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El- (és be-) képzelt riport a Törökszentmiklós és
Vidéke (nem) el- (sem be-) képzelt szerkesztőivel
Szó ami szó, Pásztor G. kicsikét varázsló is: unalSzerkesztő I.: írnunk kellene magunkról.
mas témákból hírlapi szenzációt, zaklatott, dadogós
Szerkesztő II.: Iijunk valamit magunkról!
riportalanyokból pázmányi körmondatokban nyilatkoSzerkesztőIII.: Hja.
zó gentlemanokat "ÚR". A tényeket némiképp jobban
Szerkesztő IV. : Ühüm.
szereti mint a szenzációkat, bár az utóbbiakat sem veti
Szerkesztő V.: Valami humorosat.
meg./
Szerkesztő II.: Mindenki írjon magáról pár sort.
/Szöveg mint I-IV, csak a szereposztás változott, csak Hajnal Józsefné: Azt hiszem, én már többet láttam,
szerkesztő III-nál változik./íijon a Kakuk, nekem erre mint ezek itt mindannyian. Persze az nem igaz, hogy
mi, öregek tehetünk arról, ami itt volt.
nincs idom, így is két oldalt vállaltam.
/Adélka az, aki jóformán mindenütt otthon van a
Szerkesztő IV.: Én?
városban, s a veretes hagyományokat nagyon fontosSzerkesztő II.: Te!
nak tartja./
Szerkesztő IV.: Pont én?
Busái
Barbarát most nélkülözni kényszerülünk, hisz
Szerkesztő I.: Pont.
az
esztegomi
tanítóképző első éves hallgatója. /EgyébSzerkesztő IV. : írjon a Pásztor!
ként
ő
az
egyetlen
"profi", hisz elvégzett egy újságíróSzerkesztő III.: Mondtam, hogy elég nekem az a két
tanfolyamot.
Ha
vannak
- ha lehetnek hagy ományaink,
oldal.
az
egyik
az,
hogy
Barbi
ír
a fiatalokról./
Szerkesztő TV.: Rólad mit írjak?
Ármai Sarolta: Az egyik legutóbbi "szerzeményünk".
Kovács Györgyné: Hogy nem vagyok bosszúálló.
Igazából mindent/vagy majdnem mindent tud az újsáSzerkesztő IV.: Még. Majd az leszel, ha elolvasod, amit
gírásról. Érzékeny publicista, költői lelkületű tudósító.
írok.
Tiszapüspöki Ráskai Leája. /Kacajával volt orosz katoTehát. Kovács Györgyné pedagógus, mindig olyas- nai létesítményeket lehet szanálni./
mit csinál, ami sok időbe kerül.
Szerkesztő IV. : Szilvi, te igazából mit csinálsz itt?
Nincs ideje, s inkább nem ír, ha nem jár utána. .Tőmon- Koller Szilvia: Még csak most melegszem.
datairól és felkiáltójeleiről könnyen felismerhető.
/Ez azt jelenti, hogy a közelmúltban érkezett, s a
/Azt mondja, hogy szereti az igazságot - gondolom, szárnypróbálkozásoknál tart./
ezért olvassa a cikkeimet./
A Munkaügyi Központ vérpezsdítő légköre után
Szerkesztő IV.: Rólad?
kissé álmosító szenzációkat hajszolni.
Pásztor G.: Amit csak akarsz.
S a végén: Magamról csak jót tudok írni,.
Szerkesztő TV.: Azt nem merem, mert még megharagÉn lennék a kiküldött munkatárs. /Persze, éppen
szol. Szerinted egyébként miért érdemes ezt csinálni? akkor nem vagyok ott, amikor ki akarnak küldeni. /így
Pásztor G. : Hát ezért a pénzért nem, az biztos.
aztán általában benne maradok./
Szerkesztő TV.: Milyen a jó riporter?
Most szóljanak hozzá, ilyen egy szerkesztőség.
Pásztor G.: Olyan, mint én.
/Képzeljék el, valószínűleg kéthetenként jelenünk
/Ebből is kiderül, hogy Pásztor Gábor - lapunk első meg 1993-ban./
számú riportere - igazán szerény, talán csak én vagyok Szerkesztő TV.
/Igyekszem megőrizni inkognitómat/
még tőle is szerényebb.
"Az életet már megjártam..." - kezdhetem Arany Jánossal - bár még nem
epilógusnak szánom.
Pedagógus vagyok. Legkedvesebb
házi munkám a vasalás és a mosogatás.
Hobbim télen a pamutgombolyítás és a
kötés, nyáron az utazás, és minden évszakban az olvasás és a rejtvényfejtés.
Szívesen megyek színházba, ha tehetem . Kedvelt szórakozásom még a füzetjavítás. Dolgozni este szeretek
legjobban, akár éjjel kettőig is!
Nem szeretem a kelkáposztafózeléket, kedvencem a zöldbableves.
Nagyon szeretem az irodalmat és a
zenét, de a legszebb muzsika a tíz unokám nevetése.
Tetszik a köpönyeg, de csak addig, amíg a színén hordják! Nem tudom lenyelni
az igazságtalanságot, emiatt már sokszor fuldokoltam. /Jött volna helyette inkább a
kelkáposzta!/
Nem tetszik a TV műsora. A rádiót többre becsülöm. Nagyon érdekel a napi
politika.
Hajnal Józsefné

Hölderlin valami
olyasmit mondott, hogy
létünk alapja a párbeszéd, párbeszéd pedig
csak szabadságban születhet.
Végighallgatlak, s te
is hallgass meg.
Van, aki 36 évesen
már Nobel-díjas, s van,
aki meg sem éli. Én tanítok, s ha van időm /ha
nincs/ próbálom leírni véleményem.
Magyar-történelem (
filozófia szakos középiskolai tanár vagyok, a Székácsban tanítok, az
SZDSZ listás képviselőjeként a városi önkormányzat Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságának elnökeként próbálok tehetségem
szerint a városért tenni.
Általában mindig máshol vagyok, mint ahol keresnek. Talán ez a
legjellemzőbb vonásom.
KakukImre
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Rajtunk nem múlik

