhetnek és egészségesen élnek.

Az ausztriai találkozón miklósi a dobogó legfelső fokán
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Ami az októberi számból kimaradt:

Négy országos bajnoki címet és egy válogatottságot értek el a
törökszentmiklósi serdülő atléták
A serdülő, 13-14-15 éves atléták egyéni országos bajnoksága
került megrendezésre szeptember 22-23-án az UTE atlétikai
pályán.
A legfiatalabb korosztály igen népes létszámmal (25-35 fő)
vett részt az egyes korosztályok különböző versenyszámaiban.
Az időjárás is kegyeibe fogadta a résztvevőket, így a szervezett rendezés mellett, minden feltétel adott volt a jó eredmények eléréséhez.
A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub az ezt megelőző
felkészülési versenyek eredményei alapján méltán reménykedhetett a jó szereplésben.
A NÉGY ORSZÁGOS BAJNOKI CÍM és a további három
dobogós helyezés alapján elmondható, hogy kitűnőre vizsgáztak, és minden eddigi évet felülmúló eredményességgel
térhetett haza a 10 fos küldöttség.
Eredmények:
544 cm
13 évesek: Török Dávid
I.
távolugrás
gerelyhajítás 40,13 m
I.
80 m gátfutás 13,06 mp VI.
Hagyó Attila
80 m gátfutás 12,56 mp I.
Anda Tibor
13,10m
II.
súlylökés
gerelyhajítás 39,70 m II.
diszkosz
33,40 m IV.
14 évesek: Bognár Miklós
565 cm III.
távolugrás
160 cm VII.
magasugrás
Bozsó Balázs
555 cm IV.
távolugrás
Gonda Zsolt
160 cm VII.
magasugrás
15 évesek: Csizmadia Barna magasugrás
188 cm
I.
Szekeres Lajos
624 cm IV.
távolugrás

Török Dávid edzőjével
távolugrás L
Edzőjük: Bertán István
Elért eredménye alapján Csizmadia Barna tagja lett a magyar
serdülő válogatottnak, így utazhatott a szeptember 28-án a
szlovéniai válogatott viadalra, melyen harmadikként a szlovákok vesznek részt. További elismerése a Diák Atlétikai Klubban folyó munkának, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium
beindítja a tehetséges atléták Héraklész programját (100-120
fővel az országból), melyre a különböző szakági edzők beválogatták Szekeres Lajos, Török Dávid, Anda Tibor versenyzőinket! !!
(B. I.)

Atlétika
Ebben az évben az utolsó pályaversenyen vettek részt a Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub versenyzői Kiskunfélegyházán a kilencedik alkalommal megrendezett Mészáros
Gyula emlékversenyen.
A 40 fos miklósi csapat ebben az évben is a második helyen
végzett a pontversenyben a rendező Kiskunfélegyháza mögött,
megelőzve Kecskemét, Kiskunhalas és Bp. BEAC csapatait.
Eredmények:
60 m síkfutás
1990 szül: Nagy Alexandra
Molnár Zsuzsa
60 m síkfutás
Fiú 4x1 körös váltó
1989 szüL: Tar Renáta
800 m
távolugrás
60 m síkfutás
Bereznai Anna
800 m
Kiss Szabina
Leány 4x1 körös váltó
Mester Ádám
800 m

Gyányi Szabolcs
60 m síkfutás
II
Fiú 4x1 körös váltó
60 m síkfutás
1988 szül: Hagyó Attila
800 m
Török Dávid
távolugrás
Fiú 4x1 körös váltó
távolugrás
1987 szül: Barócsi Andrea
Ladányi Katalin
távolugrás
I
Leány 4x1 körös váltó
Bozsó Balázs
60 m síkfutás
távolugrás
II
Fiú 4x1 körös váltó
Csapatversenyben a II. helyezésért igen rangos serleget vehettek át a csapattagok, hasonlóan szép serleget vehetett át Tar
Renáta és Bozsó Balázs az egyéni versenyekben elért eredményeiért.
(B. I.)
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,, Olvasóink írták"

Gondolatok.

