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Megjelenik havonta

AZ ÜNNEP PERCEI
„...Törökszentmiklós Város
Önkormányzata június 5-én városi
pedagógusnapra hívott bennünket a
Bercsényi Miklós Gimnáziumba. Ez
az első ilyen rendezvény, amikor a
kb. 270 egyéb iskolai dolgozó és
mintegy 400 pedagógus együtt ünnepelt. Sokan már évek óta nem
találkoztak. Az idősebbek és a fiatalok alig ismerik egymást! Pedig
kollégáink megismerése és megbecsülése elengedhetetlen egy ilyen
pályán, ahol teljesen egymás munkájára kell építenünk."
Cikkünk az 5. oldalon

A pedagógusnap

vendégei

Fotó: F. I.

A TARTALOMBÓL:
y,Az

iskola az én életemben
mindig nagyon nagy szerepet
játszott..."
Riport Budai Klára
matematika-fizika szakos
középiskolai tanárral
a 4. oldalon

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HÍREI
MIT KELL TUDNUNK A
MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRAKRÓL?
HOGY IS VAN EZ?
avagy a kitűnő érettségi receptje

ÜVEGGYÖNGYÖK
„...egyetlen
szépséghibája
van: veszélyes hulladék van a
belsejében!"
A Kengyeli Gyalogos
Egyesület írása
9. o.

BESZÁMOLUNK AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTRŐL
OLVASÓI LEVELEK
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD * RECEPTEK •*» SPORT
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Miután az önkormányzat központosított állami támogatásának előirányzata
36 millió 844 ezer Ft-tal megemelkedett,
ezért szükség volt az 1998. évi költségvetés módosítására. Az erre vonatkozó
tervezetet a városatyák elfogadták. Az új
rendelet kiadási előirányzatának módosításával lehetőség nyílik többek között a
munkanélküliek, a mozgáskorlátozottak
és a közhasznú foglalkoztatottak támogatásának bővítésére. Emelkedett az
önkormányzat intézményeinek bevételi
előirányzata is, amit személyi juttatásokra fordíthatnak.
A Polgármesteri Hivatal lakásértékesítési alapja másfél millió Ft-tal csökken,
ezt az összeget 4 db önkormányzati
lakás felújítására szánják. Ugyancsak
tervezik az Almásy út 2. sz. alatti ingatlan tetőzetének rendbehozatalát is.
A gazdasági alap terhére kerül sor a
káptalanfiiredi gyermektábor fejlesztésére, valamint az Arany János út 38. sz.
alatti ingatlan - amely részlegesen már
az önkormányzat tulajdona - fennmaradó részének megvásárlására.
#
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium rendelete alapján a helyi
önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatásából 10 %-ot fejlesztésre kell elkülöníteni ott, ahol az egy lakosra jutó összeg elmarad az országos
átlagtól. Városunk esetében ez 80
Ft/lakos (az országos átlag 99 Ft), ezért
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HÍREI

MEZŐŐRI SZOLGALAT ALAKUL
A város külterületén ez ideig csak a mezőgazdasági nagyüzemek földterületeinek őrzésére volt lehetőség, pedig az északi és déli határrészen található
hétvégi házak, kiskertek is sok esetben védelemre szorultak volna. Erről a rendőrségi hírek is tanúskodnak.
A helyi önkormányzat a jövőben fokozott felügyeletet kíván biztosítani az
intenzív művelésű ingatlanok számára, ezért - megyénk más településeihez
hasonlóan - élni fog a jogszabály adta lehetőséggel: ez év szeptemberétől mezőőri szolgálat létrehozását tervezi.
Az előzetes becslés szerint ennek megalakítása mintegy 5 és fél millió forintba kerülne, melynek felét állami támogatásból fedeznék. A későbbiekben a
működési-fenntartási költségek 50 %-a visszaigényelhető, a hiányzó részt pedig
a földtulajdonosok hozzájárulásából, ill. a vadászterületek bérleti díjaiból biztosítanák.
A város képviselő-testülete megbízta a Gazdasági Ellátó és Vagyonkezelő
Irodát egy előzetes felmérés elkészítésével, amely tartalmazza az őrzésre szánt
területek feltérképezését, a földtulajdonosok igényét, részvállalását a költségekből, továbbá a leendő mezőőrök személyére, alkalmasságára vonatkozó adatokat. Ezek ismeretében készül majd el a járadékok kivetésének rendelettervezete.
Az őrszolgálat kialakítása tehát egyelőre csak a tervezés stádiumában van.
Megvalósulása esetén talán elérhetővé válik Törökszentmiklós környékén is,
hogy aki nem vet, az ne is arathasson!
Sz. Zs.
a már jóváhagyott beszerzési keretet 300 rendőrkapitány részére bérlakást biztoezer forinttal kiegészítette a testület az sítson. A testület döntése alapján - közáltalános tartalék terhére.
érdekű feladatok teljesítése címén - az
Ifjúság út 16. I. em. 4. szám alatti, 3
A megyei rendőr-főkapitány arra szoba összkomfortos lakás várja várokérte az önkormányzatot, hogy az 1998. sunk új kapitányát.
július l-jével kinevezésre kerülő városi
Sz. Zs.

Tájékoztatók, gyakorlatiútmutatásokamunkajogvilágából
II.

rész

Az első részben arról szóltam, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer reformja elkerülhetetlenné vált, és ha másban nem
is, ebben minden érdekelt egyetértett. Tehát 1998. 01. 01-től egy hárompilléres (un. vegyes finanszírozású) nyugdíjrendszer lépett életbe. Pillérei: a megreformált társadalombiztosítás, a magánnyugdíjpénztár(ak) és az önkéntes
nyugdíjpénztár(ak).
• Az első pillér tehát a megreformált társadalombiztosítás. A Magyar Köztársaság állampolgárait, illetve - bizonyos
feltételekkel - a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárokat felölelő társadalmi kockázatközösség, amelyben a
törvényi szabályok szerint a részvétel'kötelező, és ahol az ellátásra vonatkozó jogosultságot a részvételi kötelezettség, továbbá a
járulékfizetési kötelezettség alapozza meg. A biztosítottak köre
alapvetően a foglalkoztatáshoz, tevékenységhez, munkavégzéshez
kötődik. Ez a társadalombiztosítás egészség- és nyugdíjbiztosítási
ellátásokat nyújt. A nyugdíjbiztosítási ellátások saját jogon
(továbbra is): az öregségi, rokkantsági és a baleseti rokkantsági
nyugdíj. A hozzátartozói nyugellátások (változatlanul): az özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj és a baleseti hozzátartozói

nyugellátások. Szükséges itt az öregségi nyugdíjról pár szót
szólni, mert megállapítása most az eddigieknél is bonyolultabbnak tűnik. A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj összeg elsősorban
attól íugg - a jelenlegi átmeneti időszakban - , hogy a nyugdíjat
milyen időpontban állapítják meg. (Kissé szokatlan számok szerepelnek itt dátumként.) A nyugdíjjogosultság szempontjából
alapvető kérdés, hogy azt 1997. 12. 31 -ét követő és 2009. 10. Ólét megelőző időpontban állapítják-e meg, vagy 2008. 12. 31-ét
követően. Az első időszakban történik meg a 62 éves öregségi
nyugdíjkorhatárra való átállás, ezért min. 20 év szolgálati viszony
mellett a teljes nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges
életkor a születés évétől függően más és más az 1940-1946-ban
született nőknél, valamint az 1938. 10. 01. előtt, ill. az 1938-ban
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született férfiaknál. Ebben az időszakban van lehetőség az öregségi résznyugdíj, az előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezmény és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj
igénybevételére. A második időszakban - 2008. 01. 08-tól - az
öregségi nyugdíjkorhatár már generálisan a 62. év és min. 20 év
szolgálati viszony. Itt is van előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj és korkedvezmény.
A nyugdíj összegét pedig az is befolyásolja, hogy 1997. 12. 3 1 -ét
követő és 2013. 01. 0l-jét megelőző időszakban, vagy 2012. 12.
3 1 -ét követően állapítják meg az összeget. Fontos különbség a
két időszak között - mivel a nyugdíj is jövedelemadó-köteles lesz
hogy a későbbi időszakban a számításnál a bruttó alapú jövedelemre kell majd áttérni.
Összegezve tehát: a megreformált TB. továbbra is a régi, felosztó-kirovó elven fog működni - továbbra is generációk közötti
az újraelosztás
és továbbra is mindenki számára kötelező az
igénybevétele. Finanszírozója a biztosított és a foglalkoztató, a
befizetés és mértéke kötelező, ám a jövőben változni fog : pl.
1998-ban 24 %, 1999-ben 23 %, 2000-től 22 %. Ez a rendszer a
jelenlegihez képest nem igényel többletfizetési, nincs szabad
kilépés a rendszerből, a szolgáltatást (havi nyugdíj) a TB. nyújtja.
A biztosított a nyugdíjkorhatár elérésével jogosulttá válik az egyfajta - szolgáltatásra, maga az ellátás nem örökölhető, de van
biztosított hozzátartozóját megillető ellátás is. Ez egy régóta
működő rendszer, ennél a formánál a garanciavallaló az állam,
lényegében itt adókedvezményről nem beszélhetünk, és nincs
lehetőség további munkáltatói támogatásokra sem. Az egyén
befizetésének nincs köze az őt majdan megillető jövőbeni ellátás
összegéhez.
• A második pillért a magánnyugdíjpénztárak képezik.
Magánnyugdíj pénztárt kizárólag a törvény által meghatározott
szervezetek alapíthatnak: munkáltatók, szakmai kamarák, szakmai egyesületek, munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek,
Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat. A pénztár szigorú törvényi
feltételek maradéktalan betartása mellett nonprofit elven működik, nyilvántartási és vagyonkezelési, valamint befektetési és
gazdálkodási tevékenységet végez. A magánnyugdíjpénztár is
quazi kötelező pénztár, van, akinek kötelező a belépés a „vegyes
rendszerbe", és van, aki választhat, hogy belép-e. Egy biztos, a
jövedelméből mindenkinek valahová fizetni kell - mint ahogy
jelenleg is - a 6 %-ot. A magánnyugdíjpénztár finanszírozása
már tőkefedezeti elven valósul meg. A magánnyugdíjpénztári
tagság a pályakezdőknek kötelező, a nem pályakezdő választhat,
át kíván-e lépni a „vegyes rendszerbe", megéri-e neki az átlépés
vagy nem. E megkülönböztetés - helyesen - alkotmányossági
garanciák biztosításával (már megszerzett jogok elvesztése) magyarázható. (Személyes véleményem szerint az átlépés 47 év
fölötti életkorban már nem éri meg, 41 év alatt igen, 41-47 éves
korban alapos egyéni mérlegelés - nyugdíjazás várható éve,
kereset összege, stb. - alapján talán.) Tehát alapvetően szabad a
magánnyugdíjpénztár választás. Abban döntök, hogy belépek-e
ebbe a vegyes rendszerbe, ahol a majdani nyugdíjam kb. 25 %át egy magánnyugdíjpénztár, és 75 %-át a TB. fedezi, vagy nem.
Továbbá abban döntök, hogy melyik pénztárba lépek be, ám
természetesen csak egy pénztár választható, a már dolgozóknak
erre a lépésre 1999 szeptemberéig van lehetősége. Mivel e döntésnek elméletileg kockázata van, az átlépés lehetősége is alapvetően - szabad, ám visszalépésre csak egyszer van lehetőség 2000. 12. 30-ig a TB által működtetett nyugdíjrendszerbe. A
magánnyugdíjpénztárba a tagdíjfizetés kötelező, finanszírozó a
pénztári tag és a foglalkoztató. Többletfizetést ez a forma nem
igényel, a tagdíj mértéke - mint eddig is - kötelező, a bruttó bér
6 %-a, ami 2000-re 8 %-ra fog emelkedni. Fontos jellemzője
ennek a formának, hogy ez a tagdíj kiegészíthető, vagy a tag
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vagy a munkáltató által + max. 4 %-kal. Ez a forma tehát plusz
munkáltató támogatásra ad lehetőséget, 10 %-ig. Ám akkor azt
minden dolgozónak kötelező adni. A befizetéseket ebben a rendszerben egyéni számlán tartják nyilván. Halasztott fogyasztást
tesz lehetővé ez a rendszer, csak időbeni és nem személyek közötti újraelosztás. Ez a leglényegesebb különbség az 1. pillérhez
képest. A befizetést mérsékelt adókedvezmény illet, pl. a befizetett 6 % 25 %-a a kedvezmény. Két szintű állami garancia védi a
normajáradék fedezetének megfizetését a Garancia Alap és mögötte az MNB. A nyugdíjkorhatár elérésével megnyílik a jogosultság, és az egyéni számla összege alapján a szolgáltatást a
magánnyugdíjpénztár, illetve a biztosító nyújtja. A szolgáltatások
differenciáltabbak a TB. - csak egyfajta - életjáradék jellegű
szolgáltatásainál. A magánnyugdíjpénztáraknál az életjáradékoknak az alábbi formái lehetnek: életjáradék, az elején határozott
időtartamos életjáradék, a végén határozott időtartamos életjáradék, kettő vagy több személy életére szóló életjáradék. Lehetőség
van arra is, hogy a pénztártag adott esetben a felhalmozott összeg
egy részét egy összegben is telvegye. Lehetőség van továbbá a
pénztártag halála esetére kedvezményezett(ek) megjelölésére is,
amikor is a kedvezményezett vagy egy összegben felveheti, vagy
tagsági viszony folytatása mellett a pénztárban hagyja, vagy más
pénztárba viheti át a követelést. (Megjegyzem, hogy ehhez az
összeghez sem végrendeleti, sem törvényes öröklés útján nem
juthat hozzá senki más - még köteles rész jogcímén sem - csak a
megnevezett kedvezményezett!) Egyébként - ha nincs kedvezményezett megnevezve - a magán-nyugdíjpénztárral szembeni követelés is a hagyaték tárgya, tehát „örökölhető,\
Figyelmet érdemel, hogy a szabad pénztárválasztás joga a
nyugdíj szolgáltató kiválasztására is érvényes. Ez azt jelenti, hogy
a nyugdíjba vonuló pénztártag szabadon dönthet átlépés, ill.
szerződés (járadékvásárlás) útján, hogy a számláján összegyűlt
pénzből melyik pénztár vagy biztosító folyósítson neki nyugdíjat.
A „friss nyugdíjas'' pénztártag tehát majd akkor szabadon választhat szolgáltatást és szolgáltatót. (Ám a pénztárváltásnál ún.
átlépési díj fizetesével számolni kell.)
A nyugdíjrendszer ezen pillére teljesen új, 1998. 01. 01-től
került bevezetésre, tehát ezzel kapcsolatban még semmiféle tapasztalat nincs Magyarországon.
A nyugdíjrendszer harmadik pilléréről az önkéntes nyugdíjpénztárakról és a választás gyakorlatias szempontjairól a következő számban lesz szó.
Dr. Vincze Imre
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja
munkajogi szakértő