Januártól uj formában, kéthetente jelentkezünk
Önök, kedves olvasóink, "veszik a lapot," s ezzel mintegy arra ösztökélnek minket, hogy "adjuk is
a lapot."
Nem kevés fejtörés, fáradság, tanakodás után
szerkesztőbizottságunk arra az elhatározásra jutott,
hogy lapunk, a Törökszentmiklós és Vidéke ezután kéthetente jelenne
meg. Ezzel nem a városban
tapasztalható feszültséget
akarjuk növelni, sőt nem is
az egy főre jutó idegi megterhelés mértékén akarunk
javítani, mindössze "aktuálisak" szeretnénk lenni.
Kétheti számainkat
kezdetben 12 oldalon tervezzük megjelentetni, a
későbbiekben remélhetőleg visszaállunk az eredeti
16 oldalra.
Lapunk arculata, hangvétele, alapállása nem változik, ám a városi történéseket,
eseményeket
pontosan, tárgyszerűen
akarjuk önökkel megismertetni, s a célunk az,
hogy az olvasó otthon, azaz
itthon legyen városunk-

ban.Itthon, azaz otthon pedig csak úgy lehetünk, ha
tudjuk /s önök is tudják/,
hogy környékünkön,
szomszédságunkban mi
történik.
Várunk minden észrevételt, véleményt, amelyik
nem haragot gerjeszt, nem
sért, hanem "tisztít", segíti
a tisztánlátást.
Változtatunk a címlapon is. Reméljük, ez a forma megnyeri az önök tetszését.
Segíteni szeretnénk
önöket lapunk felismerésében, s ezért havi első számunk narancssárga, a második pedig zöld köntösben
jelenne meg. Példányszámunkat emeljük, s megpróbálunk olyan területeken is terjeszteni a
városban, ahol eddig hiába
várták, keresték lapunkat.
Ami biztos: a megjelenés. Lapunk gondozója, a
Mezoprint Reklámiroda
szerkesztőségünknek is
otthont ad, s ha mi nem tévesztünk /mi pedig nem tévesztünk.../, a lap pontosan
jelenik meg. Nagy János az

iroda vezetője egyben lapunk tervezőszerkesztője
is, így a Művelődési Központ második emelétén található kis helyiség a szerk e s z t ő s é g
alkotóműhelyévé vált. Bízunk benne, hogy olvasóink és hirdetőink akár a
lappal kapcsolatos észrevételeikkel, akár hirdetési
szándékaikkal mindig
megtalálnak bennünket.
Reméljük ezáltal szorosabbá válik a lap kapcsolata
olvasóival.
Nem maradunk főszerkesztő nélkül, kéthetes
megjelenés esetén nem is
maradhatunk. 1993-tól
Pásztor Gábor irányít és
szervez. /Szóval, jövőre őt
tessenek szidni./
Én itt be is fejezem,
mert a többit P.G. /maradjon titokban a neve/, úgyis
kihúzná./
Ő, a főszerkesztőnk,
Pásztor Gábor. Nem volt
hajlandó magáról írni.
Egyrészt, mert szerénysége tiltja, másrészt úgymond mit írjon? Azt, hogy
majd az új seprő jobban se-

"Csak optimistán érdemes élni."
"Ha tévedtél, valld be!" - szól a jó tanács, és ezt nekem sohasem volt
nehéz megtenni. Sokszor jelentettem meg "elfogult" írást. Elfogultat a
kisember, az egyszerű gyakran kiszolgáltatott ember iránt.
Újságírói munkámban legfontosabbnak a téma megtalálását tartom és
azt, hogy az apró részletben meglássam az általánost, a sokak számára
fontosat; és ezt képes legyek sértés és indulatok nélkül a témának megfelelő stílusban leírni. Keveset írok és ezt nemcsak az időhiány okozza hisz annyi mindent szeretek csinálni - hanem az az elhatározás, hogy
írásom egy sorral sem legyen hosszabb, mint amit a téma, a műfaj és nem
utolsósorban a mondanivaló elengedhetetlenül szükségesnek tart.
Hogy milyen ember vagyok?
Tanár - kicsit még mindig népművelő /10 évig népművelóként dolgoztam/
A főfoglalkozású munkámban és a magánéletben is olyan mint újságírónak. Azt hiszem, nagy tettrekészséggel és civil kurázsival áldott meg az isten, és ezt igyekszem a közösség javára
fordítani.
Nem ártana azonban, ha több diplomáciai érzékkel rendelkeznék; néha bántóan őszinte vagyok. Előfordul, hogy
hevességemet megbánom, de már késő. Véleményemet azonban csak meggyőződésből változtatom.
Nagy hibám, hogy szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni - néha majdnem megvernek ezért szerkesztőtársaim. No és egy-két bosszantó pontatlanság így mindig marad írásaimban.
Kovács Györgyné:

per? Tökéletesen tisztában
van vele, hogy sok minden
múlhat rajta, de nem minden. Ez a lap továbbra is
csapatmunka eredményeként jelenik meg, s ő csak
az adott anyagot tudja "főszerkeszteni"

Egyébként ő is pedagógus, naná hogy magyar
szakos. A Petőfi Általános
Iskolában tanít lassan két
évtizede, úgy hírlik, következetes és igényes tanár.
Azt is mondta, hogy azt
írok róla, amit akarok - hát
én ennyit akartam
Kakuk Imre
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Abszolút reklám
...fluorisztát tartalma erősíti a fogakat, a mosóvízbe keverve megakadályozza a vízkőképződést, kellemes, lágy
tapintást ad a bőrnek, kétszer megnyomva a gyerek rendet rak a szobájában, gondosan válogatott szemekből áll, s a
szárnyakat két oldalt lehajtogatva rögzíti a fehérneműt, de csak a szádban olvad, nem a kezedben. Napjában többször
is.