Nem ország-világot megrengető hatalmas problémával szeretnék itt és most
foglalkozni, pontosabban gondolataimat
megfogalmazni, hanem „csak" művészettel, illetve képzőművészettel kapcsolatosan.
A művészet az én fogalmaim szerint a
megfoghatatlan, de mióta ember él a
földtekén jelen lévő valami, ami örömöt
nyújt, megvigasztal, kifejez, gyönyörködtet, nevel, tájékoztat múltról és jelenről, és még kitudja hányféle, szavakkal
ki sem fejezhető funkciója van. Már az
ősember is alkotott, barlangrajzait nevezhetjük akár az első képzőművészeti
alkotásoknak is. Elmúlt évezredek alkotóinak műveit csodáljuk és óvjuk nagy
gonddal. Felmerült bármelyikünkben,
hogy vajon alkotóik amatőrök vagy
tanult művészek voltak-e? Ugye nem.
Valójában az alkotások igazán fontosak,
vagyis fontosnak kellene lennie.
Igazából nem szándékozom az amatőr
alkotók fogadatlan prókátora lenni, csak
néhány gondolatomat szeretném megosztani, már csak azért is, mert városunkat is érinthetné.
Törökszentmiklós abban a kivételes
helyzetben van - a kistérséget is beleértve - , hogy az általánosnál több tehetséges lakót számlál, mint más hasonló
nagyságú város. Vannak, akik hivatásként foglalkoznak művészetekkel, és
vannak, akik ki tudja milyen okból,

„csak" amatőrként. Ez a „csak" amatőr
jelző nem lekicsinylő, hiszen a maga
területén minden alkotó igyekszik fejlődni, képezni magát a lehetőségeihez
mérten. És itt kezdődik a tulajdonképpeni probléma.
Mik azok a lehetőségek? Néhány művészeti folyóirat, kevés művészeti könyv és
néhány kiállítás. Ezek a korlátozott
lehetőségek is jelentős anyagi megterhelést jelentenek, igazi segítséget nem.
Mégis a nehézségek ellenére vannak
tehetséges alkotók, és születnek nagyon
jó alkotások. És ez újabb problémát vet
fel. Ki ismeri, ismerheti meg ezeket az
alkotásokat? Általában a szűk családi
kör, jobb esetben néhány ismerős, barát.
Az évenként egyszeri kiállítás a Műv.
Házban kevés és nem is kielégítő fórum
a megmutatkozásra.
Nincsen róla tudomásom, hogy az ország bármely részén lenne galéria, vagy
akár egy kicsi bemutató terem, ahol
amatőr alkotók munkái állandó jelleggel
megtekinthetők lennének, esetleg megvásárolhatók is. A városnak egyedülálló
kezdeményezése lehetne egy kiállítóterem létrehozása. Természetesen nem
válogatás nélkül, hiszen a kritika is a
tanulás egyik módja. Ez a bemutatóterem helyet adhatna az iparművészeti
termékeknek is, amiknek szintén hagyománya van a városban. Lehetőség
nyílna a közönségnevelésre, a szép iránti

igény kifejlesztésére. A városban működő művészeti iskola is felhasználhatná
oktatási célzattal. Ezenkívül a város egy
idegenforgalmi nevezetességgel gyarapodna.
Van nekünk egy Szenttamásunk, amire
mi városlakók büszkék vagyunk, és van
egy Tiszánk, valamint vannak kollégiumaink. Ezekre az adottságokra építve
nyári időszakban amatőr alkotó táborokat lehetne szervezni megyei, vagy akár
országos szintűt is. Közhely, hogy a
hivatásos művészeknek vannak lehetőségeik, az amatőr alkotóknak pedig
nincsenek. Ezen is lehet változtatni.
Még egy utolsó gondolat. Meg kellene
alapítani városunkban a Képzőművészek
Baráti Körét, melybe nem csak a már
alkotók, hanem az alkotni vágyók, a
művészetet kedvelők és támogatók is
benne lennének. Mindezek városunk
jóhírét, nevét öregbítenék.
Fenti gondolataimat azzal a nem titkolt
szándékkal vetettem papírra, hogy talán
olyanok is elolvassák, akik tudnak tenni
valamit, sőt, akarnak is.
Azt szokták mondani, nálunk nincsen
semmi. De van. Csak ki kellene használni az adott lehetőségeket.
És legyünk büszkék, becsüljük meg
mindazt, amink van!