BOHÁCS
BIZTONSÁGTECHNIKAI

BT

Professzionális vagyonvédelmi és riasztóberendezések tervezése, kiépítése,
üzemeltetése garanciával:
- Üzlethelyiségekbe, irodákba, raktárhelyiségekbe
- Kültéri udvarokra, családi házakba, lakásokba
Autóriasztók és más autós elektronikák beépítése, beüzemelése.

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!
24 órás ügyeleti szolgálat üzemeltetése
a Városi Polgárőrség
együttműködésével!
Minden kommunikátorral ellátott riasztóberendezés rákapcsolható, felügyelhető

június 31 -ig belépési díj nélkül!
FOKOZOTT BIZTONSÁG, MAXIMÁLIS VÉDELEM!
Felvilágosításért keresse ügyeletünket a 392-010-es telefonszámon,
valamint Bohács Tamás ügyvezetőt a 06-20/439-164-es telefonon
vagy a Kossuth út 23. szám alatt
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„Az iskola az én életemben mindig nagyon nagy szerepet játszott...
Vallomások a pályáról, a hivatásról és az iskoláról egy kitüntetés apropóján
Budai Klára matematika-fizika szakos középiskolai tanár közel 30 éve tanít egykori iskolájában, a Bercsényiben.
Kezdettől fogva osztályfőnök, majd másfél évtizedig a hajdani levelező tagozat vezetője, 1974-től szinte minden évben
érettségi elnök, egy időben a matematika munkaközösség vezetője, a több évtizede indított diákújság és iskolarádió
kezdeményezője és hosszú időn át tanárszerkesztője, az öt éve megalakult iskolaszék elnöke. Generációk sorát juttatta
főiskolákra és egyetemekre. A tehetséggondozásban és - főleg osztályfőnökként - a tudatos személyiségformálásban
modellértékű tanáregyéniség. Végzettsége és képzettsége ugyan természettudományos alapvetésű, emberi lényege viszont gazdag érzelemvilágú és mélyen humán. 1983-ban Miniszteri Dicséret-ben részesült, és a helyi alapítású Bercsényi Emlékplakett birtokosa. Az idei Pedagógusnap parlamenti ünnepségén a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést vehette át Göncz Árpád köztársasági elnöktől
- Mi jutott eszedbe legelőször, amizett, szeresse a gyermekeket és kövekor értesültél a kitüntetésedről?
teljen. Ez persze nem fontossági sor- Minthogy az értesítést a postás a
rendetjelent.
fegyverneki otthonomba hozta, nagyon
- Milyennek ítéled a szerepedet az
meglepődtem és megilletődtem. Aztán
iskolában?
pedig örültem. Azt tudtam, hogy az
- A tanítás során mindig fontosnak
iskola igazgatója - dr. Szabó Lajos tartottam azt, hogy a tárgyat, főként a
felterjesztett, de miután az Aranykatedmatematikát tanítványaimmal megszera-díj
odaítélésében
kétszer
is
rettessem. E törekvést jó visszahallani a
„létszámfeletti" lettem, lemondtam róla.
már érettségizettek szájából, amikor
- És a Parlament
kupolaterméminden kötöttség, szorongás nélkül
ben...?
elmondják, hogy a matematika nem volt
- Már rfiaga az is izgalom volt, hogy
mumustantárgy. Meggyőződésem, hogy
kit vigyek magammal a díj-átadásra,
a matematika átadható úgy, hogy a
ugyanis egy személyre volt lehetőség.
közepes képességű, közepes szorgaOlajos Katát választottam, aki a kelommal, közepes szinten tudja birtokolresztlányom és négy évig itt a Bercséni. Egyszerűen arról van szó, hogy egy
nyiben matematikát tanítottam neki, s
bizonyos szinten mindenki elsajátíthatja
most, a főiskola elvégzése után Buda- is kaptad ezt az elismerést? Mi a kitün- a matematika művészetét. Ezt akartam
pesten angolt tanít. Ő volt tehát a tetés üzenete számodra?
elhitetni a gyermekekkel, s úgy gondol- Úgy érzem, hogy az igazgatói fel- tam, ez sikerült is.
„kísérőm". Előző este tanítványaimmal
éppen színházban voltunk, én magam adatkörbe az is beletartozik, hogy meg- A másik az, ami a szerepemmel összePesten maradtam, majd másnap fél tervezze a kollégák kitüntetési, elisme- függ, az az érzelmekkel kapcsolatos, és
tízkor értem jött, és együtt sétáltunk el a rési rendjét. Azt gondolom, hogy nem az osztályfőnöki munkám alappillére. A
„tiszteletkört" íiitottam. Az igazgatónk gyermekek igen-igen érzékeny korban
Margit-hídtól a Parlamentig.
ezt
megtervezte, s ittléte alatt többen kerülnek ide, a kamaszkor és a felnőtté
- Voltál már a Parlamentben?
részesültek
magas kitüntetésben. A jó válás időszakában. Tanítványaim is
- Még nem, most debütáltam, így
munka
önmagában
kevés: az ilyen megfogalmazták - köztük olyanok is,
hát különösen mély benyomást tett rám.
elismeréshez
kell
egy
igazgató is, aki akik közben kollégáim lettek - , hogy
Az ünnepség előtt lelkem mélyéig megerre
odafigyel.
A
másik
dolog az, hogy soha olyan erős érzelmi közösségben
hatott, amikor a nemzeti zászlót behozegyedül
élek,
s
az
iskola
az én életem- nem éltek, mint itt a négy év alatt, és
ták, majd Göncz Árpád, Magyar Bálint
ben
mindig
nagyon
nagy
szerepet ebben az osztályfőnöknek meghatároés Glatz Ferenc is megérkeztek. A
játszott
és
játszik
ma
is.
1970
augusz- zó szerepe van. Valóban így van: renKöztársasági Elnök rövid beszédében
tus
elsejétől
kerültem
ide.
Ez
az első geteget kirándultunk, színházba jártunk,
méltatta a ünnepelteket, majd a műsormunkahelyem,
és
remélem,
hogy
innen ünnepségeket szerveztünk, s ezek a
közlő egyesével szólította őket, egyúttal
is
megyek
nyugdíjba.
Örömmel
jöttem
azt is bemondta, hogy honnan érkeztek.
tevékenységi fonnák érzelmi feltöltődést
Az emelkedett hangulatú ünnepség után vissza ebbe az iskolába, nagyon nagy jelentettek a növendékeknek. Érzelmi
fogadásra került sor, a Vadász- tanáregyéniségek voltak itt akkor, akik beállítottságú vagyok, így mindig sokat
teremben. És milyen kicsi a világ! Két kedves tanáraim is voltak - mert én is jelentett számomra a tantestület. Mikor
egykori bercsényis - szintén kitüntetet- itt végeztem. Többen közülük már pályakezdő voltam, kollégáimmal jókat
tek - odajött hozzám és gratulált, persze nyugdíjba mentek, és sajnos, néhányan beszélgettünk. Nagyon sokat „csiszolel is haláloztak. Az ő példájuk, no meg tak" rajtam, többet, mint az egyetem öt
én is nekik.
- Tényleg kicsi a világ! Tavaly, ha- a közel három évtizedes tapasztalatom év alatt. Ma is vannak barátaim a testüsonló alkalomból, ugyanott Fodor Ist- megerősítette bennem azt - s az elisme- leten belül, de érzem a korábbi társak
vánnal, a Nemzeti Múzeum
címzetes résnek ez is egy üzenete - , hogy három hiányát...
igazgatójával,
egykori
bercsényissel alapkövetelmény mentén kell munkámat
- Mesélj valamit a másik szakterügratuláltunk egymásnak. Klárika, miért végezni: a pedagógus legyen jól kép- letedről is!
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- Többet beszéltem a matematikáról,
mert a fizikát kevesebb óraszámban
tanítottam. Szeretem én ezt is, de a
szívem csücskében a matematika lakozik. Régebben tagozatos tárgyként is
tanítottam, és sokan felvételiztek e
tárgyból. Egy-egy évjáratból 5-8 tanuló
orvosira, 10-12 pedig műszaki pályára
jelentkezett, s az egyik felvételi tárgy a
fizika volt.
- Egy időszakban a levelező-tagozat
vezetője is voltál Ma hogyan emlékszel
erre?
- Igen, tizenhárom évig. Ma is tisztelt és becsült Száz Kazi bácsi beszélt
rá. Fiatal voltam és ódzkodtam tőle.
Ennek ellenére szép élmény volt! Olyan
felnőttek kerültek ide, akik nagyon
akartak tanulni. Közülük ma is sok
kedves levelezős él az emlékezetemben.
- Van tanár-modelled, példaképed?
- Egy személyben nincs, több ember
tulajdonságát ötvöztem, s ebből alakult

ki a filozófiám. A másik összetevő pedig, amit az ember a szülői házból hozott: a szüleim emberszeretete, apám
határozott, anyám gyengéd jósága. Ezek
motiváltak
engem,
itt
lettem
„megfertőződve".
- Milyennek látod ma a Bercsényit?
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Egyetlen tanuló sem akadt, aki így nyilatkozott volna. Tapasztalatom az, hogy
az iskolánkban a tanulók annyira vannak terhelve, amennyire még terhelhetők.
- Végezetül - megköszönve az interjút - milyennek látod az iskola jövőjét?
- A bírálatokra oda kell figyelni,
jóllehet közülük többet nem érzek indokoltnak és jogosnak, és le kell vonni a
megfelelő következtetéseket. Az értékeinket jobban meg kell mutatni,
mert vannak. Az általános iskolákkal
a kapcsolatot jobban kell ápolni, aminek egyik nyitánya éppen a mostani
Pedagógusnap lehet: ez nyilván azt is
jelenti, hogy a beiskolázási tevékenységünket tegyük eredményessé!

