ÁRA: 50,- Ft
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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Megjelenik havonta

A Petőfi Lakásszövetkezet
küldöttértekezlete
Május 5-én tartotta a város
közel 1100 lakását és lakóit
tömörítő lakásszövetkezet a
szokásos évi küldöttértekezletét ahol Deák Ferenc elnök
beszámolt
az
igazgatóság
elmúlt évi tevékenységéről. A
szövetkezet 18 millió forint
üzemeltetési és 12 millió forint
felújítási kerettel gazdálkodott,
ami megfelelt a tervezettnek.
Sajnos, növekedett a hátralékos
tulajdonosok száma: 1998-ban
108 fő több mint 900 ezer
forinttal tartozott a lakásszövetkezetnek. Az elnök szóvá
tette, hogy a közös költségek
növekedése miatt gyakori a
reklamáció: ezeknek a tételeknek az emelkedése szinte automatikus, követi a gazdasági
környezet változásait, amitől
képtelenség magunkat függetleníteni. Az idén a felújítási
alap négyzetméterenként
4
forinttal, a víz- és csatorna díja
pedig 276 Ft/m 3 -re emelkedett.
Beindult a kábeltévé hálózat kiépítése, több mint 600
lakás jelezte a bekötési szándékát. A Kossuth tér, a Bocskai
út és a Fáy lakótelep már működőképes, most végzik a Kossuth úti szalagház munkálatait,
majd végül a Petőfi lakótelepre
kerül a sor.
A beszámoló érintette a
Kossuth úti szalagház egy
tömbjének süllyedése ügyében
tett intézkedéseket is: 1998.
december 2-án reményt keltő
bírósági tárgyalásra került sor,
amelynek folytatásaként igazságügyi szakértői vizsgálatok
következnek, éppen a napokban. Az érintetteket a lakás-

szövetkezet természetesen tájékoztatja.
Továbbra is gond van
azokkal az épületekkel, ahol
egyedi vízórákat szereltettek fel
a tulajdonosok: az egyedi és a:
főmérők összege eltérést mutat,;
annak ellenére, hogy óracseréket végeztek, új mérési helye-;
ket állítottak fel és hitelesítettek is.
A gondnokság ügyviteli:
munkájához sürgősen segítséget kell adni: halaszthatatlanná;
vált egy számítógép telepítése,;
melyet az idei költségvetésbe a:
szövetkezet betervezett.
Az elnöki beszámoló védelmébe vette a lépcsőházak
Törökszentmiklós
város
közös képviselőit (hivatalosan
lakosságának 20,5 %-a 60 éven
intézőbizottsági
. elnökeit),
felüli. A szociálisan rászorulók
ugyanis a bírálatoknak, reklaellátása idősek
bentlakásos
mációknak gyakran célpontjai.
otthonában
lenne
célszerű,
Ez a megbízatás egy választott,
ezért a képviselő-testület még
javadalmazás nélküli funkció,
januárban határozatot hozott
tehát inkább köszönetet érdeegy ilyen jellegű intézmény
melnek
munkájukért,
mert
létrehozásáról. A Rákóczi út
fontos szerepet játszanak a
22. sz. alatt találtak is e célra
szövetkezet
zökkenőmentes alkalmas épületet. A május
működésében.
végi ülésen újabb határozat
A
hozzászólók
megkö- született, amelyet a Szociális és
szönték a szövetkezet igazgató- Családügyi
Minisztériumhoz
ságának és gondnokságának a június 15-ig benyújtandó pámunkáját; szóvá tették a hétvégi hibák, zavarok elhárításának
megoldatlanságát; a vízóramérők eltéréseit; a vezetékes
víz rossz minőségét; a lakótelepeken játszó gyermekek kártételét, esetenkénti agresszivitását; a kábel TV (Batthyány
út) gyengébb vételi lehetőségeit. Mindezekkel kapcsolatban
megoldási javaslatok is elhangoztak.
(H. M )

A s z e g é n y s é g e l ő n y is l e h e t
lyázat megszavazásáról hoztak.
Az elnyerhető összeg 5 millió
forint, önerőként elegendő az
említett ingatlant megjelölni. A
plusz lehetőséggel mindazok a
települések élhetnek, amelyek a
szociális válságövezetbe kerültek
besorolásra,
köztük
városunk és térsége is. A várhatóan 3-4 évig működő támogatási rendszer néhány milliót
jelenthet az érintetteknek.
Sz. Zs.
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ÖNKORMÁNYZATI
Közérdekű bejelentések, kérdések nyitották a május
27-ei testületi ülést.
Elsőként egyik képviselő nehezményezte, hogy a középiskolák közelmúltban zajló ballagási ünnepségén az
önkormányzat nem képviseltette magát. Mint kiderült, a
meghívottak éltek a részvétel lehetőségével.
Visszatérő probléma a vasúton túli városrész csapadékvíz-elvezetése. Bakk Zoltán polgármester válaszában
ismertette az e célból benyújtott PHARE pályázati lehetőséget - amely jelenleg „parkoló" stádiumban van a nemzetközi szervezetnél - , valamint a közmunka-program
keretében történő megoldást. Amennyiben erről döntés
születik, úgy a testület elé terjesztik.
A diszkóból hazatérő fiatalok randalírozása közbiztonsági probléma, ezért erről tájékoztatják a rendőrséget, és

HÍREK

kérik segítségüket. Azonos hozzászólásból eredt a köztisztasággal kapcsolatos felvetés is, amelynek megoldását a
kötelező szemétszállítás bevezetéséről alkotott rendelet
fog szabályozni.
Ismét szóba került a 4-es sz. főútvonal elkerülő szakaszának kérdése. Mint azt a válaszból megtudtuk, a kisajátítások már megtörténtek, de hogy mikor és meddig építik
meg az útszakaszt, az 3 héten belül eldől. A közelmúlt
tervei szerint még a tiszapüspöki elágazásig futotta a
pénzügyi keretből, az újabb verzió építkezése viszont csak
a szemmel látható szajoli munkálatok határáig terjedhet.
Ezt azt árvízhelyzet is befolyásolta, ugyanis átcsoportosításra kerültek a pénzeszközök.
A szúnyogirtás is szóba került: hamarosan megkezdődik, az önkormányzat már megkötötte a szerződést.

A foglalkoztatás és a munkanélküliek helyzete a gazdasági élet tükrében
Közel tíz éve visszatérő problémát
jelent a munkanélküliség városunkban
és vonzáskörzetében. 1996 elejéig lassú
csökkenést jeleztek a mutatók, majd az
akkori gazdasági folyamatok hatásaként
újból emelkedtek. Az 1997. évihez képest tavaly 27 %-kal nőtt a regisztráltak
száma, amelyet egyrészt a létszámleépítések, másrészt a jövedelempótló
támogatás kétéves időtartamának lejárta
indokol. Átmeneti csökkenés után az
idei első hónapok alatt ismét emelkedett
a ráta (14.6 %-ra), ugyanakkor csökkent
a gazdaságilag aktív népesség száma.
A korcsoportok szerinti összetételt
tekintve a 26-35 (28%) és a 36-45
(29%) éveseknél a legmagasabb az
arány. Iskolai végzettség szerint a szakképzetlenek száma a legtöbb, de 26 fő
felsőfokú képesítéssel rendelkező munkanélkülit is nyilvántartanak. Sajnos,
folyamatosan emelkedik a rendszeres
szociális segélyezettek köre is, bár többségüket nem regisztrálják.
A munkanélküliség ugyanúgy sújtja
a szakmával rendelkezőket, mint a
szakképzetleneket. A saját területükön
kevésbé kvalifikált és alacsonyabb motivációval rendelkezők vannak tartósan
munka nélkül.
A nemzeti összkereslet azt mutatja,
hogy egyre inkább nő a magasan képzettek iránti igény, kiegészítve a nyelvtudással, ezért várhatóan a munkaerőpiaci képzések is erre irányulnak a jövőben. Nagy érdeklődés tapasztalható az
átképzések iránt. Az abban részt vevők
közül a bolti és vendéglátóipari eladók,
számítógép-kezelők, személy- és vagyonőrök.
mérlegképes
könyvelők.

minősített hegesztők és a virágkötők
tudtak leginkább elhelyezkedni.
A gazdasági és társadalmi változások nem minden esetben hoztak pozitív
eredményt. Emelkedett ugyan a családi
vállalkozások száma - főleg a kereskedelemben és a szolgáltatások területén , az ipari termelés azonban visszahúzódott. Az elmúlt évekhez képest csökkent
az egyéni vállalkozások száma is.
Az országosnál nagyobb mértékben
mérséklődött városunkban a foglalkoztatás szintje. Alábbi diagramunk ágazatonként mutatja be az alkalmazotti
létszámot.

„feketemunka" sem. A gabona- és baromfifeldolgozó ipart komoly veszteség
érte.
Az ipari ágazatban tradicionális tevékenységet lát el a külföldi tulajdonba
került CLAAS Hungaria cég. A jelenlegi 346 fős létszámot a következő évben
35-40 fővel, a későbbiekben pedig
ugyanennyivel kívánja bővíteni. Az
öntöde is felfelé ívelő szakaszban van,
de a jövőt még nem lehet pontosan látni.
Fejlődőképesnek tűnik az elektronikai
részegységek
összeszerelését
végző
VEBA-TRONIK Kft. Jelenleg 65 főt
foglalkoztatnak, de a megrendelések

A mezőgazdaságban három nagyüzem: a Béke Mg. Szövetkezet, a Mezőgazdasági Rt. és az Agro-Miklós Kft.
foglalkoztat legtöbb dolgozót. A termelés - értékesítés bizonytalansága jelentősen fékezi e szféra fejlődését. A lakosság nagy részét érintik a családi vállalkozások, az őstermelői tevékenység, az
idénymunkáknál pedig nem ritka a

függvényében 150 fős összlétszámot
terveznek. Az ipari foglalkoztatásban
jelentős szerepet vállal még az
Elektrolux, a HM RADAR Rt. és kft. - i,
a Hoppál és Alox Kft., stb.
A nagykereskedelmi cégek - mint az
ÁFÉSZ, PLUS Diszkont, PENNY
MARKÉT, IDEÁL MKLÓS Kft.,
ÉLKER, stb. - és a meghonosodott

1999, június

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

kisvállalkozások folyamatosan megújuló
munkaerő-igénnyel járulnak hozzá a
város foglalkoztatási szintjének emeléséhez. A bérek azonban néhány kivételtől eltekintve rendkívül alacsonyak.
Az építőipari tevékenységet folytató
cégek közül a Referencia Kft., a Hegedűs és Tsa, a Zsindely Kft., Deák Ferenc
és Kovács Tibor vállalkozók nemcsak a
helyi igényeket elégítik ki, hanem távo-

labbi megrendeléseket is -teljesítenek.
Mellettük több kisvállalkozás is működik.
Gyors növekedés jellemző a szolgáltatás területén újonnan alakult magánvállalkozásokra. Az egyik legtöbb
dolgozót foglalkoztató ágazat, amely a
város gazdasági életének munkaerőpiaci tendenciáit mutatja.
A további munkahelyek megteremté-

36 civil szervezet kért támogatást
az Önkormányzattól
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se érdekében új ipari ágazatok megtelepülése, korszerű beszállítói, bedolgozói
programok megvalósítása lenne kívánatos. A folyamatban lévő beruházások
felfutását dinamikusabbá kellene tenni,
és a meglévő adottságok kihasználásával megteremteni annak feltételeit, hogy
településünk vonzóvá váljék a tőkebeáramlás számára.