Hogyan írjunk újságot?
- avagy: képzelt reakciók egy képzelt cikk képzeletbeli címére A cím: CSÓTÁNYOK A VÁROSHÁZÁN
Reakciók:
I., zacsekfolt Csurka-párti: "Vajh mit kerestek nálunk a média-elnökök?"
2., Csatorna-nélküli városi polgár: "Pedig ott nincs is pince, ahonnan felűzné őket a talajvíz."
3., Csatornával rendelkező városi polgár: "Ők az egyetlenek, akik önszántukból mentek be."
4., Humánus városi polgár: "Ennyire azért nem kellene ilyen szigorúnak lenni önmagukhoz."
5., Radikális városi polgár: "Mit csótányok! Férgek!"
6., Még radikálisabb városi pogár: "Pedig 90-ben megígérték, hogy kitakarítják őket."
7., Gyanakvó képviselő: "Te jó ég, ki nyerte a pótválasztást?"
8., Még gyanakvóbb képviselő: "Elfeledkeztem volna az ülésről?"
9., Jól értesült polgár: "Nem is csótányok voltak, hanem poloskák, nem a városházán, hanem a Józsi munkahelyén,
és a III/3-asak voltak."
10., Realista: "Majd 94 után.
II., Optimista állampolgár: "Végre elkezdték őket irtani." ("Mégis rend lesz a városban.")
12., Pesszimista állampolgár: "Na, már ott is." ("Még sem lesz rend a városban.")
Ezek után már teljesen mindegy, hogy mi van a cikkben. A lényeg az, hogy a következő számban helyesbíteni kell,
mondván, hogy a cikk írójának nincs biolóugsi képesítése /úgyis lesz, aki felhánytorgatja/, s így keverhette össze
városunk címerállatát a bogarakkal, s különben is szkarabeuszok voltak.
Kakukl.

ftdhi nagyoS6 öröm, mint fcapni
Jótékonysági

Báí

a Mindenki

/karácsonyára

Jbnikgr a jótékonysági Bál hirdetésit felfedeztem a Művelődési
Mi az akfor, amiajegyzetíróBan hiányérzetet válthat ki?9{pn azok.
9(pzpont programjában, a kíváncsiság furdalni kezdte az Maiamat.
vettekjészt a bálon ,afakft számítón? Idő (¿ICahhoz, hogy a vagyont'
Vajon milyen kpzönsége (esz?9Qkjna a város kpztiszteletBen álló tehetős 'viselni 'mtijékaz emBerek?Van-e egyáltalán vagyonos réteg a városBan,
polgárai? JQnek.fontos ma, hogy ott (egyen a város legelőkelő66jei aki ma úgy erezheti, hogy a rang kptelezi, hogy 'elvárható' tőle az
között?. '(DaUason nevelkedett naiv lélekkel' úgygondoltam, hegy Sizo- adakpzás?
nyos vagyoni helyzetően az tmSer Belső és külső kényszert érez a kpz'Elgondolkodtató tény, hogy hosszú évtizedeken át elszokfattákiaz
adakozásra. 9{p és persze az is érdekeit, hegyan változott az előkelőség emBerekít attóí, hogy nagylelkűségetgyakorofjanaí^a saját megküzdött
összetétele a rendszerváltás óta.
pénzükből Csat a közösBői volt szokAs adni, Bőkezűen, a szocialista
1992. nov. 21 -én szomBaton este vámkpzásteljesen öltöttem magam- összeköttetések. révén mindenre - még Lenin szoBorra is. Az összeomló
ra legszeBB ruhámat, és elmentem a BálBa, "Kedves ismerósökjoglaltak^ vállalatokjnÁr mértékülmerikgyakprolnijótékonysági cselekedeteiket,
helyet az ízlésesen kialakított teremben. Jószerével a Művelődési "Kpz- Az egyre fogyatkozó közös kflsszáBól nem jut mindenre. "De hol
pont kluBjainaki kpreinektqgjai vettekjrészt a rendezvényen. A nyugdí- vannak* aMk.megvettéf<u megveszik/néha áron alul/ a csődBement, a
jasoki az életmódk[uB tagjai és az oBsitos néptácosokjneghitt hangulatot csőd előlmenekülő cégekjeleplit, a még működtethető egységeket,
varázsoltaíia teremBe.
tfol
vannak, a város vezetői - tisztelet a kevés kivételnek. - ,a
A MJJQMS 9{éptáncegyűttes szép nyitótánca után a nyugdíjas 7Q közhatalmatgyakprlókj. akik&ekjalán illett volna példát mutatni?
Mit Tud egyifihelyezettje: "Pásztor Imréné énekelt- *És kezdetét vette a
A cél nemes, hogy karácsonykor, a szeretet ünnepén legyen miBól
tánc, a múlatás.
megvendégelni az időseket/ a magányosokat, a mozgássérülteket, a nagyA művelődési központ kpűekfívája mindenregondolt. Olcsó ésfinom családosokat,
ételekről, italokról gondoskodtak* és a kipróBédtan népszerű Molnár
Jó érzés ajándékot kfflpni, de kevesen tudják, a város6an, hegy adni
József és zenekara kellemes hangerővel húzta a talpalávalót.
nagyoBB öröm, mint kflpni
A vendégekjói éreztékjnagukat, hely is volt egy-egy cifrázott tánc•
"Kovács Qyörgyné
lépéshez.
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Hogyan nyerjünk választást?
Figyelem! /Attention! A vonatok
WC-iben néhány változatban
még olvasható. Mellékesen: Évekig a nyugati nyelvek tanulására
jóformán ez volt az egyetlen motiváció./
Szóval: Mindenféle /bármiféle/
hasonlatosság élő, létező személyekkel még a véletlenebbnél is
véletlenebb műve. Ha ön ennek
ellenére felismerni vél valakit,
vagy ráismerni vél valakire, csak
magára vethet. /Meg is érdemli,
minek jár nyitott szemmel a világban!/
A választás megnyerésének
többféle lehetősége van. Az
egyik legbiztosabb módszer a várakozás, s csak a kormány baklövéseinek kritikájából már szép karriert lehet építeni /minimális értelmi képességekkel is /Nyilván sokkal nagyobb tehetség kell ahhoz,
hogy függetlennek álcázva némi
kormánypárti szolidaritással kritizálj okosan /tehetsz, ha van kapcsolatod "oda"// nem tűnik fel senkinek, hogy csak a felszínes frázisok szintjén mozogsz, viszont sokkal mélyebb a hatás /kormánypártiak, ellenzékiek, függetlenek
egyaránt "rajongóid" lehetnek/.

