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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Megjelenik havonta

ORSZÁGOS SPECIALIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL

JÓTÉKONYSÁGI
RENDEZVÉNY
A Független Kisgazda
Földmunkás - és Polgári Párt Törökszentmiklósi Szervezete Közhasznú Nőszövetségének tagjai 1999. június 5-én
jótékonysági bált rendeztek az alapszervezet székházában.
Céljuk az volt, hogy a város területén a tavaszi belvíz idején kárt szenvedettek közül néhánynak segítséget
tudjanak nyújtani, gondjaik enyhítésére.
A jól sikerült, nagy érdeklődést kiváltó
rendezvény eredményeként a belvízkárosultak közül öt családot 10-10 ezer
forint összeggel tudtak támogatni. Ezt a
csekély összeget az FKgp alapszervezete taggyűlésén, július 7-én, családias
hangulatban adták át a Közhasznú
Nőszövetség tagjai.
A vezetőség

Intézményünk gondozott lakói és szakdolgozói közös munka, felkészülés után a népi
tánc kategóriában sikeresen vettek részi 1999.
július 16-án a Gyöngyösön megrendezett Országos Speciális Művészeti Fesztiválon. Sok
száz résztvevő, értelmi fogyatékos, elmebeteg
gondozott színházi játszásban, irodalmi vetélkedőn, festészeti és kézimunka kiállításon
mutatta be kepességeit - nemegyszer remek,
magas művészeti értékű alkotását. A háromnapos esemény jó hangulatban, nemes meg-

mérettetésben összekovácsolódó közösségi
létben zajlott. Valamennyi résztvevő egyöntetűen vallja, hogy a következőn is szívesen fog
beszámolni arról a tudásról, melyet otthonában
nap mint nap közös munkával szerzett.
A törökszentmiklósi Psychiatriai Betegek
Otthona lakói és a velük együtt felkészülő és
szereplő szakdolgozók művészeti elismerést és
értékes díjakat kaptak szereplésükért.
v
Dr. Modosi Miklós igazgató főorvos

SOROS - T Á M O G A T Á S
A Magyar Soros Alapítvány
200.000 forinttal támogatta az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és
Helytörténeti Gyűjtemény dokumentum beszerzését. A pályázati
összegből természettudományi és
alkalmazott tudományi témakörbe
tartozó CD-ROM-okat, videofilmeket és könyveket vásároltak. Az
összehangolt állománygyarapításra
kiírt pályázatot támogatta városunk
három középiskolája, a Kölcsey
Ferenc Általános Iskola, valamint
Tiszatenyő és Tiszapüspöki könyvtárai.
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AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE TÉRSÉGÜNKBEN

Interjú a térségfejlesztési menedzserrel
Sípos Zsigmond (55) 1998. szeptember 15-től az Önkormányzati Hivatal 204-es szobájának lakója: a kistérségi polgármesterek jóváhagyásával felelőse az uniós esatlakozás előkészítésének.
A Bercsényiben érettségizett, majd a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen kapott általános agrár- és növényvédő szakmérnöki diplomát. Később „ráfejelt", kertészeti szakmérnöki és agrárközgazdászi oklevelet is szerzett. Az agrárgazdaság szinte minden területét
végigjárta: több, mint egy évtizedig a Megyei Növényvédő Állomás főmérnöke volt, 5 évig az
Országos Szaporítóanyag Termelési Rendszer igazgatója, majd ugyanennyi ideig a
TESZOV-ben termelésvezető és közgazdasági titkár. 6 évig a kengyeli termelőszövetkezet
elnöke, majd üzemági igazgató a GITR-nél, s végül az Alföldi Gabona Rt kereskedelmi
igazgató tisztét töltötte be.
Nős, felesége gyógyszerész. Legidősebb fiuk traamatológus szakorvos, középső gyermekük élelmiszeripari mérnök, leányuk egyetemista.
- Azt már tudjuk, hogy az uniós csatlakozást előkészítő térségfejlesztési menedzserrel beszélgetünk. Azt viszont nem,
hogy milyen térségről van szó?
- Egészen pontosan Jász-NagykunSzolnok megye hat kistérségének egyikéről.
Ez a 4-es számú, amely lényegében az
egykori törökszentmiklósi járást foglalja
magába, Szajóllal és Kétpóval bővítve. A
kistérség centruma Törökszentmiklós, s
még kilenc település tartozik ide. A megye
kistérségei egy nagyobb körzethez ötvöződ-

nek, amelyet Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatmár-Bereg megyék alkotnak.
- Milyen szempontok alapján történt ez
a körzetesítés?
- A régiós és a kistérségi határok kijelölését a szakemberek a természeti erőforrások, az együttműködési lehetőségek, a
közigazgatási múlt, a földrajzi adottságok és
statisztikai szempontok alapján javasolták.
- Melyek a Törökszentmiklós központú
kistérség legfontosabb mutatói?
- 603 négyzetkilométer területű és 47