Pályázat a gyermekétkeztetés
megoldása érdekében

Az éves költségvetés szerint 1.097 ezer Ft állt rendelkezésre a célTervezői becslések alapján közel 58 millió foból, hogy a civil szervezetek működésükhöz segítséget kapjanak. Az rintba kerül egy 2100 adagos óvodai-iskolai étkezösszeget az alábbi bontásban ítélte oda a képviselő-testület:
tetést biztosító konyha kialakítása. Városunk önTörökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány
50 e Ft
kormányzata keresi a megoldást ez ügyben, hiszen
Zeneiskoláért Alapítvány
20 e Ft
a Kossuth úti főzőhely június 30-ig működhet, a
Lábassy János Nyugdíjas Klub
20 e Ft
Kapisztrán úti épületre pedig igényt tart a katolikus
Vasutas Nőklub
20 e Ft
egyház.
Horgászegyesület
50 e Ft
A beruházás 70 %-a TEKI (Területfejlesztési
Katolikus Népkör
50 e Ft
Tanács területi kiegyenlítő támogatási ) keretből
Mozgássérültek T.miklósi Csoportja
20 e Ft
igényelhető, a 30 %-os saját erő a pénzmaradvány
Kapocs A Mozgássérültek Segítésére Alapítvány
20 e Ft
és
a gazdasági alap terhére biztosítható. A képviMűvelt tanulókért'1 Alapítvány
25 e Ft
selők május 27-ei ülésükön megszavazták az erre
Pro Bibliotheca Alapítvány
20 e Ft
irányuló pályázat benyújtását. Az épület már renMagyar Galamb- és Kisállattenyésztők T.miklósi Egyesülete
15 e Ft
delkezésre áll, ugyanis az önkormányzat megvásá„Tüzet viszek" Alapítvány
15 e Ft
rolta az óballai út melletti volt Tiszatáj Tsz épüleTóth Péter Alapítvány
20 e Ft
tét, amely az ANTSZ véleménye szerint is alkalmas
Claas Hungária VTSK
50 e Ft
a konyha kialakítására.
Törökszentmiklósi Nőegylet
20 e Ft
Törökszentmiklós és Vidéke Megelőzési Alapítvány
20 e Ft
Nevet változtatott két intézményünk
Szent Miklós Zenei és Kulturális Egyesület
30 e Ft
Kapocs-háló Alapítvány Törökszentmiklósi Csoportja
15 e Ft
A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmi„Adj, hogy örüljenek gyermekeink" Alapítvány
20 e Ft
szeripari
Szakközépiskola eddigi elnevezése az ott
Református Nőszövetség
10 e Ft
folyó
szakképzésre
utalt, ami az iskola nevét hoszTiszta Tüdő Klub
lOeFt
szúvá,
nehezen
megjegyezhetővé
tette. A képviselő„Egészség-játékosság" Alapítvány
15 e Ft
testület
támogatta
a
rövidebb
Székács Elemér
Apáról Fiúra Alapítvány
67 e Ft
Szakközépiskola Törökszentmiklós név használaNagycsaládosok Egyesülete
50 e Ft
tát.
„Zöldszíves csoport"
13 e Ft
„Zöld utat a tudásnak" Közhasznú Alapítvány
15 e Ft
A Városi Könyvtár Kossuth Lajos vagy Ipolyi
Re Bene Gestá Kulturális és Ifjúsági Egyesület
50 e Ft
Arnold nevét kívánta felvenni, és mivel szervezeR-6 Postagalamb Sport Egyesület
15 e Ft
tileg kapcsolódik a Helytörténeti Gyűjteményhez,
Lábassy János Ipar és Gyártörténeti Alapítvány
20 e Ft
célszerűnek tartotta a múzeumra utaló kifejezést is
Székács „A korszerű oktatásért" Szakközépiskolai Alapítvány
15 e Ft
belefoglalni. A képviselők a Pro Bibliotheca AlaTörökszentmiklósi Sakk-Klub
50 e Ft
pítvány által is javasolt író, néprajzkutató és gyűjKaritász Csoport
10 e Ft
tőmunkát végző egyházi személy nevének felvételéAz országos pályázatokon való részvétel egyik feltétele legtöbb re voksoltak. A szakközépiskolával ellentétben a
esetben az önrész-vállalás, ám ezt a civil szervezetek nem mindig könyvtár elnevezése ezután jóval hosszabb lesz:
tudják biztosítani. Ezért néhány alapítványnak, klubnak további támo- Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti
gatást nyújt az Önkormányzat az e célra elkülönített részből, összesen Gyűjtemény Törökszentmiklós.
195 ezer forint összegben. Az Almásy János Nyugdíjas Klub, a „A.
Az Aprajafalva Bölcsőde Törökszentmiklós
Kapocs" Mozgássérültek Klubja, a Reiki Életmód Klub, az Aranyfonál
egyedi „átkeresztelés" lett volna, azonos nevű inKézimunka Szakkör, a Fitness-Aerobic-Disco Klub és a Kung-fü Klub
tézmény még nincs az országban. A testület azon15-15 ezer, a Törökszentmiklósi Nőegylet 20 ezer, a Dekatlon Atlétika
ban nem javasolta az új név használatát.
Sportág Alapítvány 35 ezer, míg a „Tanulj, sportolj, művelődj" Kollé(Talán lapunknak sem ártana egy kifejezőbb
giumért '93 Alapítvány 50 ezer forintot kapott önrész-támogatásként.
nevet választaniJ Lehetne például Amatőr TollforAz elkülönített
összegből
további
20 ezer forint került
gatók Társadalmi munkában végzett Alkalmi Kiad„átcsoportosításra", így kapott a Nagycsaládosok Egyesülete az előterványa, röviden: ATTAK, bár „rohamot" többnyire
jesztésben szereplő 30 ezer Ft helyett ötvenet.
csak a pénzhiány ellen indítunk! - a szerk)
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Tovább növekedett az önkormányzat vagyona

Az egyesületi tagság
növelheti az esélyeket
A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Termál- és Gyógyturizmus Egyesület
1996-ban alakult meg. Alapvető célja,
hogy elősegítse a termál- és gyógyvízzel
rendelkező települések idegenforgalmának fejlődését. Feladata többek között a
turisztikai kínálat bővítése, minőségének
javítása, közreműködés az értékesítésben,
együttműködés hazai és külföldi szervezetekkel, továbbá a működéshez szükséges bevételi források felkutatása. A szolnoki székhelyű egyesület a közelmúltban
megkereste
Törökszentmiklós
Város
Önkormányzatát is, mivel szeretné felvenni tagjainak sorába. A képviselőtestület tagjai úgy ítélték meg, hogy a
Gazdasági Minisztériumhoz benyújtott,
gyógyvízzé minősítést kérő pályázatunk
esélyeit növelheti a belépés, ezért hozzájárult ahhoz és az évi tagdíj befizetéséhez. Ennek összege lakosonként 2 Ft/év,
azaz 48.176 Ft lesz az idén.

Legutóbb 1998-ban számolt be az önkormányzat saját vagyonának hasznosításáról. Tavaly év végéhez viszonyítva ez év március 31-ig 3,9 %-kal nőtt annak
értéke, azaz 1.797.607.000 forintra tehető. Ezen belül jelentős az intézményi
(450.722 ezer Ft) és a feladatellátást szolgáló egyéb vagyon értéke (251.543 ezer
Ft), valamint az üzletrész (Vízmű Kft., 495.340 ezer forint) és a pénzeszközök,
követelések értéke (486.562 ezer Ft). A 113 db önkormányzati lakás 39 milliós,
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közel 15 milliós összeget képviselnek, az
egyéb jövedelemszerzést szolgáló vagyontárgyakkal együtt pedig meghaladja a
120 milliót. Az előbbiek hasznosításából származó éves lakbérbevétel 2.517 ezer
forint, míg az utóbbiakból évente 41,5 millió Ft származik. 312 lakás és 39 garázs eladásából több, mint 106 millió forint folyt be az önkormányzat kasszájába.
A vagyon további gyarapodását jelenti az intézmények állagának megóvására,
lakásfelújításokra, a káptalanfüredi táborra, az agyagbánya bővítésére, ill. a
strand medencéinek felújítására fordított összeg. Az ingatlanok, gépek értékesítése (pl. a szenttamási húsüzem, vagy 3 db tehergépkocsi és egy betonkeverő
egység eladása) is növelte a város vagyonát, csakúgy, mint két ingatlan megvásárlása intézményi feladatkör-bővítés céljából.
A kintlévőség közel 120 millióval növelné lakóhelyünk büdzséjét. Az egykori
Baromfifeldolgozóval kapcsolatos részvények ügyében június hónapban várható
ítélet, de sajnos, néhány felszámolás alatt álló cég esetében kevés remény van a
járandóság átvételére.
Összeállította: Sz. Zs.

„Futok a pénzem (és a brókercég) után.„"
KÁRPÓTLÁS KÖRÜLI KÁLVÁRIA
A rendszerváltást követő években az állam kárpótlási jegyek kibocsátásával
igyekezett kártalanítani az arra jogosultakat. Akik időben és kellő jártassággal
tájékozódtak e kérdésben, azok közül néhányan jócskán meggazdagodtak, mások
pedig tisztességes kamatot, illetve osztalékot kapnak évente. Még azok is jól jártak, akik levásárolták, vagy csak úgy „szabadkézből", 90 %-os áron adták el kárpótlási jegyeiket: utóbbiakra csupán jövedelemadót róttak ki.
Úgy tűnik, nincs szerencséje azoknak,
akik az 1995-ben kibocsátott HB Westminster II. elnevezésű részvényre voksoltak. A fenti néven megalakult Kárpótlási
Jegy Befektetési Rt. akkor megbízott egy
szegedi illetőségű, szolnoki székhellyel is
rendelkező brókercéget a részvények jegyzésével. Az ajánlat kecsegtetőnek tűnt: 175
%-os áron vásárolták fel a jegyeket, ellenértékeként kamatozó és törzsrészvényeket
adtak ki, amelyeket a későbbiekben a
tőzsdepiaci értékesítésbe is be kívántak
vonni. Néhány újdonsült részvénytulajdonos azonban évekig nem jutott hozzá értékpapírjaihoz. Eleinte a jegyzési idő meghosszabbítása miatt, majd a szolnoki iroda
elköltözött - bár nem ismeretlen helyre, és
címüket némi nyomozást követően sikerült
is kideríteni. A tranzakciót később csődeljárás miatt felfüggesztették, ekkor a befektetőknek igénybejelentést kellett benyújtaniuk. Az ügyeket másik brókercég
vette át, amely további haladékot kért az

értékpapírok kiadására. Nem sokáig működött ez a cég sem, szolnoki székhelyén
napjainkban újabb, befektetési tanácsadással foglalkozó rt. tevékenykedik. Segítségével sikerült megtudni, hogy a szegedi
központ még létezik, ráadásul az eredeti
néven, de más címen. Csakhogy ők már
nem forgalmaznak értékpapírokat, ezt
továbbadták egy könnyen felejthető nevű
másik részvénytársaságnak vagy kft-nek.
Néhány telefonhívás után a sokadik ügyintéző elmondta, hogy az át nem vett részvények még náluk vannak. Személyesen
vagy meghatalmazott útján Szegeden
átvehetők, értéklevélben viszont nem tudják elküldeni, mert „...a postai szállítás
nem biztonságos".
A meggazdagodás álma - ha volt egyáltalán régóta szertefoszlott. A
„részvénytulajdonos" státusz sem adhat
okot hivalkodásra, ugyanis a papírok mai
értéke meg sem közelíti az eredetit. A
kamat összege pedig olyannyira nevetsé-