Igaz, már ehhez is gyomor kell,
de aki érzékenykedik, az ne menjen politikusnak.
Lehet ezt egyszerűbben is, és
nem is ennyire feltűnően. Például:
fákat kell ültetni.Igaz, kapcsolat
kell hozzá, hogy pénzbe ne kerüljön^ az sem baj,haalig-gyökérrel
szenved.
/Ma már azt sem nagyon kérdezik, hogy van-e engedélyed és miféle a lecserélendő fák kivágására. Légy bátor és kezdeményező!/
Bizony bizony! A népszerűség nagyon fontos!
Nagyon ügyesen kihasználhatod, az útépítési hullámot. Ügyesen hozzá lehet férni árajánlatához, alá lehet ígérni, meg lehet
szerezni különböző szállítói jogokat.
/Ez nem törvénytelen!/
Rettenetesen jó húzás, ha kicsit
"elszámolod magad", s a "bármire
is" beszedett lakossági pénzből a
munkák végezte után visszaosztassz. /Nagyon örülni fognak a lakók, s eszükbe sem jut utána számolni, hogy eleve többet fizettek
mint mások, vagy miféle háttér
kapcsolatok, viszonosságok húzódnak a háttérben, azt pedig
pláne nem tudják, hogy a vissza-

osztott pénzt majd a következő
évben kell "másképpen" leróniuk.
Azt hiszem, már sejted, hogy némi ügyességgel könnyedén összekapcsolhatod saját gyarapodásod a népszerűséged növelésével.
/Vigyázz! Közben állandóan panaszkodj, hogy neked is többe
van, s legalább három naponként emlegesd nyilvánosan személyes áldozat hozatalodat./
Ha ezt már nagyvonalúan tudod művelni, akkor csak állandóan határozott, komoly képet kell
vágnod, mindig minden - melletted számba jöhető embernek igazat kell adnod /hozzátéve, hogy
legigazabbad azért neked van/,
és mindenkit agresszíven és durván "le kell építened", aki a legcsekélyebb módon is bele akar
látni a lapjaidba/ a köpésről a levesedbe már nem is beszélve.
Gondold azt, hogy a népi igazságok csak rád nem vonatkoznak
/korsó és kút/, és szépen összekötheted egyéni felemelkedésed a
köz tiszteletének növekedésével.
/Nehogy azt hidd, hogy nem neked van igazad. Dehogyis! A köz
állapotai kifejezetten neked kedveznek./
Kakuk I.

VETÉLKEDŐ - VETÉLKEDŐ - VETÉLKEDŐ

A város központi hetein kapott lencsevégre fotó- A helyes megfejtők között 3db SÖÖFt-osvásárÍási
stmk három apro városrészíetet melyet nem éppen utalványt sorsoîunk íd<
alegíetssetösebb színben tűntetik fel városunkat
Beküldési határidő; j an, 15.
Akifelismeria képen láthatd épületeket, a meg- A helyes megfejtést es a nyertesek nevét afebru
fejtést küldje be címünkre, a rejtvényszelvénnyel ári számunkban olvashatják.
együtt?
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Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Autószerviz
Törökszentmiklós, Alatkai űt 2.
Szolgáltatásaink:

fíMfriifyíő
tHo&ári IftrágüzUt

•

személy- és kistehergópkocsik
vizsgáztatása
»
diesel és ottorendszerű gépkocsik
környezetvédelmi vizsgálata
(zöldkártya)
*
számítógépes *futóműbeállítás
motordiagnosztika
»
gépjárműmotorok nagyjavítása
AGIP termékek kizárólagos
forgalmazója
Nyitvatartási

7.30-12.00

idő:

13-16.30

szombat, vasárnap zárva
iooogaooooooo&oooyoo&ooQpooora

Í

MíUU mer
szimtyf
Az ARANYKAKAS BISZTRÓ
karácsonykor és szilveszterkor is
várja kedves vendégeit«
fCttkmts larQfáOKjft is éotidop yíwt Iíihlk

cl:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS
ÉS VIDÉKE
>
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Még mindig tart
a tartós fogyasztási és
ruhazati cikkek engedményes vasara!
Termékeink átlagosan 30% kedvezménnyel kaphatók
a törökszentmiklósi 2.sz. Ruházati Áruházunkban,
a 21 .sz. Vegyesiparcikk Kisáruházunkban,
a tiszapüspöki 12.sz. Kisáruházban
és a kengyeli 16.sz. Kisáruházunkban.
Az ünnepi vásár keretében december 11 -12-én
engedményes cukorvásár akciónkban
az 1/1-es kristálycukor 63 Ft helyett
57 Ft-ért vásárolható.

Figyelem!
Bronz- ezüst- aranyvasárnapon a nyitvatartó üzleteink
ín 10%
10%eni
egységesen
engedménnyel értékesítik
készleteni Tevő áruikat.