- Amit csinálok, azt én mindig nagyon komolyan vettem. Nem is igazán
éreztem munkának* helyesebben tehernek. Élveztem és élvezem a tanítást.
Tényleg a legnagyobb kincs, a gyermek
van ránk bízva. Magánemberként is
örülök ennek a kitüntetésnek, annak
meg még inkább, hogy egy kicsit az
iskolánkra is ráirányítja a figyelmet:
érdemes idehozni a gyermekeket,
hiszen - s ezt írásba is adom - akik
igazán alkalmasak a felsőoktatásban
továbbtanulni, innen is eljuthatnak a
- A kitüntetéshez ismételten gratucélhoz. Most a II. a osztályfőnöke va- lálunk, nagyon jó egészséget és eredgyok, s megkérdeztem tőlük, hogy ki ményes munkálkodást kívánunk/
bánta meg, hogy ide jelentkezett?
H. M.

AZ ÜNNEP PERCEI
Ki a pedagógus? - „A nemzet napszámosa!" Mi a pedagógus? - „Lámpás!" - „A hivatás megszállottja!"... Lehetne
még sorolni a válaszokat, de egy biztos: nélküle a mindennapi élet nagyon nehezen lenne elképzelhető. Nem véletlen,
hogy valaha a tanyák között meghúzódó külterületi iskolák központtá váltak még akkor is, ha sem út nem vezetett oda,
sem a villany fénye nem jutott el odáig. Tanítója mindig készen állt a rászorulók segítésére. (A jól kiszámított körzetesítés gyorsan meghozta a várt eredményt: a tanyavilág felszámolását.)
Gondolataim így kalandoztak a
messze múltba, amikor átvettem egy
nagyon kedves meghívót. Törökszentmiklós Önkormányzata június 5-én
városi pedagógusnapra hívott bennünket
a Bercsényi Miklós Gimnáziumba. Ez
az első ilyen rendezvény, amikor a kb.
270 egyéb iskolai dolgozó és mintegy
400 pedagógus együtt ünnepelt. Sokan
már évek óta nem találkoztak. Az idősebbek és a fiatalok alig ismerik egymást! Pedig kollégáink megismerése és
megbecsülése elengedhetetlen egy ilyen
pályán, ahol teljesen egymás munkájára
kell építenünk.
Á kezdeményezők: Kerezsi Jenő, a
Kulturális Ellátó és Szervező Iroda
vezetője, Bajusz Katalin alpolgármester
és dr. Szabó Lajos, a gimnázium igazgatója voltak. Az igazgató úr vállalta a
szervezést és a műsor összeállítását
Budai Klára tanárnővel együtt. (Az idén
már nem először! Ezért külön elismerést
érdemelnek.) A Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói is közreműködtek
benne.
Szegő János polgármester köszöntötte az ünnep alkalmából megjelent

A műsor ki,s szereplői
vendégeket, majd a nagyon színvonalas, és a díszítést a gimnázium biztosította.
szép műsor meghallgatása után állófo- A pénzt mindehhez teljes egészében az
gadással egybekötött - és estébe nyúló - önkormányzat adta.
beszélgetés következett.
Fogadja érte szívből jövő köszöneA rendezésben nagy részt vállalt a tünket mindenki, akinek része volt e
Székács Elemér Mezőgazdasági és kedves találkozó elképzelésében és
Élelmiszeripari Szakközépiskola is. Ők megvalósításában!
készítették el a svédasztal gazdag kíná(Hajnal Jné)
latát. A tárgyi feltételeket, a berendezést
(Fotó: Dr. Fehér I.)
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„HOGY IS VAN EZ?"
avagy mi a „receptje" a kitűnő érettséginek?
E tanévben a Bercsényiben hatan vehettek át az érettségi elnököktől kitűnő érettségi bizonyítványt. Ez önmagában is dicséretes szellemi
teljesítmény, s ha még hozzátesszük, hogy közöttük ketten is rendelkeznek felsőfokú nyelvvizsgával, a középfokú meg természetes - úgy a
felhalmozott tudásuk értéke még figyelemre méltóbb. Közösek abban is, hogy valamennyien egyetemre készülnek és jó esélyekkel indulnak.
Abban is megegyeznek - elmondásuk szerint
hogy a rendszeresség, a szorgalom, az elhatározás és a versenyzés nagyon fontos az eredményes tanuláshoz. A beszélgetés során valamennyien első helyen említették a kiegyensúlyozott családi hátteret, amely mindenkor támogatást
biztosított a szakmai előrehaladásukban. A szülők között van három pedagógus, két kisvállalkozó, a többiek pedig zömmel fizikai munkakörben dolgoznak. Van közöttük háromgyermekes is. Bennük is van valami közös: miután átlagos színvonalon élnek, szeretetüket, gondoskodásukat, aggodalmukat, a tudás iránti tiszteletüket és emberségüket adták át gyermekeiknek. S ez nem kevés! Mert hogy a hat tizennyolc éves ifjút
nem csak az iskola „varázsolta" olyanná, mint amilyenek, az bizonyos. Arra kértünk tőlük választ, hogy mi a ,,receptje" a színvonalas
tanulmányi munkának? Érdeklődtünk a továbbtanulási szándékukról is, továbbá arról hogy azt kapták-e középfokú iskolájuktól amit vártak?

Berta Eszter „a" osztályos volt, aki
szerint az eredményesség titka a jó időbeosztás. Négy éven keresztül úgy kell dolgozni, hogy sikerüljön. Ő már a gimnázium első osztályában elhatározta, hogy
orvosira készül, ennek megfelelően tanulta
a biológiát. Igazándiból önbizalma akkor
jött meg, amikor angolból középfokú
nyelvvizsgát tett, majd ezt egy újabb siker,
biológiából az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny középdöntőjébe jutás
Eszter
követte. Szomorú lett, amikor egyetlen
pont híján nem lett országos döntős, de túltette magát rajta.
Angolt általános iskolában nem tanult, így elsőben rá kellett
kapcsolni, hiszen társainak már volt előképzettsége. Szorgalommal,
110 meg magántanárral ezt természetesen pótolta, és már harmadikban „C" típusú nyelvvizsgát tett. Szándéka volt felsőfokút is tenni,
de a felvételire való készülés most fontosabb. Orvosira ugyan nem
könnyű bejutni, de sikertelenség esetén ismét megpróbálja. Eltökélt
szándéka, hogy biológiából szóbelin maximális pontot szerezzen,
tehát 15-öt - ami az interjú felvétele óta sikerült is. A kémiára miután Debrecenben korábban ebből nem kellett felvételizni később „hajtott rá" Erre most fokozottabb figyelmet fordít.
Nem volt célja, hogy matematikával közvetlenül összefüggő
pályára menjen, ennek ellenére szívesen tanulta. Szaktanára Szávó János - megszerettette.
Ha ismételten iskolát választana, a speciális biológia-tantervű
intézmény felé vonzódna: ezzel együtt iskolájától azt kapta, amit
várt. Miután 400 körüli a tanulólétszám, a légkör nagyon családias.
A tanárok szinte minden diákot ismernek, s a diákok is ismerik
egymást.
Hagymássy Kornélia szintén az „a"ba járt. A tizenkét év folyamán mindig
kitűnő volt a bizonyítványa. Mindig fontosnak tartotta, hogy órán figyeljen, s
igazából úgy szeretett otthonról eljönni az
iskolába, hogy váratlan meglepetés soha
ne érje: alapjában véve lelkiismeretes
típusú alkat. Gimnázium elsőben még 5-6
órát tanult, később már „csak" 3-4-et.
Elsőben még földrajzból versenyzett:
megyein 2. lett. Ugyanígy másodikban is,
Nelli
akkor a 3. helyezést csípte el. Harmadikban már a pályaválasztás szempontjából is fontos történelemhez
fordult: az OKTV-n második fordulós, majd negyedikben megyei
versenyen első. Harmadikos korában a Szolnoki Damjanich Múzeum pályázatán 2., s dolgozata országos döntős lett és dicséretben
részesítették.
Öt-hat éve jogi pályára készül. Alapjában humán érdeklődésű,
és szívesen lenne majdan egy cégnél gazdaság-jogász. Szereti a
nyelveket is, de - mint vallja - nincs hozzá különösebb érzéke:
ennek ellenére az általános műveltsége gyarapítása céljából németből középfokú nyelvvizsgát tett és angolból is hasonlót tervez. Sze-

rinte ezt szorgalmával érte el.
Egyszerűen szeret tanulni, élvezi a munkáját. Minden szaktárgyhoz és minden szaktanárhoz kötötte valami. Ezek között is a
történelemhez és annak tanárához, dr. Szabó Lajoshoz kötődött
leginkább. Később szeretne közgazdaságtant is tanulni, amihez az
igen színvonalasan oktatott matematika remek segítséget ad. Valaha
humán középiskolába készült, ahol a magyarnak és történelemnek
kiemelt szerepe van. A családi-érzelmi kötődés erősebb volt, így hát
a Bercsényibe jelentkezett. Véleménye szerint elégedetten távozik
középiskolájából: más intézményben sem kapott volna többet, és
felkészülten mehet felvételizni - mondja.
Az ünnepélyes tanévzárón a másodízben kiadott Bercsényi Emlékplakettet vehette át az intézmény igazgatójától
Kenyeres Zsanett a „b" osztály tanulója volt. Az eredményességében a
rendszeresség a fontos, persze kell egy
kis szerencse is. Igazi „recept" nincs: ha
valaki akar és sokat tanul, sikerülhet
neki. Persze, ez már maga is „recept"! O
maga mindig szeretett volna kitűnő
lenni. Átlaga a négy év során 4,7-4,8
volt, így majd kiugrott a bőréből, amikor
az elnöknő kihirdette az eredményt. Sőt,
matematikából elsőben még hármas
volt! Nekifeküdt és gyakorolt - mondja
Zsani
határozottan, és ötössel zárta a negyediket. Ennek is nagyon-nagyon örült. Eredetileg, első körben Szolnokra, a Vásárhelyibe jelentkezett. Miután ott elutasították, jött a gimnáziumba. Ezzel függött össze, hogy nem az emelt óraszámú nyelvitagozatba került. Ennek ellenére szívesen jött a Bercsényibe, s sokat
jelentett számára a jó osztályközösség és az azt összefogó V. nagy
Sándor osztályfőnök: szerinte szigorít, kemény, de igazságos volt, és
sokat törődött velük.
Jogi pályára készül, ugyanis kedvenc tárgyai a magyar és a történelem voltak. A gimnáziumból 58 pontot visz: egy jól sikerült
felvételiben és a bejutásban bízik. Az iskolájában nem csalódott, ha
ismételten kezdhetné, rögtön humán-profilú osztályba jelentkezne, s
nem közgazdaságiba.
A tanulás mellett jutott ideje a közmunkára is, ugyanis a gimnáziumi diákbizottság vezetője volt.
Molnár Tibor szerint állandóan tanulni kell, nem lehet kihagyni. Altalánosban ugyan keveset tanult, de itt, az
„a" osztályban - főleg első és másodikban - szükség volt a délutáni 3-4 órára.
Végig kitűnő volt, jóllehet szülei nem
követelték meg a feltétel nélküli jelest.
Fontosnak tartja a versenyzést is, ami
alkalmas a megmérettetésre. Ő németből
megyei versenyen ötödik, matematikából
pedig a tizedik lett. Szintén fontosnak
tartotta a nyelvek tanulását: angolból
77faj
közép-, németből pedig felsőfokú ,,C"
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nyelvvizsgája van. Sok munka szükséges ehhez, többek között
magánórák is. A németet már általános harmadikban elkezdte,
ennek ellenére azt vallja, hogy korán nem érdemes elkezdeni: először tanuljon meg a gyermek magyarul.
Jutott ideje a zenehallgatásra, tűzzománcozásra, olykor a számítástechnikára is - bár ezzel többet szeretett volna foglalkozni.
Amúgy érdeklődése széles: barátjával megismerkedtek az ősi magyar rovásírással, és egy 20 oldalas anyagot állítottak össze, majd
felvitték az Internetre. Tervük még az is, hogy a történelmi Magyarország teljes településnév-anyagát feldolgozzák, és ebből egy térképet készítsenek.
Ha középiskolát ismételten választani kellene, ide jönne. Nem
áldozná fel napi 1-2 óráját a bejárás miatt, annál is inkább, mert
szinte teljes mértékben megkapta, amire szüksége volt: többek
között I-ü.-ban Oláh Lászlóné tanárnőtől kitűnő német nyelvtani
alapokat kapott a nyelvvizsgához. Molnár Erzsébet tanárnőtől az
angolhoz, s nagyon jónak tartotta Szávó tanár úr matematika tanítási
stílusát.
Tíz év múlva - miután külkereskedelmi pályára készül - egy
nagy cégnél képzeli el az életét, ahol informatikával, matematikával
foglalkozna és kamatoztatná nyelvi tudását.
Nagy Paulina általánosban és a gimnázium „a" osztályában végig kitűnő volt.
Korábban Tiszagyendán, most Kunhegyesen lakik - négy éven keresztül a kollégiumban élt. Az eredményes tanulás alapjait
az ember a családból hozza - fejtegeti
Paulina. Természetesen szorgalom kell
hozzá, s ha a gyermeket következetesen
nevelik a szülők, ez kialakul, majd rögzül
és igénnyé válik.
Iskolaválasztásában az volt a motívum,
hogy bátyja is ide járt, és azóta már jogot
Paulina
tanul. Tulajdonképpen jól telt számára a
négy év, s iskolájától ő is azt kapta, amit várt. Jelentős mértékben
átalakított bennünket - emlékszik vissza az elmúlt évekre: kár, hogy
igazi, jó osztályközösség nem alakult ki, főleg a kényszerű osztályfőnök-váltások miatt.
Sok volt az elfoglaltság: az angol középfokú szóbeli részét már
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másodikban, írásbeli részét negyedikben megcsinálta, miközben
személygépkocsi-jogosítványt is szerzett. Egy időszakban a kollégiumi diáktanácsban is dolgozott. Azok közé tartozik, aki szívesen
tanul: kedvenc tárgyai a magyar és a történelem voltak. Jó alapot
kapott angol nyelvből Molnár Erzsébettől, s megkedvelte a matematikát is. Egyértelműen a követelményt támasztó szaktanárt részesíti előnyben.
Jogra készül: először is, másodszor is, harmadszor is. Ha célja
megvalósul, igazán elégedetten hagyja itt az Alma matert.
Vona Krisztina azt mondja, hogy
nagyon jól be kell osztani az időt. Korábban 3^4 órát tanult, negyedikben
többet. Meglepő, de általánosban 4,34,4 között mozgott, majd mikor a gimnáziumban Berta Eszter mellé ültették,
padtársa és barátnője igen kedvező
hatással volt rá - mondja ő.
A szülők őt sem kényszerítették a
tanulásra, de bevallása szerint édesanyja egy-egy vizsga alkalmával csakúgy, mint az Eszteré - jobban
Kriszti
izgult, mint ő maga.
Ismét gimnáziumba jelentkezne, nem csalódott a Bercsényiben,
jóllehet az igazi, jó osztályközösség hiányát maga is szóvá teszi.
Sokat kapott ettől az intézménytől: általános iskolában utálta a
kémiát, itt pedig - Tóvizi Edit tanárnő jóvoltából - megszerette,
ugyanígy a matematikát is. Nagyon tetszett neki Fehér Imre magyar
tanítása. Itt kedvelte meg igazán az angol nyelvet is. amiből felsőfokú ,,A " vizsgát tett. Nagyon kedvelte szaktanárát. Molnár Erzsébetet.
Pszichológus szeretne lenni. Tisztában van vele, hogy azon kevés szakok egyike, ahová nagyon nehéz bejutni. 59 pontot visz és
szorgalmasan készül. Miután pszichológia oktatás nincs a gimnáziumban, erre magánúton készült fel. Ha nem sikerül, ismét megpróbálja. „Vészhelyzet" esetére a gazdasági, közgazdasági pályát tartogatja, hiszen a nyelveket és a matematikát is kedveli.
Sikeres felvételit kívánunk valamennyijüknek! Megérdemlik!
Herczegh M.