ges, hogy nem érdemes 120 kilométerre
utazni érte. Még szerencse, hogy letéti
díjat nem kértek!
A hosszas huzavona során több kérdés
felmerül az egyszerű halandóban. Például
az, hogy egy magára valamit adó cég a
bankokhoz, takarékszövetkezetekhez hasonlóan miért nem küld értesítést ügyfeleinek akár az átvétel időpontjáról, akár a
„követelés" egyenlegéről? Csak addig
fontos a kisbefektető, amíg bedől a csábító
pénzpiaci lehetőségnek? Miért küldözgetik
őket - még ha csak telefonon is - más
cégekhez, holott számítógépes nyilvántartásukban nyomon követhető az értékpapírok holléte? És miért csak akkor hajlandók
utánanézni a dolognak, amikor az egyébként jámbor ügyfél nem hagyja lerázni
magát? Akik az újságok által leírt csődeljárás során nem a rendőrségen tették meg
igénybejelentésüket, azoknak tovább kell
járniuk a kálváriát? Túlzottan nemes
gesztus lenne, ha az egykori szolnoki iroda
ügyfeleinek elküldenék a jogos követelést,
mintegy bosszúság-oldásként? Persze a
postaköltség tetemes, a befektető útiköltsége és telefonszámlája viszont igazán
nem számít!
Sz. Zs.
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Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ küldöttgyűlése
A PIACI FELTÉTELEK NEHEZEDTEK,
DE GAZDASÁGI STABILITÁSUKAT MEGŐRIZTÉK
Május 8-án tartotta meg a szövetkezet a küldöttgyűlését, amelyen elemezték az elmúlt év gazdasági eredményeit és jóváhagyták az 1999-es terveket Bizakodó, de nem elbizakodott hangvétel jellemezte a vezetőséget és a küldötteket. A 270 embernek kenyeret adó ÁFÉSZ-nak ma 1687 tagja van, s az 1998-as évet 1.5 md forintos bruttó árbevétellel és 5.9 millió forintos adózás előtti eredménnyel zárta, miközben kitermelték a 15 %-os bérfejlesztés forrását is, tartozásuk pedig nem keletkezett. A piaci viszonyok az idén tovább fognak romlani, a tervük feszített, de teljesíthető - derült ki a közreadott írásos anyagokból és a szóban elhangzottakból.
Az igazgatóság - a szokásnak megfelelőA két napközis konyha az igényeknek matos munka biztosítása. Javítani kell a
en - bőséges, részletes írásos anyaggal látta megfelelően, közmegelégedésre végezte a termelékenységet és a költséggazdálkodást, s
el a küldötteket, amelyekből módjukban állt gyermekélelmezést és a rendezvények lebo- ezeknek alárendelten kell szervezni a léta szövetkezet gazdálkodásának teljes ke- nyolítását.
számgazdálkodást. Szükségessé válhat a
resztmetszetét áttekinteni.
A bérleményes egységek (15 vendéglátó kevésbé kihasznált ingatlanok eladása is.
Mász Imre elnök szóbeli kiegészítőjé- egység és egy bőrdíszmű műhely) szerződéA bolti kereskedelemben az előző éviben hangsúlyozta, hogy a városban és kör- ses fegyelme megfelelő. Az épületek állagá- nél kevesebb létszámmal tervezik a nyeresényékén csökkent a fizetőképes kereslet. A nak megőrzése viszont egyre többe kerül.
gességet, kiemelt figyelmet fordítva a forgaPenny Markét és más hasonló egységek
A péküzem a saját bolthálózat igényét lom 50 %-át kitevő frissáruk beszerzésére.
belépésével a kereskedelemben tovább rom- nem mindenben tudta kielégíteni. Az egyen- Minden korábbinál meghatározóbb a szaklik a piaci környezet. A verseny
mai alapossággal elkészített
élesedik, s a versenyképességet
polctükör, a forgalomarányos
meg kell őrizni, alkalmazkodni
árukihelyezés. Fejleszteni kell a
kell a megváltozott feltételekszemélyes eladás szakmai igéhez. Szándék az, hogy piacbőnyességét, ennek megfelelően
vítéssel, szolid árpolitikával,
folytatódik a dolgozók szakmai
jobb
készletgazdálkodással
képzése, továbbképzése. Szükőrizze meg az ÁFÉSZ a stabiliség van a technikai berendezétását továbbra is, s maradjon
sek további korszerűsítésére is.
talpon.
Az ÁFÉSZ továbbra is szolid
Felvásárlást a szövetkezet
árpolitikát kíván folytatni.
már nem folytat, s továbbra is
A napközis konyháknál álrendezetlen a METRACO Rt-nél
talános követelmény, hogy az
kintlévő 9 millió forintos tartoétrend jobban alkalmazkodjon
zás.
az életkori sajátosságokhoz és a
A bolti kereskedelemben a
szezonális
lehetőségekhez.
havi két COOP-os akció bevált:
Célszerű lenne bekapcsolódni az
A küldöttgyűlés résztvevőinek egy csoportja
az Összforgalom közel 40 %-a
önkormányzatok által támogatott
akcióból származott. Módosult
szociális étkeztetésbe is.
az értékesítés szerkezete, ugyanis nőtt az letes, jó minőség biztosításához a kemencék
A pék- és cukrászüzemnek - a saját
élelmiszerek és frissáruk részaránya. A 2. sz. felújításra szorulnak.
bolthálózat igényeinek kielégítése mellett A cukrászüzem ugyancsak a saját bolt- törekedni kell külső piac felkutatására is.
áruházat felújították, s bővült az árukínálata
is: a hagyományos profil szűkítése mellett hálózat számára termelt. A hosszabb szavaAz ipari tevékenységben - miután á
nagyvárosi kínálattal jelentek meg lakástex- tossági idejű, csomagolt termékek gyártásá- szövetkezeten belüli fenntartási, fejlesztési
tíliákból és szőnyegekből. A hús- és köny- hoz a feltételeket - pénz hiányában - nem munkák csökkennek - elengedhetetlen a
vesbolt helyén kultúreikk áruházat alakított tudták megteremteni.
külső megrendelések megszerzése, a piac
Az ipari ágazatban 38-40 fős teljes bővítése. Célszerű a festő és kivitelező részki a szövetkezet, amely jelentős befektetést
igényelt. A váltás forgalomnövelő hatása munkaidőst és 14 bedolgozóst foglalkoztat- leg egy egységben való működtetése, s nöszinte azonnal jelentkezett, és tartósnak nak. A tűzoltó készülék javító-ellenőrző velni a generál-kivitelezési munkák arányát.
ítélhető. Az iparcikk áruházak esetében részleg továbbra is gazdaságos, a tekercselő
A tűzoltókészülék-javító ágazat piaci vigond, hogy az árukínálat nem igazodik a hasonlóan. A festők veszteségesen dolgoz- szonyai romlanak, mert a partnerek egy része
tak, a kivitelezők-bedolgozók a tervezettnél tervezi a saját bázis kiépítését.
kereslet változásához.
A piac bővítése céljából az ÁFÉSZ Szol- több belső munkálatot végeztek. A varroda
A tekercselő részlegnek kívánatos - a
nokon áruházat vásárolt, ahol fél év alatt 87 foglalkoztatási lehetősége hullámzott: év Klíma Rt-vel kialakított kapcsolathoz hamillió forgalmat bonyolítottak le. A kereske- végére sikerült új alapokra helyezni az üzem sonlóan - együttműködni a Hűtőgépgyár
delmi egységek rekonstrukciója folytatódott tevékenységét, így 1999-re biztosítottnak helyi üzemével.
(hűtőberendezések cseréje, elektromos mér- látszik a nyereséges üzemeltetés.
A hozzászólók egy része aktuális kérdé1999-re a szövetkezet az ideihez ha- seket vetett fel a szövetkezet tevékenységélegek beszerzése, látvány-pékség telepítése,
stb.), s a tervezettnél erre jóval többet köl- sonló nyereséget tervez, s a szándék az, vel kapcsolatosan, illetve elismerték az
hogy az átlagkeresetek 15 %-kal növeked- igazgatóság munkáját, majd a beszámolót és
töttek - mintegy 35,4 millió forintot.
A boltvezetők és beosztottak képzésére, jenek. Ennek eléréséhez szükséges a fegyel- a terveket ellenszavazat és tartózkodás néltovábbképzésére gondot fordítottak. A fog- mezett árubeszerzés, az árrés-gazdálkodás, a kül elfogadták.
lalkoztatott létszám nem változott, átlagkere- szállítási kedvezmények és juttatások meg(H. M.)
szerzése, az ipari ágazatban pedig a folyasetük pedig 22,2 %-kal nőtt.
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„CSELEKEDJÜNK EGYÜTT GYERMEKEINK ÉS SAJÁT ÉRDEKÜNKBEN!"

A Városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési cselekvési programja
(az előző szám folytatása)
A program, mely a közelmúltban készült el, összefogásra kér minden érdekeltet: a rendőrséget, az önkormányzatot, a társadalmi szervezeteket, a gazdasági élet szereplőit, és természetesen a polgárokat. Magyarország a százezer
lakosra jutó bűncselekmények számában Európa középmezőnyéhez tartozik, a szubjektív biztonságérzet azonban
ennél sokkal rosszabb. Sajnos a sértetté válás, a félelem a köztudat részévé vált. A közbiztonság közügy, össztársadalmi alapvetésű: a megoldásnak is ilyennek kell lennie.
IV.
A program hangsúlyt fektet a helyi
médiákban (rádió, újság) történő megjelenésre. Szándéka az, hogy az állampolgárok kapjanak tájékoztatást a rendőrségről, eredményeiről, gondjairól.
Lehetőségeket kell keresni lakossági
fórumokon, ahol az állampolgárokkal
közvetlenül is találkozva, célirányos beszélgetéseket kell folytatni. A téma fontosságának megfelelően kívánatos, hogy a
rendőrség szakemberei a helyi önkormányzati és országgyűlési képviselőkkel
együtt jelenjenek meg ezeken a fórumokon.
Az egyház nyújtotta szervezeti lehetőségeket is fel kell használni a lakosság
minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében. A rendőrség megkülönböztetett
figyelemmel kezeli a templomokban és
egyházi intézményekben található értékek
védelmét.
V.
Nem elég a bűnüldözés hagyományos
eszközeivel felvenni a harcot a bűnözés
terjeszkedése ellen, hanem annak érdekében is tenni kell, hogy a felnövekvő fiatal
generáció személyisége új módon alakuljon, amely csökkenti a valószínűségét a
bűnözővé és sértetté válásnak. A megelőzés alapvető formája, amelyben elsőbbséget élvez a család-, a gyermek-, és az
ifjúságvédelem. Időszerű, hogy a város
fiataljainak nevelésében megvalósuljon
egy sokrétű bűnmegelőzési oktatási program, a pedagógusok részvételével. Ehhez
szükséges a város általános iskoláiban
közbiztonsági oktatást bevezetni; erőteljesebb felvilágosító tevékenységet kell
folytatni, továbbá fejleszteni kell a gyermekek önvédő képességét. E program
három meghatározó feladata a balesetmentes közlekedésre és egészséges
életmódra (sportolás, dohányzás mellőzése, alkohol és a drog távoltartása, a stressz
kezelni tudása, stb. ) nevelés, valamint a
rendőrség szerepének alapos megismerése. A feladatok indokoltsága kézenfekvő, hiszen egyre több fiatalkorú válik a
bűncselekmény áldozatává, s sajnos elkövetőjévé is.