Most érdemes vasarolni,
engedményes akciónkkal segítünk
ajándékozási gondjaik megoldásiban
igazgatósága
kellemes
a*

ixxtneptkei

kibán

tagjainak
és

írásárímnaJL

1992. DECEMBERI KÜLÖNKIADÁS

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

wr

##

v

HŰTŐGÉPGYÁR KFT

EQ Electrolux

Kompresszor és Kondenzátor Gyára

AAinden

Kedves Vásárlónknak

kell e m e s

és

ügyfelünknek

k a r á c s o n y t
é s

boldogi ujevet

kívánunk

1993-ban is készségei állnak a lakosság rendelkezésére,
hűtöberendezéseketértékesíttf boltunk bővülőválasziékával,
1—j. t
• /i • ^
*ÍÍSS:SÍÍ:±:Í:«*síí« _ / /
4 I M N R a gyár belső területén
Froija kedves vásárlóinkat.

Electrolux
és e z B I Z T O S
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Karácsonyra és újévre is
olcsóbban a diszkontban,

Tisza Diszkontban
Gondot okoz Qnnek az ünnepekre való bevásárlás?
Ne töije fölöslegesen a fejét! Áruházunk most is
bőséges választékkal áll rendelkezésére.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog újévet kívánunk
minden kedves vásárlónknak.

~~
W

SZOLNOK

| Törökszentmiklósi
D ó m

Q k ú t 17.

1 /WL: 275; (56)34*051/

1993-ban Is a mezőgazdasági
termelök szolgálatában.
0

Ajánlja:
RK-165, RK-185, RK-210 típusú
CLAAS licenc alapján készült
fűkaszáit,
* RK-4/3,2típusúfűkaszáit,
* RZ-3/A-1típusúszárzúzóit,
* egyéb munkagépeit,
* gépeihez pótalkatrészekszéles
választékát,
* egyéb szolgáltatásait
(pl. alkatrészgyártás, autódaru
kölcsönzés stb.)

Forduljon hozzánk bizalommal.

f ^ á f t t l é l t

{jÉ^fc

éitítáÉ

i^ft#f*<f<ftf#
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kQracsoiiviJflfiepeket é s

Köszönjük 9 hogy eddig Is nálnnk vásárolt,
mindent megteszünk azéirt 9 hogy
1993-ban is meg legyen
elégedve.
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KÖZÜLETEK, VÁLLALKOZÓK
FIGYELEM

A vórosbon
ft megyében

Városközpontban, 4-es főútvonal mellett
tartós használatra bérbe adunk,
vagy értékesítésre felajánlunk

R t orsxAgbcífi

- Irodai, vagy
- Ipari célú hasznosításra;
1. Önálló épületet
hasznos alapterülete 282 m2
melyhez 240 m2 területű betonozott
külső rakodótér Is tartozik.
2. Épületrészt
hasznos alapterülete 108 m2
Energia vételezés és
telefon használat biztosított

ci legolcsóbb
KUT¥fl€UD€l.
a

Érdeklődni lehet:
a MEZŐGÉP Öntödei Gyára
Törökszentmiklós, Kossuth út 87-91.
Tasi Antal anyaggazd. csop. vezetőnél.
Telefon/fax: (56) 374-158, vagy 32.
Telex: 23-340

DflftUNG-nál

i1

«I ( r f f i i l é m «

<5E>
BANK

"Haszonkeresés nélkül semmi sem történik a világon. Ne is kívánjunk az emberektől
érdekeiktől ellentétes dolgot. De nem olyan alacsony vágy ez, csak adjunk neki józan
irányt.fordítsuk nemes célra, önhaszonra."
(Széchenyi)

OTP Bank, mint mindig
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
újévet

* RÓRft * HMX0RH *RÓRH * HMXÓRH * RÓRfl *

BGYELEMí
LAKOSSÁGI,
SZOLGALTATASKENT

« KADÁCáONYI MEGLEPETÉ6

»

o

!|
H

Kedvezmmyes díjtételek mellett vállaljuk: 9
személygépkocsik, könnyűpótkocsi^,^^,
teherautók, mezőgazdasági gépdk •• '
szervízmunkálatait javítását, karb^rtá$&, <
(zsírzás, olajcsere, futóműiavítás^ö^tóöá»/
ésegyéb motorjavítás) hgl

«

A

Nagy választékkal várja Kedved Khibtagjaifa
NÓRA ós ARIZÓNA VIDEOTÉKA
MINDEN HFTCN ÚJ FILMI
Világsztárok, Oscar díjas filmek
a legkiválóbb minőségjDcn
A NÓRA Lakberendezési Boltban
Karácsonyi ajándékait is megvásárolhatja.
MINDENKIT 6 0 K AZERETETTCL VÁRUNK1

olcsón akarja megkapni.
i, forgácsoló,
Kínálunk:

VARJUK SZÍVES ERDEKLODESUKET!

•

• RÓR/1 * m u x ó í m *Réim * h r j x ö r r * RÖRA *

SPÓROL-<»

M o k i MEZŐGÉP
| t ó és Javító Gyáregysége
iiiÉhtmiklós, Kossuth út 1
-533 telex:23-233

a
Cg,

csizmákat.

m
M
Síííí

1 2 - t « 244g
gyennekkebátot 10%
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&ooterfe Jfoto

KARÁCSONYI

%ft

Vásárolja karácsonyi ajándékait a
Sooter's-nél!
Ünnepi kínálatunk:
Díszes faliórák több kivitelben, a
legjobb minőségben, a legjobb
áron!
Fényképezőgépek a
gyermekmérettől a felnőttig.
Hasznos és szép ajándék!
Álló- és fali fogasok, két féle
színben.
Képkeretek és albumok a
legkisebbtől a legnagyobbakig!
Karácsonyi és újévi üdvözlőlapok,
amíg a készlet tart!
És még sok más meglepetéssel
váija minden kedves vásárlóját a
Sooter's Foto
Törökszentmiklós, Kossuth L. út
125.