Jász-Nagykun-Szolnok megye statisztikai kistérségeinek új beosztása 1997. augusztus 1-től

ezer lakost számlál. Ebből a város 24 ezer
fő. A térség népsűrűsége 78 fő négyzetkilométerenként, tehát országos átlag alatti.
Jelentős az elvándorlás, ugyanis 1990-97
között a lélekszám 18,3 %-kal csökkent. A
munkanélküliek száma pillanatnyilag igen
magas, 18,3 % (a megyei átlag 13,2 %).
Persze korábban is magas volt: a rendszerváltás óta a regisztráltak száma 23,2-18,3 %
között ingadozott. A körzet halmozottan
hátrányos helyzetű.
- ... és melyek a mezőgazdaság jellemzői?
- Az ország egyik legértékesebb termőtája, 45 ezer ha szántóval - amely 23,3
aranykorona értékű - , 2 ezer ha kerttel, ezer
ha erdővel, 600 ha gyümölcsössel és több,
mint másfél ezer ha gyeppel. Ezek adják a
teljes terület 80 %-át. A szántó 65 %-án
búza, 30 %-án pedig kukorica, napraforgó,
cukorrépa és burgonya terem. A mezőgazdasági vállalkozók száma ezer főre vetítve
256, amelynek egy része kényszervállalkozás. A gond mérete ismert: nincs jövedelem,
nincs piac, nincs fejlesztés. A kistérségünkben az egy fóré jutó bruttó termelési érték
214 ezer forint évente, amelyből a mezőgazdaság csak 38 ezer forinttal részesedik.
Ez is világossá teszi az ágazat katasztrofális
helyzetét.
- Ha jól tudom, az egy főre jutó mezőgazdasági termelési érték a rendszerváltás
előttinek a töredéke.
- Igen, körülbelül a nyolcada, esetleg
hetede.
- Ismeretes, hogy a birtoktestek elaprózódtak, amelyek ma sem versenyképesek,
nem is beszélve az uniós tagság után. Az
Európai Unió tagállamaiban ma is jellemző
- a birtokméretek nagy szóródása mellett a mezőgazdasági üzemek számának csökkenése és a koncentráció erősödése.
- Térségünkben az átlagos birtokméret
5,9 ha, sokszor az sem egyetlen tagban. Az
ideális terület 100-350 ha között lenne. Ez
persze nem csak helyi jelenség: ma Magyarországon a birtokok nagysága szerint mindössze
10-15
%-ban
vagyunk
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eurokonformok.
Mi a térségfejlesztési menedzser szerepe e kérdésben9
- Állampolgári szintig eljutva felkészíteni a gazdálkodókat a csatlakozásra: propagandával, felvilágosítással, információk
átadásával. Megértetni a birtokszerkezet
ésszerűsítésének szükségességét, az önkéntes földcserék fontosságát, a hosszú távú
bérleti szerződések jogosultságát, biztonságát, a szövetkezési fonnák életképességét.
- Milyen ma a térség mezőgazdaságának műszaki színvonala? Hogyan lehet
piacképesnek lenni ma és később?
- 3-5 gazdálkodó egységet leszámítva
igen alacsony. A tartalékokat felélik, a
tőkehiány kétségbeejtő. így természetesen
nem lehetünk piacképesek. Ez persze nem
is csoda, hiszen elavult, „nullára írt" gépekkel nem is lehet gazdaságosan termelni. A
termelési és értékesítési rendszerek kimunkálatlanok, hiányzik az agrárvertikum, és
sorolhatnánk tovább az okokat.
- Ismételten az a kérdés, hogy mit tehet
és mit tesz a térségfejlesztési menedzser,
hogy a térség kikerüljön ebből a zsákutcából?
- El kell kezdeni az építkezést, mégpedig alulról felfelé, egészen a nemzetgazdasági szintig. Elkészült a kistérség 5-7 éves
gazdaságfejlesztési programja, amely alapul
szolgál a tennivalók meghatározásához.
- Mit tartalmaz ez a program?
- Ez egy tanulmány, mely tudományos
alapossággal vázolja a térség adottságait és
lehetőségeit.
- Igen, ez egy százoldalas anyag, térképekkel, ábrákkal, táblázatokkal. Egyszeri
betekintés után is alaposnak tűnik. Ki készítette ezt a tanulmányt?
- Egy magyar-holland cég terméke, s
valóban alapos.
- Lapozgatom a kötetet, az első oldalon
a térség kedvező adottságait tanulmányozhatjuk. Melyek is ezek?
- Mindenekelőtt a centrális fekvés, az
igen jó minőségű termőföld, a több száz
éves agrárgazdasági hagyomány, a 18 ezer
ha öntözhető területből 10500 ha öntözése
és több korszerű lineár-rendszerű berendezés. Régi hagyományú a mezőgazdasági
gépgyártás és a mezőgazdasági termékeket
feldolgozó ipar. Van néhány idegenforgalmi
adottság is, mint Szenttamás, Kengyel,
Tiszapüspöki, a Holt-Tisza és a termálvíz.
Figyelemreméltó, hogy a természeti környezet több helyen érintetlen. Pozitív tényező
az itt élő emberek szorgalma.
- A korábban említett halmozottan hátrányos helyzet mögött vannak negatív tényezők is, amelyek e kistérséget jellemzik.
Melyek ezek?
- A közlekedés és az infrastruktúra. A
4-es íoút elavult, a várost elkerülő szakasz
megépítése fontos lenne. A közutak térszerkezete nagyjából megfelelő, de az állapotuk
igen rossz. Néhány település - Balla,
Tiszabő, Kétpó, Tiszapüspöki - csak zsák-