A konkrét program elkészítésében,
gyakorlati megvalósításában a rendőrség
építeni szeretne a Családsegítő Iroda és a
pedagógusok segítségére. E program
alapvető mottója: inkább ismerd fel a
veszélyt, mint félelemben élj!
A középiskolákban osztályfőnöki
órák keretén belül bűnmegelőzési előadásokat, tájékoztatókat kell szervezni, s az
illetékesek szeretnének minél több ismeretet átadni a pedagógusoknak is, amelyek
segítenek a tanulók veszélyeztetettségét
csökkenteni. Létrehozható egy kiadvány a
korosztály számára, amely felhívja figyelmüket a serdülőkorral összefüggő problémák, a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, a szexuális szabadság, a terjedő
erőszak és durvaság zsákutcáira, és segít
kialakítani az elfogadott szokásokat, magatartási normákat.
Figyelmet kell szentelni a discobalesetekkel összefüggő kérdésekre is,
mivel e népszerű szórakozási formákkal
nőtt a kockázata az alkohol- és drogfogyasztásnak és a KRESZ-szabályok súlyos megsértésének is.
A gyermek számára elsősorban a
szülői magatartásminták a mértékadóak.
Ezért keresik fel a rendőrség szakemberei
az óvodák és iskolák szervezeti keretein
belül a szülőket. Az intő példák sajnos azt
mutatják, hogy a szülők olykor nem ismerik fel időben a gyermekükre veszélyt
jelentő kockázati helyzeteket, így gyakran
nem is képesek segítőtársként közreműködni a konfliktusok megoldásában. Fontos tehát, hogy a szakember és a szülő
találkozhasson, ahol megfelelő tájékoztatást tudnak nyújtani. Erre természetesen
más rendezvények is alkalmasak, így a
kiállítások, nyílt rendőrnapok, versenyek,
vetélkedők, stb.
VI.
A megelőző személy- és vagyonvédelem erősítése érdekében propagandatevékenységgel, figyelemfelhívó cikkekkel
segíti elő a veszélyeztetett objektumok,
intézmények és magánszemélyek biztonságát. Ezek elsősorban a lakás, a gépjármű és a víkendházak védelméhez kapcsolódó tanácsok lennének, majd a közeli

jövőben a műemlékek, templomok védelmével foglalkozó anyagot is közkinccsé
tenné a kapitányság. Hasonlóan van szükség az elburjánzó terménylopással kapcsolatban is.
Miután a gépjárművek lopása gyakori, a visszaszorítás érdekében különös
hangsúlyú propagandát kell folytatni.
Növekedett azoknak a vagyonvédelmi
rendszereknek a száma, amelyek a rendőrségre vannak bekapcsolva. Ezeknek a
számát a jövőben növelni kell. Tervben
van egy vagyonvédelmi tanácsadó iroda
létrehozása, amely az önkormányzat,
rendőrség, tűzoltóság és a vagyonvédelmi
cégek közös munkája lenne.
A kisebbségi önkormányzatok segítségével a rendőrség átfogó képet szeretne
kapni a területünkön élők demográfiai
helyzetéről, szociális körülményeiről és a
munkanélküliség alakulásáról. A társszervekkel közösen olyan programok kidolgozására van szükség, amely segíti beilleszkedésüket, kedvezőbb megítélésüket és a
konfliktusok kezelését, feloldását.
A polgárőrség szerepét növelni kellene, ugyanígy annak anyagi kereteit, továbbá technikai felszereltségét. At kellene
tekinteni a működését, eredményességét
és a fejlesztés térségi lehetőségeit.
Az áldozatsegítés céljából kezdeményezni kell egy humánus célú iroda létrehozását - a rendőrség épületén kívül - ,
ahol az áldozatok és a sértettek szakemberhez (jogász, pszichológus, lelkész)
fordulhatnak tanácsért. Ugyanebben a
szervezeti keretben javasolják egy műszaki - technikai, biztonságtechnikai szakember foglalkoztatását, aki tanácsot adhatna
a riasztók, zárak és biztonságtechnikai
eszközök kiválasztása és beszerzése
ügyében. Mindezek természetesen csak az
önkormányzati és egyéb szervek közreműködésével és segítségével hozhatók
létre.
A program megvalósítása érdekében a
kapitányság alapítványt hozott létre,
mely nélkül annak kivitelezése nehézségekbe ütközne, vagy lehetetlenné válna.
(H. M.)
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Május l-jén a májusfa állításának szokatlan és a közlekedés biztonságát veszélyeztető módját választották azok a
fegyverneki fiatalkorú fiúk, akik az egyik háznál közlekedési
jelzőtáblát használtak ebből a célból. A gyors nyomozás
sikerrel járt: a szálak egy ötfős fiatalkorú társasághoz vezettek, akik vétségüket, cselekményüket elismerték. Feltehetően
nem gondolták át, hogy a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésébe sodródnak.
Május 5-ére virradóra betörést jelentettek az egyik
tiszatenyői házba. A helyi körzeti megbízott a késő délutáni
órákban éppen az adatgyűjtést végezte, amikor a tett színhelye környékén egy gyanús személy ólálkodott. A nem megszokott módon viselkedőt a rendőr igazoltatta; kiderült, hogy
a hölgy volt az elkövető, aki szinte a rendőr „karjaiba futott".
Egyébként a házból előzőleg lakás-felszerelési tárgyakat
lopott el, s szándéka az volt, hogy ismételten körülnézzen,
mit talál még a házban mozgathatót. Pechére.
Ugyanezen a napon az éjszaki órákban ismeretlen elkövető hatolt be a surjányi italboltba, ahonnan a játékgépekből
70 ezer forintot vitt el. A rongálással további 20 ezer forintnyi kár keletkezett.
Május 9-én virradóra Tiszagyendán a Gondozási Központ
épületében lévő villanyóra tartozékait lopták el ismeretlen
tettesek, aminek következtében - az áramkimaradás miatt - a
fagyasztók leolvadtak, s az abban tárolt tetemes húsmennyiség megromlott. Az okozott kár mintegy 60 ezer forint.

vezetője 8 napon túli, míg utasa azon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az anyagi kár 100 ezer forint.
Egy nappal később Kengyel belterületén egy helyi férfi
segédmotoros kerékpárjával - ismeretlen okok miatt - elesett. A rátalált járókelők értesítették a mentőket: a balesetet
szenvedettet kórházba szállították, ahol kiderült, hogy sérülései nyolc napon túliak.
Május 12-én egy román állampolgár a város külterületén,
a 46. sz. úton az úttest szélén álló tehergépkocsi vezetőjével
beszélgetett, majd hirtelen megfordulva futni kezdett a másik
oldalon álló, meghibásodott gépkocsija felé. A város felől
Mezőtúr irányába közlekedő személygépkocsi vezetője észlelve ezt fékezett, és igyekezett jobbra kormányozni, de a
balesetet már nem tudta elkerülni, a gyalogost elütötte. A
szerencsétlenül járt férfi 8 napon túli, súlyos sérüléseket
szenvedett. A gépkocsiban 500 ezer forint értékű kár keletkezett.
Örömmel közölték lapunkkal az illetékesek, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest kevesebb bűncselekmény
történt a városban és környékén. Azt is megállapították, hogy
e tény azzal függ össze, hogy a közterületi járőrözés rendszeressé vált, továbbá az állampolgárok is éberebbek, figyelmesebbek. Közös örömünkre szolgálna, ha ez a tendencia folytatódna.
Székácsos sikert hozott a városban lebonyolított kerékpár- és segédmotoros verseny: a csapat két tagja,
Nagy István és Bojtok György vitték el a pálmát. A május
9-én megrendezett megyei versenyen a kiemelkedő elméleti és gyakorlati teljesítménye miatt delegálták az országos versenyre Nagy Istvánt, aki csapattársaival képviseli
majd megyénk színeit.

Az elmúlt hónapban a kapitányság működési területén
hét körözött személyt fogtak el. így többek között azt a törökszentmiklósi férfit is, aki május 6-án a Lábassy János Szakképző Intézet kerékpártárolójából egy kerékpárt lopott el. A
vétkes lakásán házkutatás során több kerékpárvázat, kereke(H. M.)
ket és alkatrészeket is találtak a nyomozók.
(A híreket a rendőrségtől kaptuk)
Ugyancsak rendőrkézre került az a szolnoki lakos is, aki
május 11-én a délutáni órákban késsel megszúrt egy
tiszapüspöki lakost. A férfi
súlyos - 8 napon túl gyógyuló hasi sérülést szenvedett. A
bűncselekménnyel gyanúsítható
KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
férfi tettének elkövetése után
bujkált a hatóságok elől.
A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei

ÁFÉSZ S Z O L G Á L T A T Á S O K

Május hónapban több, személyi sérüléssel járó közúti
balesetben kellett eljárni a kapitányság illetékeseinek. Május
3-án éjjel 10 óra után a város
lakott területén a 46-os út l-es
kilométerszelvényénél egy Audi
személygépkocsi
tulajdonosa
nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette gépjárművét, amelynek következtében
a szalagkorlátnak, majd a villanyoszlopnak ütközött. A baleset következtében a gépkocsi

az alábbi szakmai tevékenységüket ajánlják:
Műszaki részlegeink vállalják:
Vállalunk:
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok
• építőipari kivitelezéseket
tekercselését és azok felújító karbantartását
• sírkő, síremlék készítési munkákat
• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását, ellen• épület-műköves megrendeléseket
őrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését és
• víz-, gáz-, központi fűtés szereléseket
szerelését
• általános lakatos szakipari munkát
• asztalos munkákat
• festést, mázolást, tapétázást
• üvegezést
ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE:
ÁFÉSZ Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139.
Ipari osztály:
(56) 390-955
Tűzoltó részleg:
(56) 390-826
Kivitelező részleg: (56) 390-935
Tekercselő részleg: (56) 390-827
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BALLAGÁS A VÁROS KÖZÉPISKOLÁIBAN
A három középiskola végzősei május 15-én délelőtt, illetve délután vettek búcsút iskoláiktól. Szülők, rokonok, ismerősök és barátok több száz fős gyűrűje övezte az ölnyi csokrokkal ballagókat. Az emelkedett hangulatú rendezvényhez
az időjárás is kegyes volt, nem zavarta meg az iskolahagyók és vendégeik ünneplését
A Székács Elemér Szakközépiskola 87 nappali és 11 levelező nyeken az élen végeztek. A búcsúztatók nevében Horváth Zsuzsanna
tagozatos diákja 9 órakor a Székács szobor koszorúzásával kezdte lö/E-s tanuló köszöntötte a ballagókat. Ezt követően emlékbúcsúzását, majd a tan tenni ballagás következett. A bitumenes
pályán rendezett ünnepélyen Varga Edina II. c osztályos bocsátotta
útra a véndiákokat, Kovács Edit végzős pedig az érettségire készü-

A székácsosok búcsúja...
lök nevében szólt a diáktársakhoz, tanáraikhoz és szüleikhez. Az itt
is hagyományos zászlóátadás után Welmann József osztályfőnök
mondandójának a tőle megszokott gondolati mélységével és gazdag
érzelmeivel engedte szárnyra az ifjú és felnőtt ballagókat.
A maturandusok és maturandák a hangulatos fogatos ballagáson
a varostól is búcsút vettek.
A Lábassy János Szakképző Iskola 123 szakmunkás, 28 szakközepes és 39 „intenzíves" tanulója délelőtt 10 órakor kezdte
ballagását. A végzősök nevében Kóródi Norbert 12/6 osztályos
tanuló köszönt el az iskolától, majd Líbor József igazgató adott
„útravalót" a távozóknak. Ilyenkor szokás azoknak a végzősöknek a
jutalmazása, akik a szakmai és egyéb versenyeken kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak: így Soczó László 1 l/B, Bencsik László
1 l/A, Szántó Edit 11/C, Tolnai Tamás 12/G és Balogh Ferenc 12/G
osztályos tanulók részesültek elismerésben, akik az országos verse-

...és a Lábassy diákjaié
szalagokat kötöttek az iskola zászlójára, majd a Szózat után kezdetét vette a ballagás.
Délután 4 órakor köszönt el az alma matertől a Bercsényi
Miklós Gimnázium 65 végzőse. Egy kicsit történelminek is nevezhető a mostani ballagás, ugyanis a nyolcosztályos képzési fonna első
növendékei e tanévben fejezik be tanulmányaikat. Sokan joggal
aggódtak a tornyosuló felhők miatt, mert a szokottnál népesebb,
ümieplőbe öltözött vendégsereg bizony nem fért volna el a tornateremben. Olajos Györgyi ll.b osztályos tanuló szólt a „maradók"
nevében, majd Gorzás Erika 12. c-s köszönte meg az iskolának és a
társaknak a segítséget, a támogatást. A zászlóátadás után a tantestület képviselőjeként Horváth István osztályfőnök búcsúztatta el a
volt bercsényiseket. A ballagok megkoszorúzták a tavaly felavatott
Bercsényi szobrot, majd a szokásos tantermi és kollégiumi ballagás
következett.
(H. M.)