A Városi Művelődési Központ decemberi programja
Időpont

Helyiség

2-án

pódiumterem

16-án
19-én

pódiumterem
pódiumterem

21-én
28-án
31-én

pódiumterem
pódiumterem
pódiumterem
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Program

Mikulás
Nagycsaládos Egyesület rendezvénye
6-án
pódiumterem
Városi Mikulás Ünnepség
Civil szervezetek találkozója
8-án
pódiumterem
Diák discó
7-8-án
pódiumterem
Sok műhó semmiért
24 órás vetélkedő középiskolások részvételével
R. B. Egyesülettel közös rendezvény
Aranyfonál Kézimunkakör kiállítása
10-től
14-én 8-12 óra több helyiségben Városi véradás
Idős, magányosok szeretetvendégsége
14-én 14,30 óra
Diák discó
14-én
pódiumterem
Karácsonyi játszóház
15-én
pódiumterem
Apáról Fiúra Alapítvány rendezvénye
„Szent Karácsony éjjelén"
területi betlehem- és pásztorjáték bemutató
Nagycsaládos Egyesület karácsonya
Kodály Zoltán Zeneiskola karácsonyi hangversenye
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Karácsonyi hangversenye
Diák discó
Diák discó
Szilveszteri bál.

Maróthy Eszter
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Kérdezze meg gyógyszerészét...
Szeretném Önöket megismertetni egy ún. ,/égi-új" gyógymóddal, a homeopátiával. Ez, az Európaszerte nagyon közkedvelt gyógymód Magyarországon is nagy múlttal rendelkező tudományág. Sajnos, az elmúlt, közel 50 évben áltudománynak minősítették, nem engedélyezték, ezért nem is terjedhetett el olyan mértékben, mint máshol.
Megalapítója Sámuel Hahnemann /1755-1843/ német orvos
volt. Abban a korban élt, amikor a gyógyítás nagyrészt dogmákon alapult, amivel nem tudott azonosulni, és inkább orvosi munkák fordításával foglalkozott. így került a kezébe
Williem Cullen „Matéria medica" c. könyve, amelyben a
kínakéreg felhasználásáról ír, a váltóláz gyógyítása esetén. A
könyv elolvasása után kipróbálta magán a szert és észrevette,
hogy egészséges emberen a maláriához hasonló tüneteket vált
ki, pedig éppen ennek a gyógyítására használták. Tapasztalatait 1796-ban ismertette szakmai körökben. Ekkorra tehető a
homeopátia születése. Egyre több anyagot vizsgált meg, és
arra a következtetésre jutott, hogy különböző elkészítési eljárások során a hatásuk megváltozik. Innen adódik a homeopátiás szerek speciális adagolástanának alapja.
Hazánkban Bakody József orvos a homeopátia megalapítója. 1846-ban engedélyezték a gyógyszerek készítését és
felhasználását 1860-1870-ben vált Magyarország a homeopátia fellegvárává. 1871-ben a Budapesti egyetemen két tanszék létesült az oktatás számára.
Sajnos az 1949-es államosítás után betiltották a homeopátiát
és készítményeinek használatát. Több, mint 40 évvel később
az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöksége feloldotta az
államosítás utáni tiltást. Ma újra egyre többen fordulnak a
természetes gyógymód felé.
A homeopátiának négy fő területe van:
1. Az akut fertőző betegségek, különösen a vírusos betegségek kezelése.
2. Az alkati betegségek: az ismételt fertőzéses betegségek
(fulgyulladás, hólyaggyulladás) ill. az allergiás betegségek,
krónikus bőrbetegségek, krónikus reumás betegségek gyógyítása.
3. A stresszel összefüggő betegségek, szorongások kezelése.
4. Szülést megelőzően és azt követően, valamint traumáknál,
pre- és postoperatív kezeléseknél.
Olyan gyógymód, ami a hasonlóság elvére épül. A végtelenül kicsi hatóanyagot tartalmazó gyógyszer a beteg emberen
azokat a tüneteket gyógyítja, amelyeket az egészséges embe-