utcában közelíthető meg. Jellemző a tőkehiány és az erős gazdasági polarizáltság: az
egyik póluson Tiszabőt, a másikon
Törökszentmiklóst vagy Szajolt hozhatnánk
példának. Jelentősek a jövedelmi és vagyoni
különbségek is. Korábban a 9 községben
meghatározóak voltak a termelőszövetkezetek, amelyek sorsa ismert. Ebből nyilván
alig kezelhető munkanélküliség származott.
Az etnikai kisebbségek aránya 11 %, ami
fokozatosan növekszik, az összes szociális,
egészségügyi, oktatási, stb. gondjával
együtt. Romlik a térség oktatási és egészségügyi színvonala, s a képzett munkaerő
elvándorlása érzékelhető. A banki szféra
gyenge és érdektelen. Az agráriumba pénzt
fektetni számukra nem érdemes.
- Ilyen gondok közepette milyen konkrét
teendők fogalmazódtak meg az uniós csatlakozással kapcsolatban?
- Amit már korábban is említettem: a
csatlakozás feltételeinek, rendszabályainak,
követelményeinek, jogi
környezetének
tudatosítása,
társadalmi
elfogadtatása.

- Fontos továbbá a munkahelyteremtés,
melyre úgy tűnik, jó esélyeink vannak. A
mezőtúri út mellett ipari parkot kell létesíteni, melyre pályázat készült. Két PHAREpályázaton nyertünk 12,4 millió forintot,
mely egyik felét a térség bemutatását szolgáló kiadvány elkészítésére fordítottunk, a
másik fele pedig oktatási-képzési célokat
fog szolgálni. Ezeket a pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kell kísérnünk, ugyanis a térség fejlesztése ügyében
sokat segíthetnek. Szeptemberben indítunk
- a Munkaügyi Központtal együttműködve
- négy alkalomra tervezett fórumot, melyen
a térség polgármesterei, vállalkozói, politikusai, szakemberei lennének a meghívottak.
Célja az, hogy alakítsunk ki egy 8-10 fős
stratégiai és egy 40 fős gazdasági bizottságot. Szerepük az lenne, hogy a lakosság
igényeinek figyelembevételével kialakítsák
a főbb fejlesztési irányokat, amelyek az
Európai Unió „szabványaihoz" is illeszthetők. Az Unió csak akkor támogat bennünket, ha mi is leteszünk az asztalra valamit.

Szerintem ebben alaposan el vagyunk maradva.
- Hogyan? Kik ebben a legközvetlenebb
partnerek?
- A már szervezett és lebonyolított falugyűlések és fórumok jó lehetőséget kínáltak. A legközvetlenebb munkatársak a
polgármesterek, önkormányzati szakemberek, vállalkozók, falugazdászok.
- Milyen volt a fogadtatás?
- Nyolc fórumot tartottunk eddig. Jól
sikerült például Örményesen, másutt vegyes
volt a visszhang: az elmúlt tíz évben túl sok
áldozatot hoztak, s egyre szegényebbek.
- További teendők?
- A kis- és középvállalkozások anyagi
segítése annak érdekében, hogy az ipari
üzemeink számára a bedolgozás helyben
valósuljon meg. Jelenleg például Jánoshalmáról hozzák az ott gyártott alkatrészeket.
Védeni kell az élelmiszeripart, közre kell
működni a baromfiipar felélesztésében.
- Igen. A keleti piacon lenne is helye, de
rossz a politikai kapcsolat.

- Ez annál is inkább fontos, mert az
Unió a támogatást nem az államnak, hanem
a régióknak adja.
- így van. Ez igen előnyös: a szerződések is így köttetnek, természetesen a felhasználás szigorú ellenőrzése mellett. Az
ún. monitoring-rendszer állandóan „figyeli"
az uniós pénzek felhasználását, elszámolását.
- Komoly feladat lesz az uniós kvóták
lebontása. Ugy tűnik, ez szabályozottabb
mechanizmus, mint az egykori tervgazdálkodás volt.
- Természetesen. Ez azt jelenti például,
hogy a mi kistérségünk ennyi és ennyi
gabonát termelhet, ennyi kukoricát, ennyi és
ennyi lesz az ugaron maradt föld. A támogatás is ennek megfelelően alakul.
- Mikorra készül fel a vidék, vagy éppen a mi térségünk a csatlakozásra?
- 2006-ra!
- Köszönjük az információkat.
(Herczegh M.)
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M E G K É S E T T KÖSZÖNTÉS