RENDHAGYÓ BÚCSÚZÁS
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában lassan már hagyománnyá válik, hogy a „Zsolnaísok" rendhagyó módon búcsúznak tanáraiktól, sok kedves emléket őrző iskolájuktól és egymástól. Nyolc év hosszú idő, eddigi életüknek több,
mint fele! Ezt nem lehet csak úgy, egyszerűen maguk mögött hagyni. így született a gondolat két évvel ezelőtt, hogy
rendezzenek egy színdarabot saját magukról.
adják ki. Ezek egyenként 50.000 Ft-ot kapEz adta az ötletet az idén végzett 8./ b dezett produkciójukat fogadjuk szeretettel!
A gördülékenyen előadott jelenetek, a nak, amelyből 30.000 Ft a nyertes tanulóé,
osztálynak, hogy kövessék elődjük példáját.
„ILYENEK VOLTUNK" címmel ők is írtak, lámpaláz nélküli, érthető, szép beszéd és a 10.000 Ft a felkészítő tanáré, 10.000 Ft
megrendeztek és június 6-án bemutattak egy megfelelő színpadi mozgás mind azt bizo- pedig az osztályfőnöké. Elnyerésének igen
színdarabot, ami felső tagozatos életükről nyítja, hogy a Zsolnai módszer eredményes szigorú feltételei vannak: városi, megyei és
szól. Két helyszínen játszódik: a lovagló- volt. Előadásuk végén elbúcsúztak kedves országos versenyeken elért I., EL, Dl. helyeedzésen balesetet szenvedett tanuló otthoná- nevelőiktől és az iskolatársaktól, akiknek zés, 4 egésznél nem rosszabb tanulmányi
ban és az iskolában. Jól követhető, ahogyan átadják a stafétabotot. Egyértelműen fogal- átlag a nyolc év alatt, példás vagy jó magafigyelmességre, tapintatra, segítőkészségre, mazták meg: „Jó volt Kölcseysnek lenni!" tartás, magyarból kiváló vagy jó teljesíttársaik megbecsülésére nevelik egymást. Virággal köszönték meg Molnár hnréné mény, önálló pályamunka elkészítése, leveBepillanthatunk legkedvesebb élményeikbe tanárnőnek és a többi nevelőnek sokéves lezés egy határon túli magyar társsal, a keis, amelyeknek emlékét magukkal viszik. fáradozását, és azt, hogy olyan nagy létszám- resztény kultúra értékeinek ismerete, a Him(Ebből természetesen sokkal több volt, de ban megjelentek ezen az emlékezetes estén. nusz és a Szózat hibátlan tudása, egy, a
határainkon túl élő magyar író, költő művéennyi fért a darabba.)
A darab szövege szerint Nagy Mónika nek ismerete, erről a gondolatainak leírása.
Ferencz Jánosné igazgató rövid bevezetőjében tájékoztatta a nézőket a „mű" kelet- egyszer otthon maradt a közös program Először Molnár Judit, tavaly Molnár Zsuzsa,
kezésének körülményeiről. Most is Molnár helyett, mert írta a pályázatát. Ez is komoly az idén pedig Nagy Mónika nyerte el, mindhnréné tanárnő volt a szereplők magyar valóság. A pályázat elkészült, és Mónika hárman a Kölcsey Ferenc Altalános Iskola
tanára, akárcsak a két évvel ezelőttieknek. A megnyerte az Apáczai-díjat, amiről két évvel tanulói voltak.
Hajnal Jné
kis társaság tagjai nem színészek, ők önma- ezelőtt már közöltünk egy rövid ismertetést.
gukat alakítják. Komoly munkával megren- Évente országosan csak harminc iskolának
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„... AZ ORSZÁG MINDEN VÁROSÁBAN ÉS FALUJÁBAN
KÖNYVNAP RENDEZTESSÉK..."
Az ünnepi könyvhét évről évre megismétlődő tavaszi esemény. Ötlete Supka Géza újságírótól származik, aki 1927-ben javasolta: „...az évnek egyik napján... az ország minden városában és falujában könyvnap rendeztessék, amely ... az írót és a közönséget
közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás és a könyvkiadás művészete is kimenjen
az utcára..."
A könyvnapok az évek során megjelent antológia szerzői. Hat kük felolvasott néhányat saját tiszti keresztjével kitüntetett
alkotó. ,yA szentek bevonulása a
sok változáson mentek át. 1952- fiatal lány és két fiatalember. verseiből.
ben ünnepi könyvhétté alakul- Közülük néhányan - akárcsak ő
Kárpáti Kamii az antológiák városba" (Bp. 1996.) az ő élettak. Csak egyszer, 1957-ben nem - a vendégeink voltak aznap mellett saját könyveivel is sze- mű-sorozatának hatodik kötete.
tartották meg. Eleinte Budapest este. Életkoruk 17-21 év. repelt a könyvhéten. Néhány „A tűzevő öregkora" a sorozat
volt a központ, de mostanában a „Közös a csend, amihez edzik adat az életrajzához: 1929-es új, nyolcadik kötete, aminek
nyitó ünnepséget gyakran rende- magukat, és az a jövőkép, születésű. 1956-ban politikai könyvheti bemutatója itt volt
zik vidéki városokban is. A amelyre vágynak."
fogoly Kistarcsán és Recsken. Törökszentmiklóson.
művelődésnek sok formáját
Verseit Rab Judit előadóismerjük: színház, mozi, TV, de
művész és a költő felesége
nélkülözhetetlen kellék a könyv.
tolmácsolta. A szép irodalmi
Abban pedig, hogy ez minél
műsor fényét Jónás Krisztina
szélesebb körben jusson el a
énekművész emelte, reneszánsz
közönséghez, nagy szerepet kell
dalok gyönyörű előadásával.
vállalniuk a könyvtáraknak az
Gitáron Kozma István kísérte.
ünnepi könyvhét színvonalas
Az érdeklődők szép számmegrendezésével.
mal vásároltak a megjelent
alkotók műveiből, amelyeket
Az idén 70 kiadó négyszázszerzőik dedikáltak.
nyolcvankét kötete közül váloAz est második felében
gathattak kedvükre az olvasók.
szűkebb, családias légkörben,
Törökszentmiklóson a Helylampionok fényénél folyt a
történeti Gyűjtemény udvarán,
beszélgetés a vendégekkel.
egy hangulatos kerti rendezvény
Éjfél felé oszlott szét a lelkes
keretében találkozhattak az ide
4
érkező vendégek az irodalomA másik bemutatott antoló- 56-ban kiszabadul és részt vesz kis társaság, amelynek tagjai
szerető közönséggel. Nagy Já- gia a „Huszonötödik óra". (Bp. a forradalomban. Következő egy jól sikerült, szép este élménos, a PRO BIBLIOTHECA Stádium, 1997.). Mindkettőt évtől a Fiatal írók Stúdiójának nyével gazdagodva tértek nyugoAlapítvány elnökének megnyi- Kárpáti Kamii, József Attila- titkára. 1973-tól szabadfoglalko- vóra.
tója után az est levezetője: díjas és Bölöni-díjas költő és író zású író, a Magyar Köztársaság
Hajnal Jné
Szentmártoni János költő vette szerkesztette. A fiatal alkotók
Fotó: Polgár László
át a szót. Bemutatta egy fiatal közül jelen voltak: Benyovszki
alkotóközösség tagjait, akik a Anita, Kleinheincz Csilla, KoNincs mit tenni
„Lépcsők a csendbe" címmel, a vács Judit, Renczes Cecília és
STÁDIUM kiadásában 1996-ban Szentmártoni János. MindegyiHalkan járunk mi a Földön
S nesztelen eltűnünk,
De mi lesz velem?
A rendezvényen bemutatkozott városunk néhány szárnypróbálgató
Én is eltűnök majd?
versbarátja is. Közülük Kontra Erzsébet két művét közöljük:

Itt cselekedni kell
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

neved
szíved.
lelked,
hited.

Ha késő lesz szeretni,
S késő lesz síromra borulni.
Véres izzadsággal égre kiáltani,
Valaha téged szerettelek. •
Ne suhanj át halkan a világon,
mert a jégből kitörve,
Felderülsz majd mással.
S lelked békét talál.
Emlékül hidd,
hogy találkozunk.