JÁTÉKVÁSÁR
Tárcasjátékok 285 Ft-tó)
Bari» babák áőöPt-t« "
és játékok '

Kéíkme^

Karácsonyi

ünnepefyt és
Bobfog éjépet
t^vánmí^

VÁLASSZA
KI A
KAMACSOmt
AJÁNDÉKOKAT!
CSILLÁNÁL a trafikban

(aíOTPtiwlMí)
NyilvS; i)éíJtdJj)«p érte 5-ig,
ízombatoo délig.

minden fydves
mm MAKKÉT

TürSkstentm&tátt
. Kossuth út 163.:

A/fi nem akciózunkI Nem vásározunk!
Csak a legolcsóbbak vagyunk a városban.
Nem csak karácsony és új|y előtt

A vasúthoz indul, balra fordul

Megtalálta, amit keresett.

^ ¡ r kunság
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HA A LÁNYOK A KIFUTÓRA LEPNEK
Képes riport Fedőmé Takács Máriával és a Csillag Divatház manökenjeivel
A cím kissé pontatlan, hiszen a Csillag Divatház bemutatóin a teremtés koronái is képviseltetik magukat. Az viszont
vitathatatlan, hogy mint szerte a világon mindenütt, Törökszentmiklóson i s a hölgyek viszik a prímet, ők a kifutók sztárjai.
Természetes tehát, hogy a férfinemet képviselő egy szem Nagy Kálmán mellett a csevegésnek is a lányok a főszereplői.
Négyen a törzstagok közül; Nagy Bana Zsanett, Tóth Kata, Csibi Szilvi és Kelemen Judit. Az ötödik alapító tag, György
Renáta beteget jelentett. Ők öten eltérő egyéniségek, de két dologban közösek: szépek, csinosak, közvetlenek és
mindegyikükben Fedorné Takács Máriának, a divatház üzletvezetőjének értő szeme fedezte fel a tehetséget. Neki szól az
első kérdés is:
- Honnan jött az ötlet, hogy egy kisvárosi lok, gyermekszakápolói tanfolyamra járok.
áruháznak saját manökengárdája legyen? Évekkel ezelőtt Zsuzsa néni /Wolcsányszky
Elleste valahol, vagy maga találta ki?
Zsuzsa/készített rólam fotókat, ő ajánlott Ma- Kizárólagosan saját találmány, s telje- rika figyelmébe. Megtetszettem neki, megvolna-e
kedvem
a
sen űj dolog ez. Legjobb tudomásom szerint kérdezte,
manökenkedéshez. Naná, hogy volt.
Kata: Én itt tanulok a Bercsényiben. Vásárlás közben ismerkedtünk meg Marikával,
ő invitált be a társaságba. Azóta minden bemutatón részt vettem.
Kálmán: Én már "öreg" vagyok, a huszadikat töltöttem be. Érettségi után az egyetemi
felvételim nem sikerült, két évig képesítés
nélkül tanítottam, most egy devizaügyi tanfolyamra járok. Édesanyám révén kerültem a
lányok közé. Na nem úgy, hogy beprotezsált,
hanem itt dolgozik a Csillagban, gyakran bejárok hozzá, s egyszer Marika szeme megakadt rajtam. Azóta minden alkalommal
kifutóra lépek.
Kálmán
Szilvi: A Bercsényiben vagyok végzős,
továbbtanulási terveim vannak. En is Zsuzsa tanfolyam elvégzése után jelentkeztem Marinéni révén kerültem ide. Kirakta a fotómat a kánál. Azóta stabil a helyem.
- Miért ők a "kiválasztottak?" Miért éppen
őket gyűjtötte csokorba Marika? Hallottam
Zsanett
olyan véleményt is, hogy bármilyen tűrhető
kinézetű
nőre adnák a szép ruhákat, sminkela megyében egyetlen áruház sincs, amelyiknék szakértők gondosan, ugyanúgy felmenek saját amatőr manökencsoportja lenne.
Ötletnek viszont nem nevezném, hiszen
hetne a doboróra.
megfontolt, üzletpolitikai szempontokat
- Persze, ha velük is hónapokat foglalkozmesszemenően figyelembe vevő meggondonának, ők is hetekig gyakorolnának. Még aklás eredménye a kis csapat létrejötte. Azt
kor sem biztos, hogy oda tudnának állni.
tudtuk, hogy a kereskedelem reklám nélkül
Ehhez kell egy nagy adag tehetség, valami
nem tud megélni. Mi a legjobb reklám? Ha a
belső kisugárzás, óriási alázat a próbák iránt
vevőnek megmutatom a ruhakészletemet, az
és rengeteg gyakorlás. Csak meg kell nézni,
ékszereimet, a kozmetikumaimat. A feladat
hogy megy egy átlag nő az utcán, és hogy
adott volt: ekkor megfelelő embereket kellett
mennek az én lányaim. Pláne a kifutón. A
szereznem. Amint a példa mutatja sikerült.
hozzáértő első pillantásra meg tudja ítélni,
Összehoztunk egy majdnem profi módon dolkiből lehet modell,kiből nem. A szakmabeli
gozó, de - és ezt nagyon hangsúlyoznám azonnal
meglátja a tehetséget.
egyébként státusz és anyagiak szempontjá- Szerepel-e a szakma távlati terveitekból teljesen amatőr gárdát. A stáb tagjai vagy
Kata
ben, kapott-e már valaki kedvező ajánlatot
tanulnak még, vagy pedig más területen dolSzilvi: Igazán senkinek sem életcélja a
goznak.
kirakatba, Marika meglátott, s szólt, hogy
manökenkedés.
Persze az nyilvánvaló, ha
- Ki hogyan, honnan, milyen "civil pályá- "kellek neki".
kapnánk
egy
csodálatos
ajánlatot Olaszorról" került a csapatba ? Egy rövid bemutatkoJutka: Varrónő vagyok, szeretnék leszágba,
Franciaországba
stb.
örömmel menzás sem ártana.
érettségizni. Manökenséggel kapcsolatos
Zsanett: Egészségügyi szakközépisko- terveim vannak, de a színfalak mögött. Divat- nénk, de túlfűtött, földtől elrugaszkodott
lát végeztem, a gyermekosztályon vagyok tervező szeretnék lenni. Egy manökenképző- álmaink nincsenek. Reális életcéljaink vanhárom műszakos ápolónő. Jelenleg is tanunak.
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Szilvi: Nagyon ritkán fordul elő ilyen.
Nyilván sok olyan lenne, amit szívesen megtartanánk. De igazán nem okoz szívfájdalmat, hogy csak egyszer vehetjük fel. Persze
az is előfordul, hogy amennyiben megfizethető egy darab, megvesszük. Nagyon gyakran
viszont nem is a mi korosztályunknak megfelelő ruhákat mutatunk be.
Kata: Szeretnék még, kicsit visszatérni
arra, hogy miért csináljuk. Én például azért is,
mert önbizalmat ad, tartást, fejleszti a mozgáskultúránkat, még egyéniségünket is. Azelőtt elég félénk lány voltam. Most van egy
egészséges önbizalmam, meg merek jelenni,
s ha a kifutóra lépek, el merem hinni, hogy