reken vált ki. A gyógyítás érdekében így a beteg tüneteihez
leginkább hasonló gyógyszer alkalmazható, hiszen minden
ember másként reagál egy-egy betegségre. Hatékony, mégis
mentes a káros mellékhatásoktól, valamint ajánlott minden
korcsoport számára. A homeopátiás készítmények a szervezet
természetes öngyógyítási mechanizmusait erősítve hatnak. E
gyógymód által használt gyógyszerek közül 65 %-ban növényi, 5 %-ban állati, 28 %-ban ásványi eredetű anyagokból
készülnek. Az alapanyagokat egymást követően többször
hígítják és dinamizálják, azaz erőteljesen összerázzák. Ezek
számát és mértékét a csomagoláson mindig feltüntetik.
Készítményei között vannak csak egy hatóanyagot tartalmazó,
ún. monokomponensű és több hatóanyagot tartalmazó, ún.
komplex készítmények is.
A gyógyszerek adagolásának módja is rendhagyó, mivel nem
szabad azonnal lenyelni. A golyócskákat, ill. tablettákat a
nyelv alá téve kell hagyni elolvadni. így már a feszívódás a
száj nyálkahártyáján keresztül elkezdődik. A cseppeket kevés
vízzel hígítva is be lehet venni, majd utána a nyelven elolvasztani. Kézzel lehetőleg ne fogják meg a golyócskákat, mert
az hatásában módosulhat. A gyógyszer bevétele előtt és után
15-20 perccel ne fogyasszon, ne használjon erős aromájú
anyagot (mentől, rágógumi, dohányzás, fogkrém), mert módosulhat, ill. megsemmisítődhet a hatás.
Természetesen itt is érvényes, hogy a gyógyszereket a gyermekek elől elzárva kell tartani. Abban az esetben, ha a gyermek mégis fogyaszt ebből a fajta gyógyszerből, és nem tudjuk
mennyit, adjunk a gyermeknek mentolos rágógumit vagy
cukorkát, ami semlegesíti a gyógyszer hatását.
A homeopátiás szerek a hagyományos gyógyszerekkel jól
kombinálhatók és megelőzésre is alkalmasak.
Természetesen ennek a tudományágnak is vannak korlátai.
Egyes betegségek a homeopátia hatásterületein túlmutatnak.
Súlyos, akut orvosi vagy sebészeti esetek, amelyek azonnali
beavatkozást igényelnek. A homeopátia tehát nem teszi feleslegessé a klasszikus orvostudományt.
Várom további kérdéseiket, észrevételeiket!
Majtényi Ilona szakgyógyszerész
Kígyó Patika
Törökszentmiklós, Kossuth 83.
Tel.: 56/390-037
(Szerk.: H. M.)

TÁJÉKOZTATÁS
Az ANTSZ Megyei Intézete új gyógyszertári ügyeleti rendet határozott meg az alacsony gyógyszerész létszám
miatt, a városban működő gyógyszertárak részére: 2001. október 13-tól szombaton délelőttönként csak a
mindenkori ügyeletes gyógyszertár tart nyitva, 8-12 óráig. Utána hétfőn reggelig zárt ajtó mellett fogadja
a sürgős gyógyszerellátásra szoruló betegeket.
A városban dolgozó gyógyszerészek tisztelettel kérik a város lakosságát, betegeit, hogy csak sürgős esetben vegyék igénybe az ügyeleti szolgálatot. A hétköznapi nappali nyitva tartás nem változott.
2001. december 31-ig az ügyeleti beosztás a következő:
2001. nov. 24-25. Szentháromság Gyógyszertár
2001. dec. 15-16. Amaryllis Gyógyszertár
2001. dec. 1-2.
Fontana Gyógyszertár
2001. dec. 22-23. Kígyó Gyógyszertár
2001. dec. 8-9.
Fehérkereszt Gyógyszertár
2001. dec. 29-30. Szentháromság Gyógyszertár.
(Szerk.: H. M.)
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RECEPTEK
Savanyú malacaprólék