Dr. Balogh Lukács nyugdíjas
fő ál lat orvos ötven éven át kifejtett
szakmai tevékenysége elismeréséül 1998 decemberében aranyoklevelet kapott. Kissé megkésve, de
annál nagyobb tisztelettel köszöntjük ebből az alkalomból.
Azért kerestem fel. hogy pályájának alakulásáról és a megtett
hosszú, nehéz útról beszéljen az
olvasóknak.
- Kisújszálláson születtem. E
város szelleme, neves gimnáziuma s
a szüleimtől kapott nevelés adta
meg az alapot életem további folytatásához.
Mikor gondolt először a késő b bi hivalósára ?
- Már kisgyermekként is nagyon
érdekelt az állatvilág. Akkoriban
határoztam el. hogy állatorvos leszek. Tervem szerencsésen valóra is
vált. Érettségi után
Budapestre
mentem az Állatorvosi Egyetemre.
A II. világháború - sajnos - nagyon
megnehezítette ezeket az éveket, de
azért sikeresen befejezhettem tanulmányaimat.
Nem könnyű a
pályakezdés'
Hogyan emlékezik vissza rá?
- Olvan helyre vágytam, ahol a
kezdeti sikereket és bukásokat magamnak kell átélni. így Kengyel
községbe kerültem, melynek én
voltam az első állatorvosa. Első
munkahelyemre mindig szívesen
gondolok vissza, mivel a feladataim
elvégzésen keresztül hamar megismertek az emberek, és kölcsönösen
megszerettük egymást. Az itt eltöltött pár év szép emlék marad számomra.
Mi volt a következő
állomás?
- Három év elteltével. 1951-ben
feletteseim
Törökszentmiklósra
helyeztek. Negyvennyolc eve élek

itt. Sorsforduló volt az életemben,
hogy itt nősültem meg. Feleségem
tanítónő. Két felnőtt fiain, négy
szép unokám leszi boldoggá magánéletemet.
Miiven beosztásokban
dolgozott a több, mint négy évtized alatt?
- Először körzetben voltam,
majd - Törökszentmiklós község
várossá alakulása után - városi
főállatorvosnak neveztek ki. A
pálya szépsége mellett néha sok
problémával kellett megbirkóznom.
Az w50-es. '60-as évek járványainak
leküzdése
emberpróbáló
feladat
volt Bizonyára sokan emlékeznek
még a ragadós száj- és körömfájásra. a sertés- és baromfipestisre.
Ezek számtalanszor követték egymást. Az állatok elhelyezése és
higiéniai ellátása sok kívánnivalót
hagyott maga után. Megfeszített
munkával azért mindig sikerült
idejében megfékezni a sokféle vészt.
Az eredményes munka csak jó
segítőtársakkal valósítható meg!
- így van! Szeretettel emlékezem
Nagy
Dezső
megyei
főállalorvosra. valamint közvetlen
munkatársaimra: Riegler Kálmán.
Orosz József Madaras Albert és
Szécsi Pál kollégáimra, hogy csak
néhányat említsek. Számomra valamennyiük közreműködése és jó
hozzáállása nagy segítséget jelentett.
Mindez
már múlt
időben
hangzik el. Az elrohant
munkás
évek mán itt a pihenés
időszaka.
Hogyan lelnek most a napok?
- Megnövekedett szabadidőmben rendezgetem az évek során
felgyülemlett dolgaimat, kertészkedem. olvasgatok, és még most is
kiveszem a részemet a társadalmi
munkából.
Hogyan fogadta a kitüntetést?
- Nagy öröm volt az életemben,
mikor megkaptam. Ez nagyon szép
bizonyítvány, és boldog vagyok,
hogy megérhettem.
- Ez természetes!
Öröm a mi
számunkra is. hogv valahol ismét
idejében
méltányolták
egy
élet
lelkiismeretes
és eredményes
munkáját. Kérem, fogadja
szeretettel
gratulációinkat!
(Hajnal Jné)

Németh Erzsébet versei

Talány
Visszavár-e meg a falu.
rám ismerne-e a rét?
Ahol csikó-álmainknak
hajtottuk vad szekerét.
Elmondaná-e a hajnal
milyen csodát hoz a Nap.
s miért fut el úgy az élet,
mint a puli-pillanat?
Megérzi-e még az alkony,
a fehér arcú vén akác.
gyerekkori titkaimat
s felnőttkorom illatát?

Nyár
Fehér csipkeblúzt öltött a jázmin,
bársony ruhás rózsaasszonyok körtánca lebeg.
Karcsú reggelek testén
aranyló álmok fénylenek.

ÁRVAI

FOTÓ

TörökszcntmikIós,
Kossuth út 155.
Tel.: 390-162
Folyamatosan bővülő árukészlettel
kedves
vásárlóinkat.

várjuk

Üzletünkben a legújabb
napszemüveg

modellekből

is válogathatnak!