amit mondtál. Óriási feszültség volt bennetek, idegesnek látszottatok.
Szilvi: Persze, de még bent, amikor felvettük a ruhát. Lekaptuk a fogasról, felvettük,
s az.első pillanatban szokatlan, lehet, hogy a
méret sem megfelelő, s úgy kell összetűzögetni. Az utolsó pillanatban végiggondoljuk a
koreográfiát, izgulunk, hogy sikerüljön. De ez

Szilvi
Zsanett: Nekem egyszer már lett volna
lehetőségem Franciaországban dolgozni, de
akkor még iskolába jártam, azt pedig nem
akartam abbahagyni. Az idén ismét kaptam
ajánlatot egy francia-magyar kft-től, kimondottan arcfotókat készítenének rólam. Ha ez
bejönne, egy darabig ez lenne a fő hivatásom. Úgy tudom, Renátát is megkereste egy
külföldi cég, nem tudom mi lesz belőle. De ő
sem tette erre az életét, ő a Testnevelési
Főiskolára szeretne jelentkezni.
- Ha egyikőtöknek sem vágyai netovábbja a manökenkedés, miért csináljátok? Netán
jó gázsiért? r
Jutka: Á, egyáltalán nem. Amatőrként
csináljuk. Nincs gázsi, még felléptidíj sem,
néha meglepetésként kapunk kisebb összegű vásárlási utalványt. Szeretjük csinálni, nagyon jó a társaság. Vonzó a szép ruha, stb.
is.
- Nem fáj a szívetek, hogy azokat a bizonyos szép ruhákat le kell vennetek, nem lehet
a tiétek?

Renáta

Jutka
akkor, ott igenis mi vagyunk a legszebbek, a
legcsinosabbak, a legjobban öltözöttek. S ez
az önbizalom idővel civil mivoltunkra is átsugárzik egy kicsit.
- Nem baj, ha ebben némilegkételkedek?
A legutóbbi bemutatón ott voltam köztetek,
én éppen ellenkezőjét tapasztaltam annak,

a feszültség mihelyt kifutóra lépünk azonnal
megszűnik. Ott már az van, amit Kata mondott. Hisszük, hogy szépek vagyunk, mert
hinnünk kell. Különben hogy fogják elhinni
azok a százak, akik miattunk jöttek el oda. Mi
pedig elsősorban a nézők kedvéért megyünk
ki.
- Mikor mentek ki legközelebb a dobogóra a nézők kedvéért?
- Dec. 19-én, a Pódiumteremben az Expressz együttes zenei kíséretével lesz ékszer,
fehérnemű és bundabemutató.
Dec. 19-én találkozunk. Köszönöm a beszélgetést.

Pásztor

PROFIMAX
HÍRADÁSTECHNIKA AJÁNLATA:
színes TV-k,
FUNAI 51 cm
26.700 Ft
ELEKTA 51 cm
26.700 Ft
SONY 55 cm
48.000 Ft
SANYO 55 cm
38.900 Ft
FUNAI TXT 51 cm
32.990 Ft
videók:
SHARP 4 fejes
41.200 Ft
PANASONIC 3 fejes 39.500 Ft
AKAI 2 fejes
29.900 Ft
GOLDSTAR
23.200 Ft
ELEKTA 2 fejes
23.800 Ft
lejátszók már 14.300 Ft-tól,
műholdvevők:
VECTOR (200 csat.) 26.500 Ft
QUADRAL (48 csat.) 30.800 Ft
KAZETTÁK NAGY
VÁLASZTÉKBAN!
Törökszentmiklós Almásy út 2.
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"Csengessünk csengőkkel
Szeressünk szeretettel"

jj

Ady Endre: A Jénuka tiszteletén

MINDENKI K A R A C S O m
1992.december 20
MAGÁNYOSOK SZERETET VENDÉGSÉGE
14. óra

leolyl Arnold tér
Kölesei Altalános Iskola

Műsor:
fiethlen
Gábor
Református
Enek-Zenei
Általános
Iskola
Kálvária
Hlttanos
Gyermekek
ökumenikus
óvodai
csoport
Műsorvezető:
Kopárdi
László

padlóburkolók,
hő- és
hangszigetelő
mennyezethurkolok
portaszítók,
moshatók)
¡1
llliiliiii^
lyiiiiillö^

A MZGÁSSÉRÜLTEK JEGXESÜLETÉNEK
TAGJAI RESZTRE
SZERETET VENDEGSÉG
Székács Elem ér Mezőgazdasági
Szakközépiskola Ebédl<5)e

l
•

A j á n d é k o z z o n

(¡karácsonyra
márkás

\

; sportcilfáet! \
r ADIDAS, REEBOK, Ali; TEC, RUCANOR, PUMA
J cipők, szabadidőruhák, sís ruházat, táskák, korcsoS lyák kaphatók a SPORT
5
ÜZLETBEN
J Törökszentmiklós ékszerJ
bolt épületében
Jj
Szeretettel várjuk
«
vásárlóinkat.