ARANYESKÜVŐ
Május 8-án tartották ötvenedik házassági évfordulójukat Kovács István és Sándor
Ilona.
Ezt a napot a jubiláló házaspár nemcsak családi körben akarta megünnepelni.
Szombaton este elmentek a katolikus főtemplomba is, hogy hálát adjanak az eltelt
ötven évért, és megismételjék esküjüket.
Dr. Laczkó Béla prépost plébános vezette őket az oltár elé, és szólt hozzájuk. Megemlékezett arról, hogy ötven éve ugyanitt álltak, ebben a templomban. István bácsi
akkor 24 éves volt, Ilonka néni 19. Szívük tele volt bizalommal, szeretettel. Nagyon
sok minden történt azóta, de ők bátran és becsülettel vállalták nehézségeiket, és hűségesen kitartottak egymás mellett. A szeretet köteléke volt olyan erős, hogy összekapcsolta őket egész életükre.
Ezeket hallgatva a jelenlévőknek volt min elgondolkozni! Ötven év - hűségben?
(Sokszor még tíz se!) Akik pedig már elveszítették a közös ünneplés lehetőségét, nem
szégyellték a szemük sarkában megbújó könnycseppeket.
A nagyszámú rokonság, barátok és ismerősök jókívánságai után az aranyesküvőt
hajnalig tartó aranylakodalom követte. Ezt sem lehetett volna kihagyni, hiszen az egészen biztos, hogy ilyen nap csak egyszer van az életben.
Szeretettel gratulálunk az örökiíjú párnak, és reméljük, hogy találkozunk velük
majd a gyémántesküvőjükön is!
(Hajnal Jné)
Az ünnepelt ,, örökifjú " házaspár
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K 10,50 03 11,55 E : a hetek utolsó munkanapja kivételével
© 13,25 © 15,05 munkanapokon
SE 17,10 S 17,10 © : munkanapokon
EE 19,20 * 19,20 O :szabadnapokon
A : tanszünetben munkanapokon
T : a hetek utólsó munkanapján
X : munkaszüneti napok kivételével naponta
EE 8,37 S2 8,37 © : szabad és munkaszüneti napokon
© 14,50 © 14,58 ( ) : Számú kocsiállásról indul

Tiszatenyő, sz. ib. (6):
© 4,40 X 4,55 © 6,00 © 6,15 X 6,55
A 8,20 * 10,00 O 11,10 A 11,35 A 11,35
© 12,55 O 13,00 + 13,00 A 14,20 © 15,05
A 14,52 © 16,15 8 18,15 © 18,40 © 21,00
Tőrőkszentmiklós, vá. (1)(6):
4,55 © 6,00
©
4 , 4 0 tt
A
8,20
8,01
tf
6,55
A 11,35 A 11,35 © 12,55
+ 13,25 A 14,20 T 15,00
+ 17,10 9 18,15 © 18,40

7,45 SE 11,45

9
X
O
'©
©

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

*
6,17
O 11,10
+ 13,00
© 16,15
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BERCSÉNYIS DIÁK ISMÉT EGY ORSZÁGOS VERSENYEN
Az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntője 1999. május 1-2-án volt Győrben. Az írásbelit a Révai
Miklós Gimnáziumban tartották, a gyakorlati részt pedig a
veszprémi egyetem kémiai laboratóriumában.
A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumból a
megyei fordulóra bejutott két tanuló közül Szakái Gergő lO.a
osztályos tanulónak nyílt lehetősége az országos megmérettetésre.
Hazaérkezése után egy rövid bemutatkozásra kértem:
- Az alsó tagozatban a Kölcsey Ferenc Általános Iskolába
jártam, utána iratkoztam be a helyi 8 osztályos gimnáziumba. Itt
már elvégeztem hat évet, így jön össze a tíz.
- Melyek a kedvenc tantárgyaid?
- Nem éppen rokon tárgyak mind, mert a kémia-fizikamatematika mellett ott van a latin is. Ez utóbbiból három éve
részt vettem egy országos szintű fordítási versenyen, amit a budapesti ELTÉ-n hirdetett meg az Ókortudományi Társaság.
- Kémiai sikereid hogyan induItak?
- Négy éve folyamatosan tanulom. A nyolcosztályos képzési
formának megfelelően, ebben az iskolatípusban tavaly vehettünk
részt először versenyen. Akkor a megyei fordulóig jutottam. Az
idén nagyobb rutinnal, többet dolgoztam a még előbbre jutásért.
- Részleteznéd, hogyan készültél a nagy tudást és bátorságot
igénylő versengésre ?
- Az iskolai fordulóra az előző évek összes versenyfeladatának megoldásával, illetve az egyes feladattípusok gyakorlásával
készültem. A kémiaszakkör is igen hasznos volt. Nagy segítséget
jelentett Tóvizi Edit tanárnő, aki a több évtizedes tanítása során
felhalmozódott példatárait és szakkönyveit is rendelkezésemre
bocsátotta. A Középiskolai kémiai lapok című folyóirat több száz
verseny szintű feladatával is meg kellett birkóznom. Otthon éjszakákba nyúló tanulással tudtam csak mindezekre időt biztosítani.
A gyakorlati részt a titrálás alapjainak elsajátítása jelentette. Ez a
térfogatos elemzésen alapuló mennyiségi meghatározás. Erre
osztálytársammal: B. Kiss Évával készültünk délutáni kísérletezésekkel. Ö a megyei döntőig jutott el.
Utána jött az országos forduló. Erre az újabb feladattípusok
keresése más és más példatárakból, majd azok megoldása és
gyakorlás ismét, vég nélkül!
- Szeretnénk többet tudni az országos verseny körülményeiről!
- Az én kategóriámban 75-en indultunk. Az anyag jóval túlte a középiskolai követelményeket. Még az egyetemistáknak is

A ,,mester" és tanítványa Győrben, az országos verseny helyszínén
dicsőségére vált volna a feladatok megoldása. Az ország legjobb
kémikus tanulóival kellett mérkőznöm. Szerencsére sikerült
bejutnom az első harmadba. Huszonötödik lettem.
- Ezzel a tanévvel számodra lezárult a kémiaoktatás. De nem
az ismeretanyag gyűjtése, tudásod gyarapítása a következő
versenyekre!
- Igen. 11. és 12. osztályban még szeretnék elindulni az
OKTV-n. Van, hová igyekezni, messze még a csúcs!
- Hogyan tekintesz vissza az eltelt hónapokra?
- Nagy élmény volt a versenyzés. Szerencsém, hogy olyankor
nem izgulok túlságosan. Sok tapasztalatot gyűjtöttem. Győr városa is nagyon tetszett, bár nem volt időnk alaposabban megismerni. Elfáradtam egy kicsit, de megérte!
f
- Mi lesz a jövő útja?
- A kémiával szeretnék szoros kapcsolatban maradni. Hogy
hol és hogyan? Ez majd kialakul. Szerencsére van még időm a
döntésre.
- Szólaljon meg most a tanárnő is, aki végighallgatta a beszélgetést!
- Jó volt Gergővel együtt dolgozni, felkészülni, még izgulni
is. Nekem szintén nagy élmény volt, és örülök az eredménynek.
A „mester" és tanítványa fogadják őszinte gratulációnkat, és a
megérdemelt pihenés után induljanak - terveik szerint - az újabb
eredmények felé!
(Hajnal Jné)

A „BOLDOG DIAKEVEKERT"
Negyedik alkalommal rendezett bált az
idén a Petőfi Sándor Altalános Iskolában
létrehozott alapítvány Szervező Bizottsága.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a pódiumteremben előző este tartott
főpróbát is meg lehetett tekinteni.
Soós Kálmán igazgató itt bevezetőjében köszönetet mondott az alapítvány
minden támogatójának, akik nélkül ez az
est sem jöhetett volna létre. Nagy segítséget jelent a számlára befolyt összeg az
iskola felszerelésének gyarapításához, az
eredményes
oktató-nevelő
munkához.
Megemlítette a város összes kulturális

intézményéhez fűződő jó kapcsolatukat is.
A műsor az év folyamán elhangzott
produkciókból adott ízelítőt. Mottója a
„szépség és vidámság" volt. Vargáné
Szabó Ilona és Nagy Tibor nevelők felváltva konferáltak. Hallottunk zeneszámot,
láttunk többféle táncot, megelevenedett
Hófehérke és a hét törpe mesevilága, szerepelt alsós és felsős énekkar. Szépség és
harmónia áradt a bécsi keringőt bemutató
párok szemet gyönyörködtető táncából.
A műsorszámok betanítói és közreműködői Koller Istvánné, Zsidóné Kádár
Terézia,
Pásztor
Gáborné,
Kovács

Györgyné, Katona Anna, Polgár Magdolna
és még sokan mások voltak. A fináléban
mindenki vidáman és felszabadultan biztatta a többieket: „Szóljon hangosan az
ének...!" Szólt is, abban hiba nem volt!
Zongorán kísért Soós Kálmán igazgató.
Bakondi András tanár gitározott, Ács Zsolt
főiskolai hallgató basszusgitáron működött
közre, Mészáros Mihály tanár pedig dobolt.
A nézők köszönetet kaptak a támogatásért, mi pedig a rendezőknek köszönjük
a vidám, jó hangulatú estét!
(Hajnal Jné)
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SZOROBÁNNAL KÖNNYEBB?

ZÁRÓ HANGVERSENY

Május 3-án tartották a jubileumi évet záró hangversenyüket a
Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai és a Szolnoki Filharmonikusok. Vezényelt Bali József.
Corelli C-moll concerto grosso-ja után Vivaldi: G-dúr csellóverseny Il-III. tétele hangzott el. Gordonkán közreműködött
Balázsné Tóth Hajnalka.
Albinoni C-dúr kétoboás versenyművét Csiki István és Patkós Imre játszotta, végül Mozart Esz-dúr kétzongorás versenyművét Nánási Erzsébet és Nagy Tamás szólaltatta meg.
A szép műsort csak mérsékelt érdeklődés kísérte. A megjelent hallgatóság viszont nagyon hálás közönségnek bizonyult.
Többszörösen megújuló, hosszú tapssal és virággal köszönte
meg az előadók fáradozását.
(H. Jné.)

SZAVALÓVERSENY TISZABON
Szép programot szervezett a Tiszabői Altalános Iskola az elmúlt hónapban. Tiszabői tavasz címmel szavalóverseny került
megrendezésre, melyre a környékbeli iskolák diákjai is jelentkezhettek. Május 21 -én már nagy volt a készülődés az iskolában,
s kora délután tanár és diák együtt várta a kapuban az érkező
vendégeket.
A verseny két helyszínen folyt. Egyik teremben az alsó tagozatosok, a másikban a felsősök adhatták elő választott versüket.
Mindkét helyen közel 30 szavalat hangzott el. Szép számú volt a
közönség is. A szülők, ismerősök eljöttek, hogy hallhassák
gyermekük, illetve barátjuk produkcióját.
A legkisebbek óriási izgalommal álltak ki szerepelni, de erőt
meríthettek tanító nénijük biztató, bátorító tekintetéből. A nagyobbaknál már kevésbé érződött az izgatottság, a komoly, nehéz
verseket legtöbben átérezve, értőn adták elő.
Amíg a zsűri tanácskozott, a már megkönnyebbült, felszabadult versenyzők az udvaron várakoztak. S hogy gyorsabban teljen
az idő, a tanító nénik játékba hívták az apróságokat. Örömteli
énekszótól lett hangos az udvar, és így, játékkal töltve, repült az
idő. Gyorsan elérkezett a zsűri értékelése, ami mindenki számára
örömet jelentett, hiszen legalább egy szép emléklapot minden
résztvevő haza vihetett.
A Tiszabői Általános Iskola hetedik éve rendezi meg tavaszi
szavalóversenyét, melyen most másodjára vehettek részt alsós
gyerekek is. Bár a versenyre még csak két vendégiskola nevezett
be szavalókat, programjukkal sok tanulót megmozgattak. Remélhetőleg a jövő tanévben még több iskolában felfigyelnek erre
a lehetőségre, és készülnek fel szép versekkel, hogy a gyermekek
körében tovább népszerűsödjön a költészet Akik vállalkoznak
erre, nem bánják meg, mert jól szervezett, színvonalas rendezvényre juthatnak el, ahol nem csak a gyermek tanulhat, de a
pedagógus is: lelkesedést, türelmet, hivatásszeretetet.
VM