Cipóbomba

Hozzávalók: 1 kg malacláb, szív, tüdő, máj vegyesen, 1 fej hagyma, 6 dkg liszt, 1 babérlevél, egy
csipet törött bors, cukor, mustár, ecet, Vi citrom
leve, só, 2 dl tejföl.
Elkészítése: A malacaprólékot 2-3 dkg-os darabokra vágjuk, és jól megmosva 1 1 vízben feltesszük
főni. Amikor el kezd forrni, a habját leszedjük, az
aprólékot megsózzuk, beletesszük a babérlevelet, és
a húst puhára főzzük. A zsírból és a lisztből halványbarna rántást készítünk, rövid ideig pirítjuk
benne a finomra vágott hagymát, föleresztjük egy
kevés hideg vízzel, simára keverve az aprólékba
öntjük, majd hozzáadjuk a mustárt, tejfölt, cukrot,
törött borsot és a citrom levét. Az egészet még 8-10
percig forraljuk. Köretnek ízlés szerint adhatunk
párolt rizst vagy krumplipürét.

Hozzávalók (8 szelethez): 1 nagy kerek cipó, 10 dkg gépsonka, 1 kis
üveg ecetes paprika, 1 doboz olajos szardínia, 1 doboz gombakonzerv, 1
csokor metélőhagyma, 3 ek. dióbél, 10 dkg edámi sajt, 15 dkg márvány
sajt, 1 ek. vodka, 2 ek. tejszín, 1 kis tubus majonéz.
Elkészítése: A cipó „kupoláját" levágjuk, majd a cipót vízszintesen 6
egyforma szeletre vágjuk. A sonkát és a paprikát csíkokra metéljük. A
szardíniát lecsepegtetjük, majd a gerincétől megszabadítjuk. A gombát
leszűrjük, felszeleteljük. A metélőhagymát felaprítjuk. A dióbelet megdaráljuk. A sajtot megreszeljük. A márványsajtot villával összetörjük, a
vodkával, a metélőhagymával összedolgozzuk, majd ízlés szerint sóval
és borssal fűszerezzük. Az edámi sajtot összekeverjük a tejszínnel és a
dióval. A majonéz 2/3-át a dióhoz adjuk. A márványsajtos, az edámi
sajtos és a majonézes krémmel megkenünk 2-2 kenyérszeletet, és mindegyikre más hozzávalót teszünk: sonkát, paprikát, szardíniát, illetve
gombát, majd egymásra helyezzük őket.
A „kupola" belső felét megkenjük a maradék majonézzel, lefedjük vele
a cipót, jól lenyomkodjuk, alufóliával körbetekerjük, és egy órára hűtőbe
tesszük. Szeletelve tálaljuk.

Tojásos csirkeaprólék
Hozzávalók: 70-80 dkg csirkeaprólék, 1 fej hagyma, 4 tojás, törött bors, zöldpetrezselyem, 1 kanál
zsír.
Elkészítése: Az apróra vágott hagymát a zsírban
halványra pirítjuk, beletesszük a kisebb darabokra
vágott és besózott aprólékot, ízesítjük vágott zöldpetrezselyemmel, egy kevés törött borssal és 1 dl
vizet öntve alá, fedő alatt puhára pároljuk, majd
zsírjára sütjük. Ráöntjük a jól felvert, megsózott
tojásokat, és addig sütjük, míg rántottaszerűen össze
nem áll. Vajas burgonyát adjunk hozzá.

A hónap fotója

Évek óta „díszeleg" a vandalizmus eredménye az
EGYMI előtti anya-gyermek szobron. Ideje lett
volna már restauráltatni. Vajon miért nem figyelnek fel rá az ebben illetékesek? Közöny?
(Fotó: H. M.)

Magyaros hússaláta
Hozzávalók: 30 dkg marhahús, 30 dkg párizsi, 20 dkg vöröshagyma, 10
dkg csemegeuborka, 10 dkg lecsó, 1 ek. pirospaprika, egy késhegynyi
törött bors, só, 2-3 ek. olaj.
Elkészítése: A marhahúst megfőzzük, a párizsi héját lehúzzuk és a húst
meg a párizsit apró kockákra vágjuk.
Az olajban halványra pirítjuk a reszelt vöröshagymát, megszórjuk pirospaprikával, megsózzuk, belekeverjük a lecsót és jó, tartalmas pörköltlevet készítünk. Beletesszük a kockára vágott húst, párizsit és az ugyancsak kockára vágott uborkát. Lehűtve tálaljuk.