A lég tud mindent, mint egy jós.
A Föld újra átölel majd?
S forró csókkal ékesít.
Visszajövök? Talán.
Egy ködös alkonyon.
Amikor egy rossz, tőrt döf a hátamba.
S végleg elmegyek.
A kis nép lázadni fog,
Ha a törvény határt szab az emberi gondolatnak.
Néha fejet hajt a temetőben egy átkozott gonosz.
Ki háborút akar.
De mit tesz a gyenge nép?
Talán vakon elrohan mellette?
Hisz mit tenne?
Ő erős, s hatalmas!
S ha kedve van ölhet is.
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ÜVEGGYÖNGYÖK
Talán emlékszik a tisztelt Olvasó, hogy lapunk 1997. júliusi számában Hulladékégetés plazmaenergiával
címmel közöltünk egy cikket, a Kengyel határában építendő hulladékmegsemmisítővel kapcsolatban. A tervezett
üzem igen magas hőmérsékleten az ártalmatlan hulladéktól a legveszélyesebbekig feldolgoz mindent, amit a modern civilizáció termel leszámítva a radioaktív anyagokat. Miután a szállítási útvonalak a városunkat is érinthetik, jeleztük ama tényt, hogy e kérdés feltehetően
nem csak a helyiek „belügye".
Városunk érintettsége közben még nyilvánvalóbb lett azzal, hogy a Törökszentmiklós Térségi Víz- és Csatornamű Kft. szándéknyilatkozatot írt alá a beruházóval, a Green World Kft-vel, a leendő objektumban keletkezett napi 20 köbméter kommunális szennyvíz befogadásáról. Ez alkalomból tesszük közzé a Kengyeli Gyalogos Egyesület (név és cím a szerkesztőségben) gondolatébresztő írását.
H. M. szerkesztő
Sokan mondják, a környezetvédelem jó
üzlet, hát még milyen jó üzlet a környezetvédelem hiánya, mondják mások!
Kengyelen, a Szolnok közelében fekvő,
de mégis eldugott, a forgalomból kieső alföldi településen ezt a nagy dilemmát kellene
eldönteni a helybéli és környező településeken élő lakosoknak. A kérdést a környezetvédelmi hatóság felhívása veti fel, amely
egy egyszerűsített környezetvédelmi hatásvizsgálat folyamatában és formájában tekinthető. meg - 30 napig - hét szomszédos Szolnok megyei település önkormányzati hivatalában, lakossági véleményezésre.
Látszólag úgy megy minden, mint ahogy
azt az igazi „demokráciában" szokták csinálni! Látszólag a tanulmány is komoly mű:
kilóra is, oldalszámra is. Alapos, olvasgatni
is lehet, csak fénymásolni nem, nehogy
véletlenül más felkészültségű szakértő kezébe kerüljön, hiszen ez „csak" lakossági
szakasz, majd csak túl leszünk rajta.
Óriási a hatóságok felelőssége! A tartalmi kérdéseket most hagyjuk is, ahhoz a
lakosság tényleg nem érthet, vagy ha mégis,
akkor kezelhetetlen lenne. A technikai,
technológiai részletek eldöntéséhez tényleg
komoly szakértői munkára van szükség.
Egyetlen tartalmi tényezőt azonban emeljünk
ki, mert valószínűleg lényeges, és ez az
üveggyöngy. Ez az üveggyöngy nem jelképes, nem elképzelt, ez valódi, amolyan igazi.
Szakértő szerint szopogatni is lehet, akkor
sem ártalmas. Ez az üveggyöngy a hulladékártalmatlanítás végterméke, útalapba való,
ebből téglát lehet gyártani, ezt a szemétlerakó telep nyilatkozata szerint befogadja majdani minősítésétől függően, mert azért
egyetlen szépséghibája van: veszélyes

hulladék van a belsejében!
Lemaradni, vagy fejlődni, ragaszkodni
hagyományokhoz, vagy változtatni, kicsi
lépések, vagy nagy ugrás? A cél igazi és
kívánatos jólét és csúcstechnika! A kérdés is
világos: a szokásos alapokon gyötrelmesen,
kínlódva, küzdelmeken keresztül eljutni a
csúcs-megoldásokig, vagy a gyökereket
eltépve, itt van nektek a csúcstechnika! Ha
lehet, akkor ez sokkal veszélyesebb
„üveggyöngy", mint az igazi. Ez a látens
üveggyöngy csak helyettesít valamit, ez
sohasem a helybéliek hasznára van, ez segíti
hozzá az üveggyöngyöt adókat a saját céljaik
eléréséhez, ami valószínűleg a jó üzletnek
ígérkező környezetvédelem, vagy annak
hiánya!
Reflektorfényben, hozzáértők között, ipari övezetekben, erős jogi háttérben valószínűleg jó üzlet a környezetvédelem. Isten háta
mögött - ami attól még lehet helyi paradicsom - más képzettségi szinteken, gyenge
szabályozottságú háttérrel valószínűleg jobb
üzlet a környezetvédelem hiánya. A saját
társadalmunkat, a saját kultúránkat építhetjük-e, fejleszthetjük-e minden területen a
csúcsmegoldásokig? Lesz-e erre elég időnk,
vagy elfogadjuk a felkínált üveggyöngyöket, óriási árat fizetve értük, ahogy minden
„bennszülött" tette a történelem folyamán?
Az üveggyöngyöket és a problémákat
azonban meg kell tanulnunk szétválasztani,
mert mindkettőből óriási a kínálat.
Csak Kengyelen a környezetvédelmi vonatkozású üveggyöngyökből az utóbbi időben
jó néhányat kaptunk: avas növényolaj,
biohumusznak nevezett szűrőmaradék, ragasztós lemezhordó formájában. Ezek egytől
egyig az érvényben lévő magyar és nemzet-

közi környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat sértő környezetvédelmi bűncselekmények voltak, amelyekre sok milliós bírságot rótt ki a hatóság.
Most itt van a legnagyobbnak tűnő üveggyöngy, a veszélyes-hulladékártalmatlanító, a
maga valódi üveggyöngybe zárt veszélyes
hulladék salakjával és a sok kicsi üvegbuborékkal: munkahelyteremtés, infrastruktúrafejlesztés, iparűzési adó, stb., ami természetesen a helyi lakosságot szolgálja.
A folyamat maga megold régiós és országos problémákat is, miközben néhány, újat
biztosan keletkeztet, és mindezt a még mindig rejtélyes (vagy rejtőzködő) valódi beruházó hasznára. Mert a beruházó nem Szolnok
megye, nem a Magyar Köztársaság, hanem a
jó nevű, frissen bejegyzett, egymilliós törzstőkéjű Green World Kft., megannyi környezetvédelmi referenciával! Vagy nem?
Javulnak a törvényeink, javulnak a döntési mechanizmusaink, csak még a demokráciánk nagyon fiatal, de remélhetőleg a térség
lakossága együttesen fel tud nőni a feladathoz, és a hatóságokkal közösen el tudja
kerülni az efféle kérdésekben rejlő buktatókat, és a lakossági szakasz végén jó megoldás születik a Kengyelre tervezett veszélyeshulladékártalmatlanító ügyében. Annál is
inkább, mert mind a térségben, mind Kengyelen is jelen vannak a valódi környezetvédelmi
problémák:
vízminőség-védelem,
szennyvíztisztítás,
csatornahálózat-építés,
kommunális szemét kezelése. Ezek mind
valódi problémakezelést és valódi összefogást sürgető feladatok a helyi életünk, társadalmunk és kultúránk továbbfejlődése érdekében!
Kengyeli Gyalogos Egyesület

Az öregkort nem megérni, elviselni művészet"
/Goethe)
Igen, ha az elviseléshez segítséget kapnak, akkor mindezt könnyebben és
örömtelibben élik meg az idős emberek. Az Almásy János Nyugdíjas Klub tagjai
ebben nagy támogatást kapnak.
Hálát és köszönetet mondanak:
A Művelődési Központnak és dolgozóinak, akik kéthetenként elviselik a
néha igen hangos, tréfás, koros hölgyeket.
A Vöröskereszt Alapszervezet baráti kapcsolata, egészséget megőrző ingyenes támogatása mind azt bizonyítja, hogy gondjuk van az idős emberekre.
Az Önkormányzatnak, aki lehetőséget adott arra, hogy egy megható ünnepségen képviseljük a várost, és támogassuk a Szentmiklós Szövetséget.
A barátság nagyon fontos az ember életében, jó találkozni a szomszéddal,
így van ez egy klub életében is. Jöttek a mezőtúri, martfűi barátok egy kis
vidám eszmecserére, arra a rövid órára elfelejtették a bajokat. A vendéglátáshoz
pedig két fiatal vállalkozó járult hozzá kenyérrel, szalámival és önzetlen segítő-

készséggel.
Szeretet nyilvánul meg a kölcsönös segítésben a Kisegítő Iskola tanítói és
gyermekei felől is, a nagymamák iránti ragaszkodás szép példája ez.
Nagy türelmet tanúsító gépkocsivezetőnknek külön köszönet, aki minden
egyes kiránduláson nagy odaadással támogatja a klub tagjait.
A klub munkáját és összetartozását értékeli a Megyei Nyugdíjasok Kulturális Érdekvédelmi Egyesülete is, mert június 24-én a törökszentmiklósi Almásy
János Nyugdíjas Klub volt a házigazdája a megyei nyugdíjas klubvezetői értekezletnek, amelyen a megye 49 klubja képviseltette magát.
Köszönet mindazoknak, akik névtelenül segítik a klubélet munkáját. Szeretetünk és hálánk jeléül fogadják hetven nyugdíjas jókívánságát: eredményes
munkát és jó egészséget kívánok a klub tagjai nevében.
Szabó Andrásné
klubvezető
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Olvasóink írták
Piacgazdaság, avagy valami más?

Velünk történt?

(Egy újsághír margójára!)

A baj mindig akkor jelentkezik, amikor nem várjuk. Történt nem is oly rég,
hogy éjszakai rosszullét miatt kórházba
szállítottak egy beteget. Kiskorú gyermek
maradt itthon magában, mivel egyedül
neveli a szülő. Ijedtében annyit megjegyzett, hogy az egyik szolnoki kórházba
vitték, de hogy melyikbe, azt nem tudta.
Segítséget kért osztályfőnökétől, aki
elkezdett nyomozni. Három óra hossza és
több tucat telefon után sem tudta kideríteni, hogy valójában hol van, és mi a baj.
Mindez délután történt, holott a beteget éjszaka vitték el. Tömören, az érintettek válaszai:
Kórházak. Ilyen nevű beteget nem
vettünk fel.
Mentők: Ilyen nevű beteget nem szállítottunk.
Fenti beszélgetések többször ismétlődtek, mire megtudtuk:
• Ha beteget sürgősséggel szállítanak
kórházba, és egyből osztályra viszik,
arról a betegfelvétel nem tud. Miért?
Hol keresse, és kihez forduljon segítségért a kétségbeesett hozzátartozó?
• A mentők csak konkrét esetben adnak felvilágosítást. Ha ismerjük az
összes körülményt, nyilván nem kérdezünk. Miért sért az esetleges tájékoztatás személyiségi jogokat?
És íme a történet vége: a helybeli
Mentőállomás és az EGYMI segítségével
kiderült, hogy hová szállították a beteget.
Sokadik kérésünkre, nagy könyörgésünkre végigkérdezték az osztályokat. Az
egyiken meg is találták, történetesen
műtét alatt állt.
A tanulságok levonhatók:
- A beteg élete, gyógyulása fontos, de
az aggódó hozzátartozó tájékoztatása
legalább ennyire szükséges. Főleg, ha
gyerekről van szó!
- Nem kellene a betegnyilvántartás
rendszerét átgondolni?
- Vigyázzunk az egészségünkre, mert a
gyógyulásig vezető úton valahol véletlenül „elveszhetünk"!