A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 1993. óta alkalmazzuk a szorobán eszközt a matematika tantárgy oktatásához. Ez az
ősi ázsiai eszköz ma is igen kedvelt Japánban. A szorobánnal
dolgozni tudó emberre a kiváló memória, pontosság, nagy figyelem jellemző. Egy téglalap alakú keretet kell elképzelni, amelyben tengelyeken 5-5 golyó mozgatható föl-le irányban. A legfelső
golyósor keresztléccel különül el az alsóktól. Az egyes tengelyek
a tízes alapú helyi értéknek felelnek meg.
A matematikai alapműveletek megértését, a mértékváltás elsajátítását jól szolgálja az eszköz használata, hiszen szó szerint
kézzel foghatóvá válik minden művelet, az eredményt pedig csak
le kell olvasni. Minden tananyagrészt láthatóvá, konkréttá tesz.
Nagyon értékes a belső vizualitása, ami azt jelenti, hogy amit
a tanulók a szorobánon tevékenységgel elvégeznek, azt később
„csak" ránézéssel, majd csukott szemmel is el tudják képzelni.
Belső képben is képesek látni. Ezalatt pedig folyamatos belső
beszédet, gondolkodást kell végezniük.
Néhány éve alakult meg a Magyar Szorobán Társaság, amely
segíti az eszközzel tanítókat, és versenyeket szervez. Az idén
áprilisban Szolnokon került sor a megyei döntőre. Iskolánkból 5
tanulóval vettünk részt a 2.-os korcsoportban, közülük három
gyermek teljesítménye alapján továbbjutott az országos döntőbe.
Nagy izgalommal utaztunk májusban Budapestre. Az 50 iskolából érkezett diákok fejszámolásban, eszközhasználatban és
gondolkodtató feladatok megoldásában küzdöttek egymással és
az idővel.
Kiemelkedő eredményt ért el három kisdiákunk.: Hevesi Izabella IV., Englert Dávid IV., Mészáros Imre V. helyezést ért el.
A címben feltett kérdésre tehát egyértelműen igen a válasz.
Iskolánkra jellemző, hogy folyamatosan keresi az új eszközöket és módszereket az oktatás hatékonyabbá tételéhez. Tanulóink
sikeres szereplése erre a legfőbb bizonyíték.
Pálinkás Ágnes
I

ÁRVAI FOTO
Törökszentmiklós, Kossuth út 155.
Tel.: 390-162
Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat.
Üzletünkben a legújabb
napszemüveg modellekből
is válogathatnak.
Filmek, albumok, képkeretek nagy választékban!
Automata fényképezőgépek
már 2990 Ft-tól kaphatók!

A hónap plakátja:

.. de nem csak „hejesíróknak!"
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JÚNIUS 5. KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP
„ Kit ezüst lő köréből
Kihajított az ég,
Ember vigyázz a Földön
Úgv élj, hogy kárt ne tégy!"
(Devecseri Gábor)
A zöld ünnepek sorát a Föld napja és
Madarak és fák napja után a Környezetvédelmi világnappal folytatjuk. Ma már mindenki a saját bőrén tapasztalhatja, hogy
Földünk komoly környezeti problémákkal
küzd. Ezeken a zöld napokon egy kicsit
jobban odafigyelünk Földünk egészségének
megőrzésére. 1972. június 5-én Stockholmban tartották meg azt a világkonferenciát,
amely javasolta, hogy e napot nyilvánítsák
Környezetvédelmi világnappá.
A pedagógusoknak nagy szerepük és feladatuk van abban, hogy a gyerekeknek
átadják a természet és környezettudatos
gondolkodás csíráját. Tudatos szemléletformálással járulnak hozzá a Föld sorsáért
felelősséget érző új nemzedék szárnyra bocsátásához. Örvendetes dolognak tartottuk,
hogy az Önkormányzat és a Városi Művelődési Központ kezdeményezésére a zöld
napokhoz kapcsolódva a város iskolái számára versenyprogramot állítottak össze. Volt
szemétszedés, hirdettek rajzpályázatot, és
június 3-án egy környezetvédelmi vetélkedővel zárul e programsorozat.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a
környezeti nevelés egyrészt szaktárgyi órákon, másrészt tanórán kívüli tevékenység
keretében folyik. 5 éve működik az iskolában
a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozga-

Az MTV l stábja a Hunyadi Mátyás Altalános Iskola zöldszíveseivel
a ,,Zöld kalap " műsor készítése közben
lom, amelynek néhány tagja május 7-én a ELTE Tanárképző Főiskolai Karának docenKörnyezetvédelmi Minisztériumban tett se, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
látogatást a „Jó napot, Miniszter Ur!" pályá- elnöke. A Zöld Szív nevelőmozgalom. Célja
zat eredményeként. A gyerekek felnőttes a természet megszerettetése, óvása, a körkomolysággal beszélgettek a környezetvé- nyezet megbecsülése, az egészséges életmód
delmi problémákról.
kialakítása és a kultúra ápolása. A tíz év alatt
Ebben az évben 10 éves évfordulót ün- több ezer fiatal növekedett fel ezzel a szemnepel a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő lélettel. A gyakorlatban is számos eredmény
Mozgalom,
amely
1989-ben
alakult született. Van már zöldszívesek által megPomázon. Tagjainak létszáma ma már meg- mentett fasor, vadvirágos rét, Zöld Szív
haladja a 13.500 főt. A hazai 234 csoporton forrás és park.
kívül 15 országban dolgoznak zöldszívesek a
Az igazi fordulat akkor várható, ha ezek
pomázi központ vezetésével (pl. Anglia, a gyerekek néhány év múlva felnőttként is
USA, Fülöp szigetek, Románia, Szlovákia), ezeket az értékeket képviselik az élet bárA mozgalom vezetői: Orgoványi Anikó peda- mely területén.
gógus és képzőművész, Victor András, az
G. M-ne

FELHÍVÁS!
Vigyázat, parlagfű! Allergiaveszély!
Az allergiás megbetegedés ma már népbetegség.
Leggyakoribb fonnája a szénanátha, amelynek igen
kellemetlen tünetei az orr, a szem, a garat és a fül
viszketése, tüsszentés, orrfolyás, könnyezés. Súlyosabb megjelenési fonnája az asztma (asthma
bronchiale), amely rohamokban jelentkező nehézlégzéses tünetei miatt azonnali gyógykezelést igényel.
Ezeknek a megbetegedéseknek a legfőbb kiváltója a
parlagfű (Ambrosia elatiorl). Ez a gyomnövény júliustól szeptember végéig milliárd számra tenneli a
virágporszemeit, amelyeket a légáramlás az egész
város területén szétterít.
A legfontosabb mindannyiunk - így az Ön számára is a betegség megelőzése, mert jelenleg
olyan gyógyszer nincs, amely ezt a betegséget meggyógyíthatná, vagy véglegesen megszüntethetné.
A betegség megelőzhető az allergiát kiváltó tényező megszüntetésével, a parlagfű következetes
kiirtásával. Leghatásosabb - a virágok megjelenése,
kifejlődése előtt - a rendszeresen végzett kaszálás,
kapálás, gyomlálás. A gyommentesítés a növényvédelemről szóló 1988. évi II. számú tvr. végrehajtására kiadott 5/1988. (IV. 26.) MÉM rendelet 4. §.

2. szakasza értelmében KÖTELEZŐ!
Hogyan ismerhető fel a parlagfű?
Felálló, rendszerint felső részében elágazó szára
rányomottan szőrös, vagy érdes, tompán négyélű,
enyhén bamáslila. 20-150 cm magasra nő. Levelei
egy-kétszeresen számyasan szabdaltak, a levél fonáka
és szára pelyhes. Porzós virágai a hajtások csúcsán
füzérben állnak, a lecsüngő apró, sárga virágok apró
csészékre hasonlítanak.
Hol található a leggyakrabban?
A parlagfű jellegzetessége, hogy leginkább az
időlegesen megművelt, majd elhanyagolt, vagy frissen
feltört még rendezetlen építési területeken fordul elő.
Gyakori pl. kertek elhanyagolt sarkaiban, parkok,
utak szélén, árokparton, raktárterületeken, vasúti
sínek mentén, vasúti töltéseken. Ritkán városi virágágyakban, virágládákban és a járdaszélek kövei között is felbukkan.
Ezúton kérjük, hogy az allergiás megbetegedésben szenvedő sok-sok gyermek és felnőtt egészsége érdekében - lehetőleg még virágzás előtt - Ön
is irtsa a parlagfüvet.
Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

1999.j ú n i u s ^12

12

„ÚJRA ITT A NYÁR!"
Újra itt a nyár, és újra elérkezett a gyermekek által oly régóta áhított szünidő. Már csak néhány nap, és kitör a
vakáció! A fárasztó napok, év végi dolgozatok után kívánunk minden kis és nagyobb diáknak örömteli, vidám nyarat,
jó pihenést. A kellemes időtöltéshez mi vakációs gyereksarokkal szeretnénk hozzájárulni.

Mátyás Zsuzsanna:

Hány éves a fa?

Itt a nyár

Természetesen nem kérdeznénk
ilyet Tőled, ha ezt nem lehetne
pontosan kiszámolni. Be ki teheti Ha itgyaiits a fa törzsében
látható mezőkbe beírod azokat
az 1 és 20 közötti számokat,
amelyek nem szerepeinek a fa
lombkoronáját, majd összeadod
őket, már meg kaptad a választ kérdésünkre*
Szóval, hány éves a fa?

Méh döngicsél, száll a réten,
Virágnedűt gyűjt serényen.
Simogató napsütésben
Táncot jár egy lepkepár.
Itt a nyár! Itt a nyár!
Felhő úszik fenn az égen,
Szétfoszlik a nap tüzében.
Virágtenger lenn a mélyben
Szomjat oltó eső vár.
Itt a nyár! Itt a nyár!
Sekély tavon, víz tükrében,
Szitakötő fénylik kéken.
Tavirózsák sűrűjében
Vízipókraj tangót jár.
Itt a nyár! Itt a nyár!
Szikrázó nap fényleptében
Minden ragyog örömében,
Enyhet nyújtó langyos szélben
Lengedez az illatár.
Itt a nyár! Itt a nyár!

Tárkonyleves
Hozzávalók (4 személyrej: 1 kg sertéscsont,
30 dkg vegyes zöldség, 1 tojás sárgája, 2 dl
tejszín, 1 fej hagyma, bors, tárkonylevél,
tárkonyecet, só.
Elkészítés (kb. 50 perc). A karaj csontot
feltesszük főni a megtisztított hagymával és
hasábokra vágott zöldségekkel, sóval, egész
borssal. Ha puhára főtt, a levest leszűrjük,
tárkonyecettel, tárkonnyal ízesítjük, a tejszínnel, tojássárgájával sűrítjük, majd viszszatesszük bele a főtt zöldségeket és a
csontjáról lefejtett húst. Tálaláskor tejfölt,
citromkarikát kínálunk mellé.
Zöldségágyban sült csirke
Hozzávalók (4 személyre): 1 csirke (1,5 kg),
flekken- vagy grillfűszer, 1 kg vegyes zöldség, zellersó, 1 zöldségleves-kocka, 1 ek.

FÜLIGSZÁJ
Iskolában
- Milyen állat a zsiráf? - kérdezi a tanító
néni.
- A zsiráf olyan állat - feleli Móricka hogy
gödörbe kell állnia, ha legelni akar.
Pech
- Sajnálom szegény tanár urat, mert a balesete során elvesztette a beszélőképességét.
- Mind a négy nyelven?
Csillagos ötös
A tanítónő végignézi a kissé gyengén tanuló
Jancsika matek házi feladatát, és megállapítja:
- Teljesen hibátlan. Segített valaki az apukádnak?