Filmek, albumok, képkeretek,
fényképezőgépek nagy választékban!
Színes

fém

l e h e t ő s é g szerint

kidolgozás
1 órán

belül
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AMI A J Ú L I U S I S Z Á M U N K B Ó L K I M A R A D T
¥
amatőr művészekkel "?
Tombol a nyár! (Bár sokszor - sajnos
Nagy
János
fafaragó
művészi alkotá- Ennek több oka is van! Először is:
- a vihar is.) A szerkesztőség munkatársainak mindennapi élete is eltér mosta- sainak kiállítása viszont még mindig nem hívott és nem biztatott még senki a
nában a megszokottaktól. Ennek ered- látható a Helytörténeti Gyűjtemény egyik találkozásra. Nem tudom, a Pincegalériménye letl. hogy két nagyon jelentős termében. Önéletrajzából sok mindent ában júniusban lett volna-e hely faragárendezvényről nem tudtunk időben hírt megtudtunk a mezőtúri születésű, de
már tízéves kora óta Törökszentadni.
miklóson
lakó fiatalemberről, aki
Június 25-én a Pincegalériában kiálegyébként
gépkocsivezető.
lítás nyílt az amatőr képzőművészek
Beszélgetésünkkor először iskolás
alkotásaiból. Legtöbbjük nevével és
éveiről
kérdeztem.
tevékenységével már foglalkoztunk ápKisiskolás
még Mezőtúron volrilisi számunkban. Akkor egy-egy képütam,
de
a
felső
tagozatot
már a Rózsa
ket is bemutattuk. Nem lehet szó nélkül
Ferenc
téri
Általános
Iskolában
végezhagyni ezt a nagyon szép kiállítást.
tem.
Osztályfőnököm
Sindel
Mihály
Ezért térünk vissza rá most. pótlólag.
Pintérné Farkas Éva, Farkas János, Lu- tanár úr volt, akinek nagyon sokat
kács Csaba, Hangodi Lajos, Hajdrik köszönhetek. Tanév végén a gyakorlati
József és a fegyverneki Jancsó István foglalkozásokon készült munkadarab(Szirmai) festményei, ill. grafikái, Kör- jainkat bemutatták a szülőknek és a
möndi Szilvia tűzzománcai, Vass Áron tanulóknak, ez volt életem első kiállíagyagmunkái és Forrai Henrik ková- tása. Hajókat, különféle bútorokat
csoltvas tárgyai kerültek a közönség elé. faragtam, de már ekkor megpróbálA megnyitó - ahol megjelent Pató koztam figurák alkotásával is.
- Hogy jött létre ez a kiállítás a
Róza szobrászművész és a Kulturális
Szervező és Szolgáltató Iroda új vezető- Helytörténeti
Gyűjteményben?
je: Kurucz Anita is - rendhagyó volt. - Barátom, Őz István látszerész volt a
Sülye Károlyné igazgató „beszéd" he- kezdeményezője. Ő szólt Szabó Antal
lyett a művészeket szólaltatta meg. Arra tanár úrnak, aki megnézte a faragásoEgy kis pihenő munka után
keresett választ, ki, miért alkot.
kat, és rögtön el is fogadta az ötletet.
(Nagy János és Szabó Antal a kiállításon
Válaszaikból kiderült, hogy a bennük Nagyon gyorsan történt az egész, még
lévő feszültségeket próbálják ezzel felol- a meghívók is alig értek' célba. De saim számára, hogy ott bemutatkozzam.
dani. A megkönnyebbülést keresik ők is, azért sokan eljöttek, legnagyobb örö- Időm is kevés, hiszen családos embermint annyian mások. De amíg egyesek mömre. Külön köszönöm Sindel Mihály ként, első a munkahely! Fafaragó baráaz önpusztító szerekhez folyamodmik, tanár úr megjelenését és elismerő szava- taim viszont vannak, és szívesen ismerők a művészetet hívják segítségül.
it.
kednék össze újabbakkal is.
- Bizonyára több faragása is készült.
A közönség órákig időzött az alkotók
- Egyre több emberről derül ki, hogy
és kiállított műveik társaságában. Ez a Azok hol láthatók?
nem idegen tőle a művészetek valametalálkozó igazi társadalmi esemény volt,
- Egy részük még otthon van. A lyik ága. Ha létrejönne - például a
amit a vendégkönyv bejegyzései is tanú- szüleimnél is elhelyeztem néhányat, de következő
év nagy
rendezvényeinek
sítanak. A kiállítás két hétig tartott nyit- ajándékoztam is belőlük.
keretében - egy városi szintű találkozó
va.
- Miért nem tart kapcsolatot a helyi az. összes amatőr képzőművész és az

Az egyik „ kedvenc "