Program:
úti Általános
Szórakoztató
Karda
3eáta
és a
Pfeiffer
Mária
Kovács
Ferenc
közreműködésével

A Hunyadi

Mőve\ődés\ Központ

Kell Önöknek
két biztos
pont?

Pódiumterem

Iskola
műsora
műsor
kislánya
bűvész
bohóc

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK
ÜNNEPI TALALKOZOJA
Program:
Ügyességi

versenyek

Műveiddel Központ
Plncegaléria

pontos lenni?

E L T E R O TAJTTERVU T A N U L O K
FENYŐ UNNEPELYE
Szociális Gondozás. Központ
Almásy út

17. óra

CSENDES ÉJ

Városi feryófa

ÖKUMENIKUS ÁHÍTAT
GYERTYAGYÚJTÁS
Közreműködik:
Dr. iaczkó 3éla
prépost
Szabó Józeef reformátue \e\kéez
Kodály Zoltán
Zeneiekola
Köezöntot
5zego Jánoe

k a r á c s o n y i

KARÁCSONYVÁRÁS
Katólikus
fiatalok
összeállítása

zenés
a

irodalmi
karácsonyról

ü n n e p e d e t

és

MűveUSdéel Központ
É t a C d o g ú j

KONCERT FIATALOKNAK

a NO PARKING
a
MÓGteőze
ée a NONSENSE

széles választékával
segíti Ö n t e b b e n a z
A l m á s y út 2 . s z . alatti
Papír-írószerbolt

"KeCkmes

mond:
polgármeeter

MűvelScIé&l Központ

e s z t e n d ő t

m i n d e n

"tisztelettel és szeretettel kívjuk és várjuk
Xörökszefvbniklós va\cxn\e.y\v\y\ polgárai a rendezvényeinkre
jA M i n d e n k i K a r á c s o n y a s z e t v e z ó

.

k í v á n u n k

közrem űködásávől

csoportja

A rendezvénysorozat támogatói:
Állami Biztosító * Állami Gazdaság • Csillag Divatház' Felér Ferenc vállalkozó * GÉJA • Info TörökszentmBdós
• Jótékonysági bál bevétele • Kereszténydemokrata Néppárt • Kovács László képviselő' Kölesei Ferenc
Általános Iskola * Mezoprlnt Reklámiroda ' Mozgássérültek Egyesülete * OTP ' Páll Endre kereskedő •
Polgármesteri Hivatal (KulturáHs Szervezd ós Szolgáltató Irodai Radar Kft. * Református Egyház • Római
Katólikus Plébánia * Sütőipari Válalat • Szécsl Márton képviselő' Szegő János • Szociális Gondozó Központ
• TITASZ Rt. Törökszentmiklós • Törökszentmlldós Körzeti Postahivatal " Törökszentmiklós Város
Önkormányzata• Tórökszentmlktös és Vidéke ÁFÉSZ • Városi Művelődési Központ' Városi Polgárőrség •
Vöröskereszt Városi Szervezete
JKZOPRVWl

T o r ö k s z e n t m l k l ó s ás V i d é k e F ü g g e t l e n Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törőkszentmiklós, Kossuth út 135. telefon: 13 Pf:100
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Hajnal Jőzsefné; Kakuk Imre; Kovács Györgyné; Pásztor Gábor
Tervezőszerkesztő: Nagy János
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KARÁCSONYI AJÁNDÉKMŰSOR
GYEREKEKNEK
H.órátót

í

k e d v e s

o C v a s ó n a ^ é s
m e g r e n d e l ő *
infznefct

A GATE
MGFK nyomda
dolgozói

Vásároljanak minden nap
a Batthyány út 112. sz.
és a Vécsey út 31. sz.
alatti Élelmiszer-vegyeskereskedésünkben

Kelllemes
ünnepeket
kívánunk kedves
vásárlóinknak
Hajdrikék

* Városközpontban lévő, 4 0 m2-es helyiség
telefonnal kiadó üzlet vagy iroda céljára
Érd.: Kossuth út 155. Árvái
* V á r o m kedves vásárlóimat a piactér mellett, Kölcsey út 2. s z á m alatti F e k e t e - F e h é r
üzletembe. Ajánlataim: divatáruk, játékok,
ajándékok, gyászruhák, gyászkellékekmérsékelt áron. Buru Sándorné
* Karácsonyra vásároljon ajándékot a G A B I M A M I divatáru üzletből. Fonalat, női divattáskát és egyéb ajándékokat a Fonal-shoop-ból. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a Kossuth út 154-ben.
* A D A H L A N D E R BT. köszönetet mond minden kedves vásárlójának és megrendelőjének, akik felkeresték és igénybe vették kulcsmásolás, -tekercselés, -csapágy, sirrvmering, -szivattyúk, -zárak, lakatok, -csavarok, tiplikstb.-vei kapcsolatos szolgáltatásait. Kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket, sikerekben g a z d a g , boldog új esztendőt.
* Kedves kaktuszgyújtó barátunk!
Kaktuszokat kedvelők és gyűjtők részére
KAKTUSZ-KÖR
beindítását tervezi a V á r o s i Művelődési
Központ 1993. évben.
Jelentkezés: 1992. dec. 20-ig a V M K . 30-as
helyiségében Kovácsnénál.
Első összejövetel: 1993. január 11-én 16
órakor.
* 2 éves S K O D A F A V O R I T sürgősen ÉLA D Ó . Érd.: e g é s z nap Törökszentmiklós
Kossuth út 2/b. Pásztor

Kiadásért felelős:
Tőrökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány
ISSN 0866-1839
Készült a JK70PRVKV Reklámiroda gondozásában
Törökszentmiklós, Kossuth út 135.II./33. telefon: 13/46