Ablaktörés
- Node, kisfiam - feddi meg a gyereket
a tanár - , ebben a hónapban már harmadszor töröd be az ablakot.
- Én nem tehetek róla, a Géza mindig
félreugrik.
így illik
- Nóra, már elég nagylány vagy, meg
kell tanulnod illedelmesen enni! Bal
kézbe fogd a villát, a jobba a kést...
- Juj, anyu, akkor mivel fogjam a húst?
Együgyű párbeszéd
- Te, miért megy olyan gyorsan az a
motorcsónak?
- Hát nem látod, hogy vízisível üldözik?

almaecet, 1/2 citrom leve, 5 kanál olaj, só,
bors.
Elkészítés: a zöldségféléket megtisztítjuk, a
fejes salátát és a spenótot apróra tépkedjük,
a kínai kelt, az articsókát és a hagymát vékony szeletekre vágjuk, a retket karikára
szeljük. A salátát egy lapos tálra rakjuk. Az
almaecetet, a citrom levét, az olajat jól öszszekeverjük, ízesítjük sóval, borssal, és
ráöntjük a salátára. Végül a tetejére tesszük
a kockára vágott juhsajtot.
Krumplis pogácsa
Hozzávalók: 1 dkg élesztő, 30 dkg liszt, 15
dkg áttört burgonya, 5 dkg zsír, só, törött
bors.
Elkészítés: az élesztőből 5 dkg liszttel és
kevés langyos vízzel kovászt készítünk. A
lisztet az áttört burgonyával, a zsírral és a
kovásszal kemény tésztává gyúrjuk. Kiszaggatjuk, és a tepsiben hagyjuk megkelni.
Tavaszi saláta
Kevés paprikás, sózott zsírral a tetejét megHozzávalók (4 személyre): 60 dkg kínai kel,
kenjük, és megsütjük.
10 dkg spenót, 1 fej saláta, 1 kisebb hagyma,
Kiss Zoltán
1 articsóka, 4 retek, 8 dkg juhsajt, 2 kanál

cukor, 3 dkg vaj, fél teáskanál pirospaprika,
2 ek. szójamártás, 1 teáskanál őrölt koriander.
Elkészítés: a csirkét hosszában félbevágjuk,
és minden zsiradékot eltávolítunk róla.
Megmossuk, papírtörölközővel leitatjuk, és a
belső felét flekken- vagy grillfűszerrel bedörzsöljük. A sütőt 175 fokra (gázsütőt 3.
fokozatra) előmelegítjük. A zöldséget nagy
tűzálló tálba terítjük, zellersóval meghintjük,
ráöntünk 3 dl vizet, és belemorzsoljuk a
leveskockát. A cukrot vajban felolvasztjuk,
és a pirospaprikával, a szójamártással meg a
korianderrel ízesítjük. A fél csirkét vágott
felükkel lefelé a zöldségekre fektetjük, és
bekenjük ízesített vajjal. A forró sütőbe
toljuk, és kb. 45 perc alatt szép pirosra sütjük. Ezalatt a csirke zamatos leve a zöldségekre csorog, és nagyszerűen megízesíti.
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SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
Városi négytusa bajnokság
A bajnokság 1999. május 4-én került megrendezésre négy általános iskola csapatainak részvételével. A Városi Sporttelepen igen
mostoha körülmények mellett küzdöttek a tanulók, így különösen
értékelendők az eredményeik!
Leány csapat: 1. Kölcsey (1941 p), 2. Bethlen (1653 p), 3. Hunyadi
(1631 p), 4. Petőfi (1461 p).
Leány egyéni összetett: 1. Barócsi Andrea (Kölcsey, 530 p), 2.
Ladányi Katalin (Petőfi, 524 p), 3. Nikolics Mónika (Hunyadi, 513
P).
Fiú csapat: 1. Kölcsey (2113 p), 2. Hunyadi (1543 p), 3. Bethlen
(1368 p), 4. Petőfi (1363 p).
Fiú egyéni összetett: 1. Bognár Miklós (Kölcsey, 558 p), 2. Ecsédi
István (Kölcsey, 538 p), 3. Csizmadia Barna (Kölcsey, 535 p).
Megyei döntőbe jutott a Kölcsey Általános Iskola fiú és leány csapata.

Városi öttusa bajnokság
A bajnokság 1999. május 12-én a Városi Sporttelepen került
megrendezésre hat fiú és kettő (!) leány csapat részvételével.
Eredmények:
Leány csapat: 1. Kölcsey (3560 p), 2. Bercsényi (2390 p).
Leány egyéni összetett: 1. Oláh Csilla (Kölcsey, 769 p), 2. Zsigmond Mariann (Kölcsey, 742 p), 3. Modla Réka (Kölcsey, 715 p).
Fiú csapat: 1. Kölcsey „A" (3569 p), 2. Hunyadi (3102 p), 3. Petőfi
(3028 p), 4. Bethlen (2851 p), 5. Bercsényi (2730 p), Vk. Kölcsey
„B" (3445 p).
Fiú egyéni összetett: 1. Földi László (Kölcsey, 849 p), 2. Pozderka
Krisztián (Kölcsey, 790 p), 3. Pozderka Péter (Kölcsey, 780 p).
Megyei döntőbe jutott a Kölcsey Általános Iskola fiú és leány csapata.

Országos döntőben
a Kölcsey négytusa csapata
Május 12-én rendezték meg Szolnokon kilenc csapat részvételével a megyei fiú négytusa bajnokságot (60 m síkfutás, távolugrás,
kislabdahajítás, 800 m) az 5-6. osztályos tanulók részére.
A Kölcsey Általános Iskola 5 fős fiú négytusa csapata végig vezetve, közel 200 pontos előnnyel nyerte a viadalt, így június 9-én az
országos döntőn képviselheti városunkat a Népstadionban, ahol a
mostani kiemelkedő pontszám szép eredményekre jogosít.
Csapattagok és eredményeik:
Bognár Miklós: 600 pont (négytusán belül a kislabdahajítás
70.00 m!)
Ecsédi István: 574 pont
Csizmadia Barna: 561 pont
Gonda Zsolt. 495 pont
Dékány János: 494 pont
Felkészítők. Kiss Ferencné testnevelő, Bertán István és Karakas
Ferenc edzők.

Jahutka Lívia és Pozderka Krisztián
országos döntős
Május 17-18-án Karcagon került megrendezésre a 7-8. osztályosok megyei egyéni és öttusa csapatok bajnoksága, melyre a Kölcsey
Általános Iskola tanulói jutottak el a városi döntő után.
Az első napon az egyéni versenyeken Jahutka Lívia és Pozderka
Krisztián szerzett bajnoki címet, és ezzel országos döntőbe került,
de további szép dobogós sikereknek is részesei a kölcseysek.

Eredmények:
Jahutka Lívia
1500 m síkfutás I. h.
Pozderka Krisztián
magasugrás
I. h.
Szekeres Lajos
magasugrás
n. h.
4x100 m leány váltó
(Oláh-Zsigmond-Modla-Jahutka)
II. h.
4x100 m fiú váltó
(Földi-Pozderka P.-Pozderka K.-Szekeres)
II. h.
Földi László
súlylökés
ül. h.
A második napon az öttusa csapatversennyel folytatódtak a küzdelmek, amelyben szép sikereket értek el a kölcseysek a 11-11 fős
fiú és leánycsapatok versenyében.
Kölcsey fiú csapat (Pozderka Krisztián, Földi László, Pozderka
Péter, Gulyás Ádám, Bagi István, Szekeres Lajos): n. h.
Kölcsey leány csapat (Oláh Csilla, Zsigmond Mariann, Modla
Réka, Jahutka Lívia, Böszörményi Nikolett, Subicz Éva): ül. h.
Felkészítő nevelők: Takács Mária, Bertán István, Görömbei Zoltán.

Városi háromtusa bajnokság
A bajnokság 1999. május 19-én került megrendezésre, melyen
sajnos csak a Kölcsey Általános Iskola vett részt. Ennek ellenére
igen magas színvonalú „háziversenyt" vívtak a kölcseysek, és kiváló
egyéni és főként csapatpontszámot értek el, ami várhatóan a megyei
döntőn is szép sikerélménnyel párosul.
Leány csapat: 1. Kölcsey (1586 p).
Leány egyéni összetett: 1. Pozderka Dóra (401 p), 2. Benedek Judit
(302 p), 3. Csikós Ildikó (301 p).
Fiú csapat: 1. Kölcsey (1841 p).
Fiú egyéni összetett: 1. Bakos Károly (397 p), 2. Nagy Gábor (382
p), 3. Füller Tamás (366).
A megyei döntő időpontja 1999. június 1. Szolnok, Véső úti pálya.

A Diák Atlétikai Klub sikerei a megyei
összetett bajnokságon
Május 20-21-én Szolnokon rendezték meg az 1999. évi megyei
összetett bajnokságot. A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub
versenyzői ezen a megyei bajnokságon mutatkoztak be először új
egyesületük képviseletében, több, kiváló eredménnyel és helyezéssel. Köztük is kiemelhető Szekeres Lajos négypróba ugró változatban elért 1712 pontos eredménye - országos szinten is kiváló - ,
valamint Ecsédi István négypróba futó változatos, 1205 pontos,
ugyancsak aranyjelvényes minősítése, melyek további hét megyei
bajnoki címmel egészültek ki.
Eredmények:
Szekeres Lajos (1986)
4 pr. „A"
1712 p. aranyj. I. h.
80 m gát
13.1 mp
magasugrás 155 cm
távolugrás 518 cm
gerely
30.16 m
Ecsédi István (1986)
4 pr. , 3 "
1205 p. aranyj. I. h.
80 m gát
14.8 mp
távolugrás 495 cm
300 m
47.9 mp
1000 m
3:38.6 p
Varga János (1985)
4 pr. „A"
I. h.
Oláh Csilla (1985)
4 pr. „A"
I- h.
Göblyös Márta (1983)
7 pr.
I. h.
Kóródi Tamás (1983)
10 pr.
I. h.
Mészáros Medárd (1981) 10 pr.
I. h.
II. helyezettek: Zsigmond Mariann, Polgár Nóra, Bagi István,
Zsigmond Gergely, Jámbor István.
Dl. helyezettek: Csikós Anita, Csizmadia Barna, Modla Réka,
Subicz Éva.
Összeállította: B. I.
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Háromtusa,
megyei döntő
Május 5-én és 11-én került sor Szolnokon a hagyományos háromtusa megyei
döntőre, melyen az 1., 2. és
3.-os fiú- és leánycsapataink
vettek részt. A „kicsik" igazán kitettek magukért, egyéni és csapatversenyben egyaránt szép helyezéseket értek
el.
1. osztályos lányok: Csapatban 1. helyezés (Kelemen
Kitti, Izsó Sára, Fülöp Diána,
Várszegi Vanda, Buru Adrienn, Fehér Lotti). Egyéniben:
1. Fülöp Diána, 2. Kelemen
Kitti, 3. Izsó Sára.
1. osztályos fiúk: Csapatban
4. helyezés (Buru Dávid,
Mészáros Péter, Csemány
Dániel, Nagy Viktor, Donkó
Roland, Farkas Zoltán)
Testnevelő: Görömbei Zoltán.
2. osztályos lányok: Csapatban 1. helyezés (Ratkai Adrienn, Nagy Alexandra, Csízi
Evelin, Ecsédi Szilvia, Kenyeres Barbara, Jenei Alexandra).
Egyéniben:
1.
Ratkai Adrienn, 2. Nagy
Alexandra, 3. Csizi Evelin.
2. osztályos fiúk: 2. helyezés
(Göblyös
Dávid,
Hoppál
Ádám, Szécsi Attila, Sebők
Dániel, Grúber Péter, FejesTóth Arnold.) Testnevelő:
Kiss Ferencné.
3. osztályos lányok. Csapatban 1. helyezés (Molnár
Zsuzsa, Tar Renáta, Benedek
Judit,
Németh
Kata,
Bereznai Anna, Nagy Dóra).
Egyéniben: 1. Molnár Zsuzsa.
3. osztályos fiúk: 3. helyezés
(Mester Ádám, Csécsei Richárd, Ónodi Levente, Lipák
Dániel, Fajth Balázs, Szűcs
Viktor). Testnevelő: Takács
Mária.
G. Z.