érdeklődők között, oda eljönne-e?
- Természetesen, nagy örömmel
vennék részt rajta. Most pedig, hogy
lehetőséget kaptam rá, szeretném újra
megköszönni barátaimnak és összes
jóakarómnak a támogatást, nemcsak
helyben, hanem távolabb is. Egyik igen
fontos segítőm egy szolnoki mesterember, aki munkaeszközeimet a saját elképzelésem szerint készíti, alakítja.
Nélküle nehezen boldogulnék, így nagyon hálás vagyok neki érte.
- Köszönöm, hogy az olvasók rendelkezésére állt, és reméljük, hogy még
sok, újabb alkotásában tudunk gyönyörködni a jövőben is.
(Hajnal Jné
Fotó: Őz István)
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10 ÉVES A TISZA FILM
A tékacsoda és az üzleti siker neve:
Nóra Videotéka
A TISZA FILM RT képviseletében TörökFILM - mint kft. - 1989. augusztus 31. napján jött létre;
szentmiklóson
egyedül a Nóra Videotéka van jelen. E
mára már RT-vé alakult át.
Az országban közel 900 videotéka van, melyek a TISZA FILM RT kölcsönző a varosban lakók minden igényét kielégítő
képviseletében működnek. Ezek az üzletek 15-50 négyzetméter nagyságú módon működik.
Amit a Nóra Videotékáról tudni kell:
helyiséggel rendelkeznek, forgalmas helyen találhatók, s kiszolgálásuk
igényes. Kölcsönzőink a nagyvárosoktól a kicsiny falukig mindenhol * Egész évben, a hét minden napján 10-12-ig, ill. 1521-ig nyitva vagyunk.
megtalálhatók. A kistelepüléseken működő videotékákat a csereközpontok látják el új filmekkel, így az ő készletük is folyamatosan bővül, cse- * 1999. 06. 19-től 1999. 10. 31-ig egyedi akcióval
várunk minden kedves beiratkozni vágyót és a már
rélődik. Hetente 8-10 féle Premier filmet jelentetünk meg a piacon lévő
meglévő klubtagjainkat, széles körű, 5000 db-os
versenyképes 10-12 kiadótól. Hálózatunk nem csak kölcsönzői szolgáltakészlettel.
tással rendelkezik, értékesít is. Ennek köszönhetően meg is vásárolhatják
* Klubtagsági igazolványunk 1999. 10. 01-től 500 Ft,
kedvenc filmjeiket. Rendszerünk fix tarifával dolgozik, amely
mely a kiváltás napjától 1 évig érvényes. Az akció
kölcsönzés esetén: 90; 150; 200; 250; 300 Ft,
ideje alatt minden kedves beiratkozó klubtag 1 db
vásárlás esetén: 499; 799; 1100; 1499; 1800 Ft.
500 Ft-os műsoros videokazettát kap ajándékba.
A tékáinkat igénybe vevők elsősorban a kellemes környezetet, a bő
választékot (5000 db) és a gyors, figyelmes kiszolgálást értékelik. Klub- * Aki egy alkalommal 500 Ft-ért bérel filmet, az. 90 Ftos kazettát ingyen hazavihet a kiválasztott filmekkel.
tagjainkat előre tájékoztatjuk a heti premierfilmek megjelenéséről, így
módjukban áll azokat előjegyeztetni. Üzleteink a hét minden napján - * Aki az akció időtartama alatt filmet kölcsönöz és a
kazetta visszahozatalakor a számát egy lezárt dobozünnepnapokon is - kötelezően a település nagyságától függő 6-24 órás
nyitva tartást biztosítanak.
ba helyezi (mely a Tékában található), az millenniuVideotéka hálózatunk szabad, független, és egyidőben széles körű műmi sorsoláson vesz részt.
faj elérésére nyújt lehetőséget a szolgáltató egységünkben videofilmek * Új kölcsönzési lehetőség a 4 és 12 órás bérbevételi
iránt érdeklődő klubtagjaink számára. Filmjeink - nem úgy, mint a
idő, amely közel 50 %-os árengedményt biztosít.
moziban - nincsenek bemutatási időponthoz kötve, s ennek köszönhetően
Jöjjön, látogasson el hozzánk! A hét minden napján
a választás szabadsága sem korlátozott!
várjuk a kedves leendő és már meglévő klubtagjainkat.
A premierfilmek ára 250-300 forint között mozog, a kölcsönzési díjak Fia minket választ, akkor a város legnagyobb kazettamegfizethetők, és mindenki számára elérhetők.
készletű videotékájának klubtagja lehet.

- Milyen nehézségeket okoz a meglévő
két kereskedelmi TV és a kábeltévé bevezetése a Nóra Videotékában? Csökkent-e a forgalom, a visszatérő klubtagok száma? kérdeztük Rédai Mihály üzletvezetőtől.
- Sajnos, a két kereskedelmi TV bevezetése óta valóban visszaesett némileg a
forgalom, amelyet több módon próbáltunk és
próbálunk a mai napig visszaállítani. Igyekszünk arra törekedni, hogy egy-egy megjelenés alkalmával egy fajta filmből több kópiát
tudjunk biztosítani klubtagjaink számára.
Kedvező nyitva tartási idővel, korrekt árakkal, figyelmes kiszolgálással, igényes üzleti
belsővel, szorgalmas munkával és kitartással
próbáljuk helyreállítani a jelenlegi videópiac helyzetét.
- Zavarja, netán gondot okoz-e, hogy a
városban az Önén kívül más videotéka is
üzemel?
- Számunkra - még jelen esetben sem okoz problémát, nem jelent konkurenciát a
városban működő többi videotéka, hiszen a
TISZA FILM jóvoltából olyan segítőtárs áll
mögöttünk, melynek nincs párja az országban. Meglévő, 1,5 milliós filmkészlettel, régi
és új sikerfilmekkel, ritkaságnak számító
klasszikusokkal, mindenki számára elérhető
kölcsönzési és eladási árakkal próbálunk
minden igényt kielégíteni. Értékesítésre
szánt kazettáink minden minőségi elvárásnak