V. Csabai Kolbászfesztivál
Békéscsabán
Október 22-én az öttagú csapatok, Bajor Imre színművész, zsűrielnök
vezényletével kezdhettek neki a kétórás kolbászgyúrásnak. Minden
csapat 10 kg darálatlan sertéshúst kapott a tízezer forintos nevezési díj
fejében. A kötényen kívül mindent a csapatoknak kellett hozni a titkos
füszerreceptektől kezdve a húsdarálóig és kolbásztöltőig.
— Sohasem hagyom ki ezt a 2 órát, amit Prisztavok Matyi bácsival és
az általa irányított csapattal tölthetek - mondta gyúrás közben Orbán
Viktor miniszterelnök.
A küzdőtéren a legvehemensebb kolbászkészítő Esztergályos Cecília
színművésznő volt, aki a füszerezéstől a kolbászkeverésig mindenből
kivette a részét.
Néhány asztallal odébb Aradszky László táncdalénekes csupán felügyelte csapata munkáját, igaz néhány hajtásra a kolbásztöltő mögé ő is
beállt.
Politikusokból sem volt hiány, hétfon délelőtt azon ritka pillanatok részesei lehettek a jelenlévők, amikor - párthovatartozás nélkül - valamennyien azt állították: nincs jobb a híres csabai kolbásznál. Bármenynyire is hihetetlen, Liebmann Katalin, a Reform Kisgazda Párt, és Lányi
Zsolt, a Magyar Kisgazda Polgári Párt elnöke is békében megfért egymás mellett, ám annyi bizonyos, hogy mindketten saját szájuk íze szerint fűszerezték kolbászukat.
Bajor Imrénél szakavatottabb tagja is volt a zsűrinek, Benke Laci bácsi
mesterszakács személyében.
A versengést végül a Bánszki család nyerte, szerintük az is közrejátszott
a sikerben, hogy most összeadódott a nagyapa, az apa és a legidősebb
fiú kolbászkészítő tudománya és ízlése.
Kiss Zoltán
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS 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
09.00 - 11.00: Zenés lapozgató
11.00- 12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Slágerparádé
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00-19.00: 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
06.00-08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00-09.00: Juice
09.00-12.00: Zenés Turmix
12.00- 13.00: Sztárzene
13.00- 14.00: Szieszta
14.00-16.00: Élő kívánságműsor
16.00- 17.00: Slágerözön
17.00-19.00: Önkormányzati Magazin
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00-07.00: 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!

HALOTTAINK
(okt. 8-tól nov. 7-ig)
Balogh Mihály (60 éves), Takács Istvánné Szentesi
Rozália (87 éves), Kiss Ferenc (66 éves), id. Annus
István Mátyás (69 éves), Balogh Ferenc József (86
éves), Hegedűs Mihály (45 éves), Vágó Jánosné
Bacsa Ilona (81 éves), Búzás László (69 éves),
Farkas Lajosné Mészáros Gizella (62 éves), Hevesi
Tóth András (90 éves), Lázs Ferenc (78 éves), özv.
Tamási Andrásné H. Tóth Margit (78 éves), Kovács
István (80 éves), Hlács Zoltán (33 éves), Boda
Gábor /Óbala/ (77 éves), Bódi Istvánné Tombor
Jolán /Tiszapüspöki/
(87 éves), Szedlák Miklósné
Fodor Borbála (50 éves).

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
TÖRÖKSZENTMIKLOS ES VIDEKE
Független közéleti lap
Szerkesztőség: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135.
Főszerkesztő: Varga Mária
Tördelőszerkesztő: Hoppáiné Bognár Ágnes

Kiadásért felelős:
Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány
ISSN 0866-1839
Nyomdai munkák:
REPRÓ STÚDIÓ SZOLNOK