Gyakran járok a Pánthy úton, így akarva, nem akarva - látnom kell a magasba emelkedő gyárkéményt, a hozzá tartozó
üzemi épületeket, s a feliratot: ConAvis
(alias: BARNEVÁLL).
A német nyelven is megjelenő városismertető többek között a baromfitenyésztést
és baromfifeldolgozást említi egyik jellemzőnek. Sajnos, ez már nem felel meg a
valóságnak, a várost jellemző vonások
ismét csak a múltat idézik.
Megint átszerveztek, ésszerűsítettek,
korszerűsítettek a piacgazdaság jegyében, a
város rovására. Azt már mindenki tudja,
hogy a Hajdú-Bét. Rt. Zagy varékason
bővítette a baromfifeldolgozót, s ezzel
párhuzamosan a miklósit megszüntette.
Ennek következménye : a több száz munkanélkülivé vált dolgozó, a város elesik jó
néhány millió adóbevételtől, a lakosság
jelentősen megemelt áron veheti igénybe a
szenny vízszolgál tatást, stb.
Az Rt. augusztustól 800 új dolgozót tud
foglalkoztatni, a gyár beindításához azonban máris 200 fő szükséges. Ismerve a
regisztrált nagyfokú munkanélküliséget, ez
nem is látszik megoldhatatlan feladatnak.
A
kiszivárgott
információ
szerint
Zagy varékasról mindössze 16 (!) jelentkezett munkafelvételre. Városunkból is csak
kb. 50 fő jelezte, hogy átmenetileg vállalja
az átjárást. A kialakult vészhelyzetben az
Rt. május 6-án válságstábot hívott össze, és
a Zagyvarékas környéki falvak polgármestereitől kértek segítséget. Meghívták városunk polgármesterét is, mintha nem történt
volna semmi, mintha Törökszentmiklós is
Zagyvarékas vonzáskörzetébe tartozna.
De miért a polgármesterek feladata az
Rt. munkaerőgondjainak megoldása? Miért
ott telepít gyárat az Rt., ahol a szükséges és
képzett munkaerő csak töredékben áll
rendelkezésre? Nem lett volna gazdaságosabb Törökszentmiklóson fejleszteni, korszerűsíteni, hiszen ott az elégséges és
szakképzett munkaerő rendelkezésre áll.
Fejlesztésre infrastruktúrával ellátott terület a pusztaszúri út mellett rendelkezésünkre állt, kiválóak a közlekedési-szállítási
viszonyok, a város intézményrendszere,
üzlethálózata képes jó színvonalon kielégíteni a dolgozók igényét. Miért gondolja
úgy az Rt., hogy a törökszentmiklósiakat
tartósan meggyőzik a maguk igazáról?
Miért ingáznának a miklósiak nap mint nap
alacsonyabb bruttó bérért két műszakos
foglalkoztatást vállalva? Kora hajnal, késő
éjjel, kevesebb bér, fárasztó utazások,
kevesebb szabadidő, kevesebb idő a családdal, és így tovább. Ezekhez még a hely-

beli zagyvarékasiaknak sem fűlik a foguk,
még azoknak sem, -akik munkanélküliek
vagy segélyért állnak sorba, inkább vállalják a semmittevést.
A fejlett piacgazdaság jegyében épült
tehát egy gyár, mely fejlett európai színvonalú ugyan, csak éppen munkaerő, felvevő
piac, olcsó közlekedés-szállítás lehetősége
nélkül. Emeletes ház lépcső nélkül! Piacgazdaságra hivatkozással nem lehet munkaerőt toborozni, a politikai megfontolásokat is nyugodtan el lehet most már hagyni,
a szovjet szűzföldek feltörésének, a magyar
Hanság lecsapolásának időszaka már elmúlt.
Miből gondolja az Rt., hogy a Hajdúságból, Borsodból ingáztatott dolgozókkal
olcsóbbá tehetik a termelést, s növelhetik
hasznukat? Ha az Rt. tényleg a piacgazdaság írott és íratlan szabályait tartotta volna
szem előtt, akkor rá kellett volna jönnie,
hogy ott kell fejlesztenie, ahol a feltételek a
legkedvezőbbek. Munkaerőhöz viszem a
gyárat, és nem fordítva! Ha egy új gyár
beindítása is kétséges, akkor megkérdőjelezhető a gazdasági döntés helyessége is.
Vajon mivel lehetett az Rt.-t befolyásolni,
meggyőzni, hogy saját érdeke ellen beruházzon olyan helyen, ahol a tervezett munkaerő-létszámot válságstábbal lehet biztosítani, többek között a törökszentmiklósiak
közreműködésével.
Nem szép a miklósiaktól, hogy nem értik: Zagy varékas mégis csak közelebb van
Európához 30 km-rel!
G. L.

fényképész üzlet
FOTO ÁRVÁI
Kossuth L. út 155
Tel.: 390-162
Filmek, albumok, képkeretek
nagy választékban,
automata fényképezőgépek
már 2.990 Ft-tól.

(Név és cím a szerkesztőségben)

24 kockás színes film kidolgozását 1 órán
belül teljesítjük.
Igény szerint ajándékfilm vagy
dupla sorozat!

Rovatunkban névtelen, címhiányos leveleket nem közlünk, tartalmukért felelősséget
nem vállalunk.
A szerkesztőség
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EGY NAP, AMI CSAK A GYEREKEKÉ
Május 29-én a megszokottnál is jóval nagyobb volt a gyermekzsivaj a Kölcsey Általános Iskola Ipolyi téri épületének udvarán.
Ezen a napon a tanórák helyett vetélkedőket, versenyeket tartottak
a tanító nénik a kis nebulóknak a gyermeknap alkalmából.
Reggel akadályversenyen mérhették össze ügyességüket az
osztályok. Külön útvonalon haladtak a 3-4.-esek és az l-2.-osok,
akiket még a tanító néni kísért egyik akadálytól a másikig.
Ezt követően különböző tréfás és ügyességet kívánó versenyeken vehettek részt a gyerekek. Sokan szerepeltek a homokvárépítő,
a lencseválogató, a zsákbanfutó vagy a lufifújó vetélkedőn, de
legnépszerűbb a kerékpározás, a pénzdobálás és a görkorizás volt.
Mindenki találhatott kedvére való elfoglaltságot, hiszen a délelőtt folyamán 20 féle játékos vetélkedőből választhattak a gyerekek.
A jutalmazás sem maradt el. Minden helyszínen zsetonokat lehetett gyűjteni, melyeket aztán kisebb-nagyobb ajándékokra válthattak be az apróságok.
Aki belefáradt a versenyzésbe, az óriás ugrálón tölthette az időt
a következő kihívásig.

Orom v lt látni a tarka forgatagot, hallani az önfeledt nevetést.
Az immár hagyományossá való gyermeknapon diák és nevelő jól
érezte magat.

REJTVÉNY

A hétpettyes katica

Valóban minden katicabogár hét
pettyes? Kérdésünkre a választ már az
itt látható rejtvényben is megtalálhatod, hiszen feladványunk egy hétpetytyes és egy nyolcpettyes katicát ábrázol. De nem csak ez a különbség a két
rajz között. Ha elég szemfüles vagy,
felfedezhetsz még öt eltérést. Melyek
ezek?

Jó barátok
Ha barátságról van szó, akkor minSzámlogika
A

számok

valamilyen

logikai elgondolás alapján
követik egymást az ábrában.

den lehetséges; még az is> hogy egy csibe
és egy giliszta összehaverkodjon. Mivel
ez feladványunkban is így van, segíts a
két cimborának, hogy miel&bb találkoz-

Ezt kitalálva már nem is
lesz nehéz a kérdőjel helyére
beírni a hiányzó számot. Mi
lesz az?

hassanak. Ehhez melyik úton kell a csibének elindulnia?
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Tszt.miklós, Autóbuszállomás
INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Abádszalók, kh. ( 3 ) :
+ 8,37 © 8,37 03
© 14,58
17,07

8,37 O 13,52 © 14,50

Érvényes:1998.május 24-től

Miskolc, aut. áll. (5):
14,13

Abony, Kossuth tér (5):
7,13
8,18

Pusztaszakállas (8) :
A 6,41 EB 6,41 O 7,45 E0 11,45
O 13,40 A 16,00 A 16,00

Bp.Népstadion, aut. áll. (5):
7,13
8,18

Szeghalom, Kossuth tér (2):
16,32
18,02

Eger, aut. áll. (4):
6,02
Fegyvernek, piactér
7,24
6,23 tt
8,37 03 8,37
12,02
11,39
14,37 O 14,37
15,37 © 15,40
17,07
16,59
tf 19,24 © 20,36

(3):
7,37
9,02
12,37
© 14,45
+ 16,10
X1 17,47

+
tt
©
X
©

8,37
9,37
13,39
14,50
16,19
18,54

©
X
O
©
©
+

Szolnok, aut.
4.47
6.29
© 7,12
8,37
7.48
10,39
8.30
13,52 tt 10,10
14,58 EB 12,10
16,48 + 14,22
19,22 A 15,05 ©
© 17,13
+ 18,18 m

Karcag, aut. áll. (3) :
7,37 © 16,25
Kenderes, aut.vt.(3) (4) (5):
6,02
11,57 © 13,15
© 16,25 © 18,30
Kengyel, isk. ( 6 ) :
X 4,55 tt 6,55 A 8,20
A 11,35 A 11,35 O 13,00
© 16,15 © 18,40

áll. (5):
5,33
6,35
7,13
7,55 A
8,30 ©
10,25 ©
13,10 tt
14,30 ©
15,10 ©
17,25 EB
19,07 EB

Szolnok, vá. (5):
© 6,23 A 6,35
© 15,10 © 15,22
14,13

5.44
6.45
7,18
8,10
8,40
11,23
13,18
14,54
15,22
17,53
19,13

Törökszentmiklós, vá. (1) (6) :
© 4,45 tt 4,55
5,09 © 6,00 ©
tf 6,17 K 6,55
8,01 A 8,20 X
O 11,10 A 11,35
11,35 © 12,55 O
A 13,40 + 13,00 + 13,20
14,20 T 15,00 ©
© 16,15 + 17,10
18,15 © 18,40 ©
Tszt.miklós, Ballatelep ( 7 ) :
© 5,00 ffi 6,50 A 6,50 O 6,50
+ 11,05 03 11,50 >e 13,45 © 15,25

6,14
tf 6,50
tt 7,23
© . 8,15
+ 9,10

© 11,28

tt
+
O
+

13,44
15,04
16,10
18,03

m 19,13

7,12 © 8,30
18,03 00 19,13

©

A 15,05

(3):
7,37 E0 8,37 33 8,37
O 13,52 + 14,37 © 14,45
© 15,40
16,59 tf 17,47
© 20,36

Kétpó, aut. íord. (2):
A 14,52

Tiszabura, Bán S. u. (3):
+
8,37 © 8,37 EB 8,37 23 8,37
O 13,52 © 14,50 © 14,58
17,07

Kétpó, Mezőgazd.Tsz. (2):
E0 7,55 ÖD 11,20

Tiszaderzs, kh. (3):
© 14,50 © 14,58

Kisújszállás, vá. ( 3 ) :
© 13,15 © 16,25 © 18,30

Tiszafüred, aut. áll.(3) (5) :
6,02
11,57
14,13 © 14,50

Kornádi, kh. (2) :
18,02

Tiszagyenda, orv.rend. (3):
7,37 + 8,37 © 8,37 EB 8,37 S3 8,37
12,02 O 13,52 © 14,50 © 14,58 + 15,37
17,07 © 20,36

Kuncáorba, kh. ( 2 ) :
6,55 0 11,50 O 13,15
K 1,5,43
17,57
Kunhegyes, aut. vt.(3) (4) (5):
6,02
7,37
11,57

A 14,52

14,13

Martfű, aut. áll. (6) :
© 4,45 'X" 4,55 © 6,00 © 6,15
A 11,35 © 12,55 O 13,00 + 13,00
© 16,15 © 18,15 © 21,00
Mezőkövesd, aut. áll. (5):
6,02
14,13
Mezőtúr, aut. áll. ( 2 ) :
6,55 0 11,50 © 13,15 O 13,15
A 14,52
16,32
17,57
18,02

12,02

17,07

15,30

A 14,52
Tiszapüspöki, aut. ford. (5):
m 7,55 © 7,55 03 7,55
E0 11,55 03 13,00 EQ 13,00
15,30 © 15,20 © 16,10 m 17,10
m i7,io- m i 7 , i o EB 19,20
© 20,25 X 23,30
X 10,00
A 14,20 Tiszaroff, Hősök tere (3):
7,37 + 8,37 © 8,37
12,02 O 13,52 © 14,50
17,07 © 20,36

tf 10,50 EB 11,55
© 13,25 © 15,05
KI 17,10 B 17,10
ÉH 19,20 tt 19,20

EB 8,37 S3 3,37
©•14,58

+ 7,20
© 16,50

6,23 Tszt.miklós, Barta (8):
7,10
A 6,41 EB 6,41 O 7,45 E0 11,45
7,47
8,18 Tszt.miklós, Jókai u. (9):
9,18 tt 4,54 tt 6,04
7,45 E0 10,00 + 18,49
12,10
14,10 Tszt.miklós, Mezőgép ( 9 ) :
15,05 © 6,29 © 7,14 © 16,55
16,13
18,08 Túrkeve, aut. áll. ( 2 ) :
21,10 © 13,15 O 13,15 K 15,43

15,30

Tiszabö, takaréksz.
í\x 6,23 tf 7,24
9,37 tt 11,39
10,00 O 11,10 © 14,58 + 15,37
A 14,20 © 15,05 + 19,22 X 19,24

6,15
10,00
13,00
15,05
21,00

+15,37

Tiszatenyő, sz. ib. (6):
© 4,45 X 4,55 © 6,00 © 6,15 X 6,55
A 14,52 A 8,2.0 X 10,00 O 11,10 A 11,35 A 11,35
© 12,55 O 13,00 + 13,00 A 14,20 © 15,05
© 16,15 © 18,15 © 18,40 © 21,00