TISZA KUPA '99
ORSZÁGOS TEKEFESZTIVÁL AZ ÁFÉSZ
TEKECSARNOKÁBAN
A CLAAS Hungária VTSK május 22-23-24-én rendezte meg hagyományos versenyét, amelyre 23 csapat
adta le a nevezését. A különböző rendezvények
(Debreceni Repülős VB, Budapesti csúszókorong OB, különböző Pünkösd Kupák) véletlenszerű egybeesése miatt „csak" 17 jelent meg, 114 egyéni indulóval. Persze ez is jelentős létszám, jelzi ezt az is, hogy a második napon reggel 8-tól este fél 9-ig dőltek a bábuk.
Az első két versenynapot kitűnő vacsora és zenés ismerkedési est követte. A harmadik nap
igazi, szép versenyt hozott; kemény csatákban kimagasló teljesítmények és eredmények születtek.
Az ünnepélyes díjkiosztóra hétfőn kora délután került sor, ahol Futó Ferenc klubelnök köszöntötte a résztvevőket és a rendezvényt megtisztelő Kővári Lászlót, a megyei Testnevelési
és Sport Intézet igazgatóját, Serfőző Imrét, az MTTSZ megyei elnökségének tagját, valamint
Elekes Istvánt, városunk alpolgármesterét. Ezt követte a díjak átadása, az alábbi eredmények
alapján (60 vegyes gurításból):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csapatverseny (a díjat Kővári László adta át)
Balassi B. Határőrképző Szakiskola,
1389 FA
Budapest
CLAAS Hungária VTSK, Törökszentmiklós I. 1373 FA
cs.
1360 FA
Gellénháza
1353 FA
CLAAS Hungária VTSK II. cs.
1346 FA
Spartacus SE Dombóvár
1345 FA
ITV Szentes

Női egyéni (a díjakat Serfőző Imre adta át)
Bézi-Polgár Transz T.miklós
1. Lovas Anett
Gellénháza
2. Monostori Anita
3. Kozma Márta
CLAAS Hungária VTSK
4. Horváth Gáborné PMSE Budapest
5. Szűcs Erika
ITV Szentes
6. Pálifi Gyuláné
CLAAS Hungária VTSK

252
241
240
237
236
231

FA
FA
FA
FA
FA
FA

Férfi egyéni (a díjakat Elekes István adta át)
BBHSZ. Budapest
1. Kocza Zoltán
2. Góg Tibor
ITV Szentes
3. László Imre
Handycap Szentes
4. Varga István
Spartacus SE Dombóvár
5. Kregár László
Gellénháza
6. Bézi Lajos
Törökszentmiklós

282
264
263
253
249
248

FA
FA
FA
FA
FA
FA

További

helyezé-

sek: Handycap Szentes
Bézi-Polgár

Transz

T.miklós, PMSE Budapest, TITÁSZ Debrecen,
Nitroil

MTE
Rt.

Pét,

Pétfürdő

FF. Rt. Mezőtúr, BKV
Cinkota TTK., BBHSZ
Budapest,

CINASZ

Budapest és Postás SE
Budapest.

A kitűnő hangulatú versenyt és rendezést több csapatvezető elismerése és meghívása is fémjelezte: a CLAAS Hungária meghívást kapott Budapestre, a
BBHSZ és a CINASZ versenyeire, Gellénházára, Dombóvárra és Pétfiirdőre - csak győzzenek eleget tenni a felkéréseknek - vélekedik a VTSK elnöke, Futó Ferenc.
A verseny zökkenőmentes lebonyolítását segítette a Bercsényi Miklós Gimnázium Kollégiuma, ahol a versenyzők elszállásolása történt, s köszönet illeti az ott üzemeltetett ÁFÉSZkonyha dolgozóit is, akik biztosították a versenyzők igényeinek megfelelő étkeztetést.
-A színvonal emeléséhez hozzájárult a Park Étterem bérlője, Márton László „Manó",
Matykó Sándor és Szabó Péter is, akik technikai „bűvészkedéssel" megoldották, hogy a versenyzők és a nézők TV-képernyőn is élvezhessék a versenyt.
A CLAAS Hungária VTSK legközelebbi nagyszabású versenyét a tragikus hirtelenséggel
elhunyt sportújságíró, Kővári Tamás emléke tiszteletére rendezi, augusztus 20-22 között,
amelyre határon túli résztvevők is várhatók.
(H. M.)
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SPORTNAP - 1 9 9 9
A városrészek közötti nagypályás
labdarúgó bajnokságba benevezett játékosok között megtalálhatjuk az elmúlt
évek kiváló labdarúgóit, valamint a
sportágat jó színvonalon játszó amatőröket. így nem meglepetés, hogy a nagy
meleg ellenére is jó színvonalú, érdekes
mérkőzések alakultak ki.
A csapatok összetétele:
Alvég: Boda L.. Hélya M., Sőreg J.,
Subicz I., Tóth S., Gergely A., Nagy I.,
Sípos F., Molnár L., Kiss L., Kun Sz.,
Ferge I., Papp S., Rózsa L., Domán J.,
Bartha S.
Felvég: Katona Z., Kóródi S., Rúder
J., Bézi L., Rupa J., Suki Z., Gecse M.,

Farkas T., Szőke P., Fehér J., Csöke J.,
Csongrádi L.
Vasúton túliak: Ács B., Szegő J.,
Szecsei I., Sülye A., Pocsik L., Polgár
L., Farkas Z., Fekete J., Kalics K., Bagdi
G., Szilágyi I., Hack M., Csízi S., Csík
M., Seres Zs., Majnár J., Kóródi F.
Partalja: Mészáros I.. Kozák M.,
Kocsis S., Bukta Cs., Sebestyén I ,
Szebeni Z., Komáromi J., Fehér I., Szilágyi L., Dávid G., Békési I.. Fehér L.,
Nagy T., Kiss J., Csató D., Szilágyi L.,
Köteles F.
Összecsapások:
Felvég - Alvég mérkőzésen a Felvég
vidáman kvalifikálta magát a döntőbe.

ÖREGFIÚK KÉZILABDA MÉRKŐZÉSEK
A SPORTNAP keretében zajló mérkőzések 2x15 percesek voltak. A
győztes csapat egy kupát kapott, a további helyezettek pedig tarsolyukban oklevéllel emlékezhetnek a remélhetőleg hagyományossá váló rendezvényre. A meccseket Szloska Krisztián és Bárányi Antal, a TSE NB
I/B-s játékosai vezették.
Végeredmény:
Eredmények:
Rákóczifalva - Szállítók 13:11
1. TSE Öregfiúk 4 pont 3 2 - 2 2
Szállítók - TSE Öregfiúk 15:16
2. Rákóczifalva 2 pont 20 - 27
TSE Öregfiúk - Rákóczifalva 16:7. 3. Szállítók
0 pont 2 6 - 2 9
H. I.

míg a Partalja - Vasúton túliak játékát a
forró hangulat és a kiegyenlített erőviszonyok jellemezték. Végül a rendes
játékidőben döntetlen mérkőzésen tizenegyesekkel a Partalja jutott a döntőbe.
Döntők eredményei (III. helyért):
Vasúton túliak - Alvég 4:2. Góllövők:
Majnár (2), Farkas, Sülye, ül. Bartha,
Boda.
I. helyért: Felvég - Partalja 3:2.
Góllövők: Lengyel (2), Fehér, ill. Köteles (2).
A győzteseknek járó serleget Bézi
Lajos csapatkapitány vehette át Fehér
László önkormányzati képviselőtől.
M. S.

KOSÁRLABDA
A Hunyadi Mátyás Általános
Iskola sportudvara adott otthont a kosárlabdára épülő
Street ball tornának. Treznyák
György tanár úr irányításával
6 csapat mérkőzött. Győzött a rutin, azaz a helyi
Kosárlabda Klub csapata lett az első, megelőzve az
Öregfiúkat, Kölcseyseket, a Miklósi Bikákat és a
Drin - tin csapatát.
M. S.

TRIATLON
Úszás, kerékpározás, futás:e három sportágból tevődik
össze a triatlon. A három alapsportág egyenként is igen
nagyszerű szabadidő sportnak is tekinthető, ezért egyre népszerűbb mindenhol a nagyvilágban. Nálunk még gyermekcipőben jár. ezért tekinthetők városunkban úttörőknek a május
29-én megrendezett triatlon verseny résztvevői.
A képen a versenyzők és a rendezők láthatók <=>
Az OVI Olimpiáról, a gyermek labdarúgó tornáról és atlétikai versenyről később i lapszám útikban számolunk he.

Egyelőre, még árnyékban a nagy reményekre jogosító miklósi
gyermek labdarúgók

A gyermek atlétikai verseny részvevőinek egy csoportja
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TEMETKEZÉS
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN
A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal,
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyvvezetés.
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!

HALOTTAINK
(ÁPR. 23- MÁJUS 24-IG)
Juhász Lajosné Brinza Anna (82), Karakas Sándor (82), Kiss Lászlóné Kiss Jusztina Eszter (46), Dikó Józsefné Bácsi Lídia
(87), Thürmer Elemér (86) Juhász Vince (76), Gonda Lajos (90), Bana Zsigmond (91), Antal Imre (52), Botos József (28), Nagy
Ilona (77), özv. Vígh Péterné Forgács Ilona (86), özv. Takács Imréné Fejes Tóth Ilona Magdolna (77), Szirmai Tiborné Vona Katalin (márc, 46 éves), özv. Líber Istvánné Annus Mária (72), Takács István (89), Fejes Mihályné Patkó Erzsébet (59), özv. Polgár
Józsefné F. Tóth Piroska (82), Polgár Mihály (50), özv. Nagy Istvánné Markóth Ilona (72), Polgár József (82), özv. Drenkovics
Jánosné Bakos Erzsébet (54), Mező Mihály (45), özv. Mező Pálné Telek Mária (87), Csikós István (71), Oravicz József (51), özv. id.
Hevesi Tóth Istvánné Egyed Erzsébet (60), ifj. Ferge János (46), Csapó Ferenc (56). Tiszapüspöki: Lukács Szilveszter (27), Papp
Kázmér (58). Óballa: Boda Pálné Pásztor Etelka (51), Kecskés János (65).

Nyugodjanak békében!

A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en
TeL: 56/390-676
Hétfő
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenés lapozgató (ism)
10.00: Hírek
10.20: Önkormányzati fórum (ism)
11.05: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.00: Műsorismertetés, hírek
17.05 Sportmagazin
18.20: Extra
19.50 Esti mese
20.00 Hírek
20.20:Ujdonság magnósoknak!
22.00: Műsorzárás

Kedd
06.00: Jó reggelt Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Zenés nosztalgia műsor (ism)
10.00: Hírek
10.20: Extra (ism)
11.00: Hírek
11.05 Szár zene
13.00: Zenés délután
17.05 Ifjúsági híradó
18.00 Hírek
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Lemezbemutató (ism)
22.00: Műsorzárás

Péntek
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Lemezbemutató
10.00: Hírek
11.00 Hírek
11.05: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.00: Műsorismertetés, hírek
17.05: Önkormányzati fórum
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Zenés lapozgató
22.00: Műsorzárás

Szombat
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek
09.05: Dance party
10.00: Hírek
10.05: Hasznos tanácsok (ism)
11.05: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Hírek
13.05: Zenés délután
17.00: Hírek
17.05: Zenés nosztalgia műsor
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20:20: Slágerparádé (ism)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
Független közéleti lap
Szerkesztőség : 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135.
Főszerkesztő : Varga Mária
Tördelőszerkesztő: Hegedüsné Szűcs Zsuzsa

Szerda
06.00:
08.00:
08.20:
10.00:
10.20:
11.05:
12.00:
13.00:
17.05
17.35:
18.20:
19.00:
19.50:
20.00:
20.20:
22.00:

Jó reggelt, Törökszentmiklós!
Hírek
Lemezbemutató (ism)
Hírek
Record Express félórája
Sztárzene
Hírek
Zenés délután
Szentmiklósi kaleidoszkóp
Lemezbörze
Hasznos tanácsok
BBC hírek
Esti mese
Hírek
Slágerparádé
Műsorzárás

Csütörtök
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek
08.20: Slágerlista (ism)
10.05:Szentmiklósi kaleidoszkóp (ism)
11.00 Hírek
11.05: Sztár zene
12.00: Hírek
13.00: Zenés délután
17.00: Műsorismertetés, hírek
17.05 Hasznos tanácsok (ism)
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: Szív küldi
12.00: Hírek
12.05: Magyar nóták - Operett
13.00: Hírek
13.05: Vasárnapi szieszta
14.05: Zenés délután
16.05: Kabaré
17.00: Hírek
17.05: Zenés délután
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.00: Hírek
20.20: Slágerlista
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