eleget tesznek. Tékánkban kizárólag a kiadó
által hologrammal ellátott, a TISZA FILM
RT védjegyével védett tiszta minőségű filmet
kínálunk. Ezzel betartjuk a videó világ törvényeit, biztosítjuk klubtagjaink szórakozását
azáltal, hogy minőségileg élvezhető filmeket
kapnak a pénzükért.
- Megéri-e - s ha igen, miért. - még mindig videotékát üzemeltetni?
- Azt hiszem, hogy a tízéves múltammal,
amit a mozgókép világában töltöttem, állíthatom, hogy ha mindig mindennek az anyagi
vonzatát tartottuk volna szem előtt, biztosan
nagyon sok vállalkozás szűnt volna meg.
Minden cégnél, vállalatnál és egyéni vállalkozásnál vannak hullámvölgyek. Ez tény és
való. Ezeket át kell vészelni, még ha az adott
időszak siralmas is. Szívvel-lélekkel kell az
üzletet sikerre vinni. Bár én is tisztában
vagyok vele, hogy az elénk „görgetett" akadályokat (KERMI, TV-k, kábeltévé, kiadások az önkormányzat és a vállalkozás felé, és
nem utolsó sorban a munkanélküliség)
pusztán akarattal kevés helyrehozni. Reménykedek abban, hogy az új Média-törvény,
egyre több és jobb film, reklámok és akciók
segítségével ismét fellendíthető a videóvilág
helyzete.
- Miért nem próbálta meg egyéni vállalkozóként működtetni a Nóra Videotékát?
- Azok, akik már jártak nálunk, vagy

csak tudják, merre található, tisztában vannak vele, hogy a város legfrekventáltabb
helyén üzemelünk. Ennek az ideális helyválasztásnak megvan az anyagi vonzata, és ez
csak egy a sok közül (bérleti díj, rezsi, alkalmazottak bére, TB és egyéb járulékok,
stb.). A TISZA FILM RT rengeteg terhet
levesz a vállamról azáltal, hogy a kazetták
beszerzési árát nem nekem kell állnom,
hiszen ez is kb. 80 ezer forint. Mivel az Rt
több kópiát vásárol ugyanazon filmből, ezért
kedvezményeket kap. így lehetséges, hogy
egy-egy primer filmből 6-8 db hozzám is
eljut. Ha egyéni vállalkozóként működtetném a tékát, nem tudnék több darabot garantálni l-l filmből. Valószínűleg a ráfordítás sokkal több lenne, mint a haszon.
- Mit üzen a videóvilág kedvelőinek?
- Én azt hiszem, és reménykedem benne,
hogy még mindig sokan vannak azok, akik
szívesen betérnek hozzánk egy-egy filmért,
hogy otthon igényeik szerint kellemesen
szórakozhassanak.
Nézzenek be hozzánk! Ne feledjék akcióinkat, nálunk mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozást, kikapcsolódást
nyújtó filmeket! Látogassanak el a Kossuth
út 118. sz. alatti tékánkba, vagy hívjanak a
390-88l-es telefonszámon! Két alkalmazottam mindenben a segítségükre lesz.

(X)
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Csak

fiataloknak

MÉLY É R Z É S E K R Ő L Z E N É L
A PERRY MASON EGYÜTTES
Mint minden korszaknak, napjainknak is egyik sajátossága, hogy a könnyűzene
különböző műfajaiban együttesek alakulnak. Tagjai nem csak a fiatalok szórakoztatását tekintik fontosnak, hanem a „buli kedvéért" és a közös zenélés öröméért is játszanak. Sikereik mértéke a lehetőségek függvénye. Ha élnek vele, akkor hírnévre tehetnek
szert. Ha a lehetőségek korlátozottak, vagy nem sikerül azokat teljes mértékben kihasználni, még akkor is megvan az esélyük arra, hogy maradandó emléket hagyjanak
rajongóik szívében.
A város középkorú lakói közül ki ne emlékezne a 60-as, 70-es évek legendás zenekarára: a KŐSZÍVEKRE? És az akkori hangulatos ötórai teákra? Nos, tudomásunk
szerint nap jainkban két amatőr együttes próbálgatja szárnyait: a PERRY MASON és a
HOLTCORE. Az előbbiről két tagja, Király Tibor és Csöke István által próbáltunk
többet megtudni.
- Hogyan és kiről kapta
nevét az együttes?
Mindannyian
lelkes
Ozzy Osbourne
rajongók
vagyunk - kezdi a beszélgetést Tibi. - Az 1996-ban
megjelent lemezük
egyik
számának
címe:
Perry
Mason. A dal kitalált személyről, egy amerikai ügyvédről szól. Stílusa, mondanivalója közel áll hozzánk,
ezért esett a választásunk erre
a névre.
- Mikor alakult meg a zenekar, és milyen előzményei
voltak ennek?
- Közel egy éve létezünk.
Előtte valamennyien játszottunk már más zenekarokban,
így a Nonsense-ben, Big
Bottom-ban. Jómagam hangtechnikusnak tanultam Budapesten, ahol megismerkedtem
jelenlegi gitárosunkkal. Eredeti elképzelésünk szerint a
fővárosban akartunk zenélni,
de később úgy döntöttünk,
hogy ezt Törökszentmiklóson
valósítjuk meg, hiszen itt is
vannak tehetséges zenészek.
- Mutassuk be őket is!
- Ács Zsolt basszusgitáron. Vörösmarty Imre gitáron. Csöke István szintetizátoron játszik. A dobosunk
Kormos Zoltán, én pedig
énekelek.
Imi
kivételével
mindannyian miklósiak vagyunk. Zsolti ősztől Szolnokon tanít majd egy középiskolában. Zoli a zeneakadémi-