T.miklós, Szab.harcos u. ( 9 ) :
© 6,00 + 12,00 © 15,40 £0 16,10
Jelmagyarázat:
+ : munkaszüneti napokon
EH : a hetek utolsó iskolai előadási napján
03 : IX.26-tól szabad és munkaszüneti
napokon
S D : IX.18-ig pénteki munkanapokon
B0 : IX.25-töl pénteki munkanapokon
E0 : IX. 19-ig szabadnapokon
EB : IX. 1 -tői munkaszüneti napokon
EB : IX.27-töl munkaszüneti napokon
EB : VI.6-ig és IX.5-től szabadnapokon
03 : lX.20-ig szabad és munkaszüneti
napokon .
ÉS : IX.20-ig munkaszüneti napokon
EB : tanszünetben szerdai munkanapokon
E0 : IX.26-tól szabadnapokon
E0 : szerdai munkanapokon és szabadnapokon
EB : VI.12-ig és VIII.31 -töl munkanapokon
CH : VI.15-VIII.28-ig munkanapokon
G0 : XI.2-1II.31 -ig munkanapokon
(E : Vi;i3-Vlll.30-ig szabad és
munkaszüneti napokon
B3: VI.13-VIII.29-ig szabadnapokon
0 : szabadnapok kivételével naponta
A : iskolai előadási napokon
E : a hetek utolsó munkanapja kivételével
munkanapokon
© : munkanapokon
O :szabadnapokon
A : tanszünetben munkanapokon
T : a hetek utolsó munkanapján
X : munkaszüneti napok kivételével naponta
© : szabad és munkaszüneti napokon
() : Számú kocsiállásról indul
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Legyünk fittek, egészségesek!
(Molnárné Pesti Tünde rovata)
Mindannyian szeretnénk szépek, csinosak, egészségesek lenni. Új rovatunkban ehhez szeretnénk kedves olvasóinknak segítséget
nyújtani. Havonta közlünk ötleteket, tippeket, hogyan táplálkozzunk, mit, hogyan mozogjunk ahhoz, hogy minél tovább megőrizzük
jó kondíciónkat, fiatalságunkat, s legféltettebb kincsünket, az egészségünket.
E havi számunkban alapvetően fontos, általános dolgokra hívjuk fel a figyelmet.

Miért káros az elhízás?
Több ezer személyen elvégzett vizsgálat alapján megállapították, hogy a
hazai lakosság több mint 50 %-a súlyfelesleggel küzd.
Az elhízás számos betegség kialakulásában vagy fenntartásában jelentős
tényezőként szerepel. Különösen veszélyes a hastájéki, „alma típusú" elhízás, ellentétben a csípőre és combra lokalizálódó „körte típusú" elhízással.
Az elhízás tehát nem csak esztétikai kérdés, hanem veszélyeztető tényező
is a betegségek kialakulásában, mint pl.:érelmeszesedés, szívinfarktus, magas vérnyomás, trombózis, epekőbetegség, ízületi betegségek, köszvény,
cukorbetegség.

Mi kerüljön a tányérunkra?
Minden szükséges tápanyag benne van a következő, 3 csoportra osztott
élelmiszerekben, kalóriértékük mégis kevesebb.
Tej és tejtermékek: főleg reggel és este, részben pedig ételek ízesítésére.
Ajánlottak: tehéntej, aludttej, joghurt, kefir, tehéntúró és sovány sajtok. Kis
mennyiségben: juhtúró, ömlesztett sajtok, tejföl. Kerülendő: tejszín, vaj,
zsíros sajtok, margarin.
Hús, hal, tojás: főleg délben, illetve kis mennyiségben este fogyasszuk.
Ajánlottak: sovány baromfi, csirkemell, pulykamell, halak, tojás. Kis menynyiségben: sovány marhahús. Kerülendő: zsíros húsok, sertéshús, libahús,
kacsahús, füstölt húsok, felvágottak.
Zöldség, főzelék, gyümölcs: minden zöldség délután fogyasztandó, és
minden gyümölcs inkább délelőtt.

A testsúlycsökkentés feltételei
• A szervezet nem nélkülözheti a működéséhez szükséges
építő fehérjéket, energiaadó szénhidrátokat, minimális
zsírokat, vitaminokat és ásványi sókat, anyagokat.
• Megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk.
• Mindig végezzünk plusz testmozgásokat.
• Soha ne szedjünk fogyasztó szereket, hashajtó, illetve
vízhajtó tablettát a nagyobb testsúlycsökkenés reményében!
• Ne kezdjünk el hirtelen fogyókúrázni, próbáljunk életmódunkon, táplálkozásunkon fokozatosan változtatni,
pozitív irányba.
• Ne reméljük, hogy az évek alatt felszedett zsírpárnák
hetek alatt eltűnnek. Ez hiú ábránd.
• Döntő feltétel az akarat, lemondásra is szükség van.
• Naplóvezetés, mellyel ellenőrizni lehet, mit végeztünk
jól s rosszul, hol tartunk és hová jutunk.
• Ha gyermekünk van, a maradékot nem ehetjük meg,
hiszen az semmivé teszi az egész napos önmegtartóztatást.
• A környezet lebeszélő, hátráltató is lehet, csak a saját
céljainkkal, egészségünkkel törődjünk.
• Ne naponta, hanem hetente egyszer mérjük a súlyunkat.
• Közösségben könnyebb betartani a szabályokat.

ERZSEBET KIRÁLYNŐ GALAVACSORÁJÁT KÉSZÍTETTE
A legismertebb és legkedveltebb
marhasültek a rostélyos és a Wellington
bélszín. Van, aki véresen vagy félig
véresen szereti, s van, aki igazán ropogósra süti. Most egy párolással és egy
sütéssel készíthető ételt ismertetek
Fogyassza mindenki ízlése szerint.
Párolt marhafelsál paradicsommártással
Hozzávalók (6 személyre): 1 kg marhafelsál, 1 ek. kissé csípős mustár, 1 teáskanál só, 1/2 teáskanál feketebors, 4 ek.
olaj, 1/4 1 száraz vörösbor, 3 fej vöröshagyma, 1 fokhagymagerezd, 1 sárgarépa,
75 dkg paradicsom, 1 ^k ketchup.
Elkészítés: A húst a mustárból, sóból és
borsból készült keverékkel bedörzsöljük.
Az olajat egy serpenyőben felforrósítjuk, a
húst mindkét oldalán barnára pirítjuk. A
vörösbort ráöntjük, és fedő alatt gyenge
tűzön pároljuk. A hagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, apró darabokra vágjuk.
A sárgarépát megtisztítjuk, apróra vágjuk,
a húsléhez adjuk, és együtt tovább pároljuk. A paradicsom csumáját kivágjuk,
először forró, majd hideg vízbe tesszük, s
a héját lehúzzuk, négybe vágjuk és felap-

rítjuk. Az utolsó 10 percben együtt pároljuk a hússal. A ketchupot is hozzákeverjük és ízesítjük.
Marhasült zsenge zöldborsóval
Hozzávalók (4 személyre): 800 g marhafelsál, 1 teáskanál só, 1/2 teáskanál
bors, 4 ek vaj, 750 g zsenge borsó, 100 g
vaj.
Elkészítése: A húst sóval és borssal bedörzsöljük. A vajat közepes hőmérsékleten felforrósítjuk, majd a húst minden
oldalán sötétbarnára pirítjuk. A sült húst
jénai tálra helyezzük úgy, hogy a peremig
még kb. 1 cm hely legyen. Ide öntjük a
zsenge borsót. Egy edényben vajat olvasztunk, s a borsóra locsoljuk. Tegyük a
jénait a sütő középső szintjére, s fedő
alatt két és fél óráig pároljuk. Ha elkészült, kapcsoljuk ki a sütőt, és hagyjuk a
húst 10 percig pihenni, mielőtt felvágjuk.
Friss
kenyérrel
és
póréhagymakarikákkal, egy kevés összenyomott
pálpusztai sajtból, joghurtból, ecetből,
egy csipet sóból és cukorból készült
öntettel kínáljuk.
Kiss Zoltán

Lukács István háromszoros Oscar-díjas szakács, az Átrium Hyatt konyhafőnöke készítette a
közelmúltban a menüsort a Tisza Szálló törzsvendégeinek fogadásán. Elmondása szerint jó
kapcsolata van a szállóval. Nemcsak Lipóczki
János ügyvezetőhöz fűzi baráti kapcsolat Szolnokon, hanem Pál szabó Mihályhoz is.
Sok mindenről le kellett mondania annak
érdekében, hogy érmeket, díjakat nyerjen. A
privát szerencsének is köszönheti, hogy éppen
olyan versenyeken vett részt, ahol az Oscardíjjal is jutalmazták a produkciót.
Az elmúlt 16 évben jeles politikai személyiségeknek, művészeknek, üzletembereknek adtak
fogadást. Ők csinálták Erzsébet királynő gálavacsoráját, János herceg, a svéd király, Mitterand
elnök, George Bush vacsoráját. Erzsébet királynő gála vacsoráján ragaszkodtak hozzá, hogy
Angliából hozzák az alapanyagot, a bárányt, a
marhahúst. Minden stimmelt, de a repülőgép
érkezése csúszott. Ha azt a nyersanyagot használták volna fel, amit ők hoztak, akkor egyszerűen nem készült volna el időre a vacsora. Nem
szóltak semmit, megcsinálták a fogásokat hazai
alapanyagból, és mindenki elégedett volt. A
királynő és a férje még levélben is megköszönte
a vacsorát.
Kiss Zoltán
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EZÜSTÉRMES A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
FIÚ NÉGYTUSA CSAPATA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐN
Június 3-án (szerdán) az UTE pályán került megrendezésre az országos
négytusa bajnokság a II. korcsoportos
(5-6. o.) atléták részére. Az ország legjobb 24-24 fiú és leány csapatai mérték
össze tudásukat a 60 m síkfutás - távolugrás - kislabdahajítás - 800 m-ből álló
négyes megmérettetésen. Erre a napra
beköszöntött az igazi nyár, és 40 fokos
hőség lebegett a rekortán felett, így az
ellenfeleken túl ezzel is meg kellett

küzdeni a résztvevőknek.
A kölcseys fiúk és lányok mindkét
nehézséggel sikeresen megküzdöttek,
alaposan megjavították a megyei bajnokságon elért eredményeiket. Ennek
következtében a fiú csapat a dobogó
második helyére állhatott fel.
A fiú csapatverseny eredménye:
1. Kecskemét
2389 pont
2. Tm. Kölcsey
2330 pont
3. Fehérgyarmat
2275 pont

Csapattagok: Pozderka Krisztián,
Pozderka Péter, Gulyás Ádám, Szekeres
Lajos, Bognár Miklós.
A lányok csapatversenyében a kölcseysek 2188 ponttal a IX. helyen végeztek. Csapattagok: Jahutka Lívia,
Modla Réka, Barócsi Andrea, Babella
Vivien és Balogh Andrea.
Felkészítő testnevelőjük:
Takács
Mária.
B. I.

KILENC MIKLÓSI ATLÉTA FUTHAT A NÉPSTADIONBAN
AZ EURÓPA BAJNOKSÁG KERETÉN BELÜL
AZ AUGUSZTUS 20-1 MEZŐBANK KUPA ORSZÁGOS DÖNTŐJÉN
Június 6-án a teljesen átépített Népstadion pályaavatóján rendezték meg a Mezőbank Kupa atlétikai versenysorozat megyei
bajnokainak országos elődöntőjét. Az EB-re csodálatosan átrendezett létesítményben a legfőbb tét az 1-8. helyezés megszerzése volt,
ugyanis a nyolcas döntőt augusztus 20-án, az EB időrendjébe iktatták be.
A miklósi különítmény maximálisan kitett magáért, ugyanis 9
fő került a döntőbe.
Eredmények:
V. korcsoport, középiskolás:
Csontos Rozália 100 m síkfutás 13,04 mp V. h.
II. korcsoport, általános iskolások

Leány svéd váltó (100-100-200-400 m) 2:04,1 p;
DL h.
(Barócsi Andrea, Ladányi Katalin, Modla Réka, Jahutka Lívia)
Fiú svéd váltó ; (100-100-200-400 m) 2:01,2 p;
V. h.
(Bagi István, Ecsédi István, Fehér Imre, Szekeres Lajos).
Felkészítő edzők: Karakas Ferenc és Bertán István.
Az utazás költségeit teljes egészében a LASA Agrokémiai Kft.
fedezte.
Az augusztusi döntőn bizonyára nagy élményben lesz részük,
ahol szép ajándékokkal díjazzák a nyolcas döntő résztvevőit, azon
túl, hogy számos világnagysággal találkozhatnak.
B. I.

VII. GYERMEK EURÓPA FESZTIVÁL
törökszentmiklósi győztessel
Hetedik alkalommal került megrendezésre a 10-11-12 éves atléták VII. HAJDÚ MOKKA EURÓPA FESZTIVÁLJA június 20-án, Debrecenben. Négy ország gyermek korcsoportos atlétái mellett szinte a teljes magyar élvonalbeli
utánpótlás-nevelő szakosztály elindította legjobb versenyzőit a kiválóan rendezett és díjazott versenyen.
A több száz induló évfolyamonként 60 m-es síkfutásban,
60 m-es gátfutásban, távolugrásban, kislabdahajításban, 600
m-es futásban és váltófutásban vívott rangos küzdelmet. A
TSE atlétái 18 fővel vettek részt, és minden eddiginél eredményesebben térhettek haza, ugyanis a 60 m-es gátfutásban
győztes Szekeres Lajos mellett begyűjtöttek négy-négy II-III.
és további 14 döntős helyezést!
Eredmények:
9.44 mp I. h.
60 m gátfutás
Szekeres Lajos
(1986)
8.29 mp E. h.
60 m síkfutás
10.31 mp H. h.
60 m gátfutás
Ladányi Katalin (1987)
10.25 mp n. h.
60 m gátfutás
(1987)
Bognár Miklós
8.68 mp m. h.
60 m síkfutás
Bózsó Balázs
(1987)
11.25 mp n. h.
60 m gátfutás
Pozderka Dóra
(1988)
9.16 mp m. h.
60 m síkfutás
kislabdahajítás 48.05 m m. h.
Szikszai Balázs
(1988)
Fiú váltó; (100-100-200 m) Rabi Lajos, Bózsó Balázs, Szekeres
A dobogó legfelső fokán Szekeres Lajos, a 60 m-es gátfutás győztese
Lajos;58.78 mp; HL h.
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IV. helyezést ért el: Gonda Attila (távolugrás), Nagy Éva (60 m
gátfutás) és Szekeres Judit (60 m gátfutás).
V. helyezést ért el: Fehér Imre (60 m gátfutás), Bognár Miklós
(kislabdahajítás), Gonda Attila (60 m gátfutás), Rabi Lajos (60 m
gátfutás) és a leány váltó (Pozderka Dóra, Tóth Bettina, Ladányi
Katalin).
VI. helyezést ért el: Gonda Zsolt (60 m gátfutás).
VE. helyezés: Szekeres Lajos (távolugrás).
Vm. helyezés: Fehér Imre és Bognár Miklós (távolugrás), Ecsédi
István és Bózsó Balázs (60 m gátfutás).
Felkészítő edzők: Bertán István és Karakas Ferenc.
Ez a verseny is bizonyítéka annak, hogy évek óta sínen van az
utánpótlás-képzés, érdemes ezeket a gyerekeket támogatni. Jó érzés
volt látni a 14-15 szülővel együtt, hogy több versenyszámban 2-3
miklósi gyerek volt érdekelt az I-VEL helyezettek között. Köszönettel tartozunk a Bognár és Társa Kft.-nek az utaztatáshoz, valamint az Önkormányzatnak a versenyköltségekhez nyújtott teljes
körű támogatásáért.
B. I.

*

Június 13-án Szolnokon gyermek korcsoportos atlétikai versenyt rendeztek, amely jó felkészülési lehetőség volt az egy hét
múlva megrendezendő Európa Találkozóra. A TSE atlétái 25 fős
küldöttséggel voltak jelen, és 12 első helyezést értek el.
Eredmények:
Szekeres Lajos

(1986)

Fehér Imre

(1986)

Csizmadia Barna (1986)
Balogh Andrea
(1986)
Gellérfy Zsuzsa

(1986)

Bognár Miklós

(1987)

60 m síkfutás
távolugrás
távolugrás
60 m síkfutás
magasugrás
60 m síkfutás
távolugrás
magasugrás
kislabdahajítás
kislabdahajítás
magasugrás
távolugrás

8.43 mp
480 cm
475 cm
8.68 mp
140 cm
9.14 mp
415 cm
120 cm
34,74 m
55.00 m
135 cm
440 cm

I. h.
I. h.
ü. h.
m. h.
I. h.
n. h.
n. h.
n. h.
m. h.
I. h.
I. h.

Gonda Attila

(1987)

Bózsó Balázs
Varga Lőrinc
Ladányi Katalin

(1987)
(1,987)
(1987)

Rabi Lajos

(1989)

Pozderka Dóra

(1988)

Nagy Éva

(1988)

távolugrás
60 m síkfutás
60 m síkfutás
távolugrás
távolugrás
magasugrás
60 m síkfutás
60 m síkfutás
magasugrás
60 m síkfutás
távolugrás
600 m
magasugrás

451 cm
8.86 mp
8.84 mp
438 cm
405 cm
120 cm
9.13 mp
9.94 mp
110 cm
9.11 mp
365 cm
2:03,7 p
115 cm

I. h.
n. h.
I. h.
m. h.
I. h.
m. h.
m. h.
n. h.
m. h.
I. h.
I. h.
I. h.
I. h.
B. I.

Június 23-24-én Hajdú-Bihar megye összetett bajnokságán
tartották az utolsó megmérettetést a TSE serdülő atlétái a július 34-i országos bajnokság előtt. Az elért eredmények biztatóak mind
az 1985-ös születésű fiú-leány 4 próba, mind az 1983-as születésű
leány hatpróba csapatok tekintetében. Oláh Csilla és Polgár Nóra
aranyjelvényes minősítést ért el, és további 5-6 fő csupán pontokkal
maradt el a nemes minősítéstől.
Eredmények:
1985-ös születésűek:
Oláh Csilla
4 próba
Zsigmond Mariann 4 próba
Jahutka Lívia
4 próba
Babella Vivien
4 próba
Szőke Donát
4 próba
Varga János
4 próba
Zakar József
4 próba
Kovács Norbert
4 próba
1983-as születésűek:
Polgár Nóra
6 próba
Göblyös Márta
6 próba
Csikós Anita
6 próba

„A"
„B"
„B"
„C"
„A"
„A"
„B"
„C"

2483 p
2176 p
2152 p
1511 p
1050 p
932 p
1055 p
326 p

I. aranyj.
ezüstj.
III. ezüstj.
ezüstj.
II. ezüstj.
ül. ezüstj.
EH. ezüstj.
I.

4032 p
3574 p
3071 p

ÜL aranyj.

B. I.

Diákolimpia, atlétika
Jól szerepeltek a Bercsényi Miklós Gimnázium tanulói a megyei középiskolák
atlétikai diákolimpiáján. Kiemelkedett Lovas Anett, Göblyös Márta és Polgár Nóra
teljesítménye, akik mind az egyénibén, mind a csapatban eredményesen szerepeltek. A fiú csapatunk - felszerelés hiányában - sajnos csak a 4x1500 m-es váltófutásban indult és az 5. helyen végzett (Kozák Máté, Kozák Ervin, Mészáros Medárd, Somogyi Géza).
A leányok eredményei:
Gerely csapat. 5. helyezés (Lovas
Anett, Polgár Nóra, Göblyös Márta,
Kovács Andrea, Bognár Edit).
Magasugró csapat: 4. helyezés
(Lovas Anett, Polgár Nóra, Göblyös
Márta, Molnár Zsuzsa, Kovács Krisztina).
Távolugró csapat: 2. helyezés
(Lovas Anett, Polgár Nóra, Göblyös
Márta, Kovács Zsuzsa, Balogh Viktória).
4x100 m: 2. helyezés (Lovas
Anett, Polgár Nóra, Göblyös Márta,
Kovács Zsuzsa).
4x400 m: 2. helyezés (Nagy Emese, Polgár Nóra, Göblyös Márta,
Balogh Viktória).

Egyéni eredmények:
Távolugrás: Lovas Anett (2. hely),
Polgár Nóra (3. hely), Göblvös Márta
(5. hely).
100 m: Polgár Nóra (IV. kcs. 2.
h.), Lovas Anett (V. kcs. 2. h.).
100 m gátfutás: Polgár Nóra (l.
h.), Göblyös Márta (2. h.).
Magasugrás: Lovas Anett (V. kcs.
2. h.).
Súlylökés: Lovas Anett (3. h.).
Polgár Nóra az országos döntőbe
jutott, ahol 2. helyezést szerzett!
Kocsisné Török A.
Herczegh M.

- Látod, anyukám - mondja a férj szemrehányóan
a feleségének -, ha nem tagadtál volna le tíz évet
az életkorodból, most ötösünk lenne a lottón!

©

- Használt a haj szesz, János bácsi?
- Nem vettem még észre, pedig már három üveggel ittam belőle!

©

- Mama, agyoncsaptam öt legyet. Három hímet és
két nőstényt.
- De fiam, honnan tudtad ezt megállapítani?
- Egyszerű: három a falon volt, kettő a tükrön.

©

A tanító úr felteszi a kérdést:
- Tudjátok-e, miért kel ki a kiscsibe a tojásból?
- Mert fél, hogy belefőzik - adja meg a választ
Pali.
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A RADIO TOROKSZENTMIKLOS MŰSORA A 96,4 Mhz-en
Tel.: 56/390-676

Hétfő
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenés lapozgató
10.00: Hírek
10.20: Rock archív - Rocklegenda
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
18.20: Sporthírek
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Újdonság magnósoknak!
22.00: Műsorzárás

Kedd
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenés nosztalgia műsor
10.00: Hírek
10.20: DL Stúdió műsora
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
17.35: Gyerekszáj
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Rock az óra körül
22.00: Műsorzárás

Péntek
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenei turmix
10.00: Hírek
10.20: DL Stúdió műsora
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
18.20: Önkormányzati fórum
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Zenés lapozgató
22.00: Műsorzárás

Szerda
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Rock az óra körül
10.00: Hírek
10.20: Lemezbemutató
11.00: Sztárzene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
17.35: Lemezbörze
18.20: Hasznos tanácsok
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerparádé
22.00: Műsorzárás

Szombat
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek
09.20: Dens party
10.00: Hírek
10.20: Hasznos tanácsok
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Operett gála
14.00: Szívküldi
17.00: Hírek
17.20: Zenés nosztalgia műsor
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerparádé
22.00: Műsorzárás

Csütörtök
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Slágerlista
10.00: Hírek
10.20: Kabaré
11.00: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.30: BBC hírek
17.35: DL Stúdió műsora
18.20: Gazdasági magazin
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Kívánságműsor
22.00: Műsorzárás

Vasárnap
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek
09.05: Szívküldi
11.00: Hangfalfestő (BBC műsora)
12.00: Hírek
12.30: Magyar nóták
13.00: Szieszta
14.00: Telefonos játék
16.20: Sztár zene
17.00: Hírek
18.20: Kávéház
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerlista
22.00: Műsorzárás

G¥ÓG¥SZERTÁRI ÜGYELET

HALOTTAINK
(május 21-től június 17-ig)
Szegő Bálint (62), Szántó Ferenc (56), Krajcz Béláné Csicsári
Mária (Hl 6. 73), Sáros Sebestyénné Urbán Mária (63), ö. Fehér
Ferencné Fehér Ágnes (85), Vincze Józsefné Mendler Jolán
(67), ö. Cseh Imréné Balogh Erzsébet (96), Csajági János (89),
Kovács Mihályné Szécsi Rozália (86), ö. Nádas Istvánné
Bernáth Veronika (93), Tamasi László (82), ö. Takács Imréné
Görög Julianna (81), Fodor Ferenc (69), Ádámi Mihály (50), id.
Pócs Sándor (63), Orosz Gyula Zoltán (T. püspöki, 53), Vincze
Vilmos László (55), id. Mészáros József (77), Brauner Sándor
(68), Gulyás Mihály (76), ö. Karakas Sándorné Zorkóczy Julianna (70), Varga Miklós (61), Gellérffy Ferencné Szikszai Erzsébet (90), Szűcs János (44), Pintér Mihályné Pap Margit (78),
ülés Sándor (71).

KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN
A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal,
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönywezetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!
P Ó S T A BT
ÜZLETEI:
Kossuth L. út 184. Tel.:394-115
Kossuth L. út 283. Tel.: 391-586
Erdős I. út 1. Tel.: 06-60/485-019
Régi református temető Tel.: 06-60/385-374
Szolgáltatásunk folyamatos:

0-24 óráig

Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést.
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással!

Nyugodjanak békében!
TÖRÖKSZENTM1KLÓS ÉS VIDÉKE
Független közéleti lap

Kiadásért felelős:
Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány

Szerkesztőség : 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135.
Főszerkesztő : Varga Mária
Tördelőszerkesztő: Hegedüsné Szűcs Zsuzsa
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