án tanul, mi hárman pedig
egyelőre munkahelyet keresünk. Életkorunk 20-25 év
között van, és még egyikünk
fejét sem kötötték be a hölgyek.
- Milyen zenei irányzatot
képviseltek?
- Dallamos rockzenét játszunk - veszi át a szót Pisti.
- A régebbi hard rock-ot
próbáljuk ötvözni egy újabb,
feszesebb, pergősebb formával. Kidolgozott zenénk mély
érzésekről szól, komoly mondanivalóval. Vannak saját
számaink, de más együttesek
- mint például a Led Zeppelin vagy a Deep Purple dalait is szívesen feldolgozzuk. Saját stílusunkat hosszú
évek folyamata érlelte.
- Milyen
kihívásokkal
kellett szembenézni a megalakuláskor?
- A profi zenészek kivételével aki manapság együttest próbál alakítani, az valószínűleg őrült - válaszol
ismét Tibi
mert a beleölt
pénznek és a ráfordított energiának még a töredékét sem
kapja vissza. A felszerelésünk közel egymillió forintot
ér. bár ezt apránként, hosszú
évek alatt és nagy szerencsével sikerült megvásárolnunk.
Néhányan még mindig törlesztjük a részleteket. Előfordult, hogy azért nem tudtunk
fellépni egy koncerten, mert
nem volt pénzünk az utazás-

ra. Alaposan elkedvetlenít
bennünket az is, hogy a média néha olyan számokat
játszik, amelyek mindössze
négy akkordból állnak, monoton szöveggel, nulla mondanivalóval. Ezek minden
zenei tudást nélkülöznek.
Ezen a téren katasztrofális a
zenei kultúra Magyarországon.
- Miért folytatjátok mégis?
- Azért, hogy játszhassunk, hogy a fiatalok megismerjék és elfogadják a zenénket. Örömünket leljük
benne, ez az életünk. Megpróbálunk valamit tenni az
előrelépésért, az álmaink
megvalósításáért, amely talán
most még csak illúziónak
tűnik, de mi fanatikusan
küzdünk érte. A többi már
nem rajtunk múlik.
- Hol szoktatok próbálni?
- Jelenleg a Művelődési
Központ
pincehelyiségében
tartjuk a próbákat - mondja
Pisti. - Ez fejeként ezer forintba kerül havonta, bár még
szerződést nem kötöttünk. A
régebbi helyünkön jóval kevesebbet
fizettünk.
Nem
tudjuk, miért, de onnan el
kellett jönnünk...
- Párszor már játszottatok városi
rendezvényeken,
július 10-én pedig a mezőtúri
rockfesztiválon vettetek rész,
ahol interjút is adtatok a
szarvasi rádiónak. Elégedet-

tek vagytok-e
a fellépési
lehetőségekkel?
- Egyáltalán nem - reagál
kedvetlenül Tibi. - Magyarország nem csak feltalálóiról
ismert, zenészei is lepipálják
sok nemzetéit. Az amatőr
zenekarok számára viszont
nincsenek járható utak. Nagy
az elszigeteltség, és a lehetőségek erősen korlátozottak.
Sajnos, a város részéről is
egyfajta konzervatív szemléletet tapasztalunk ezen a
téren.
- Ha kevés is, de biztosan
akad fellépési
lehetőség.
Mikor és hol lesz a legközelebbi?
- Július 23-án Hajdúszoboszlón játszunk, augusztus
20-ra pedig Túrkevére hívtak
bennünket. Reméljük, itthon
is lesz lehetőségünk erre a
tűzijáték napján.
- Hogyan tervezitek a zenekar jövőjét?
Egyáltalán:
mi szükséges a sikeres működéshez?
- Titkolt vágyunk, hogy
megvalósuljon egy fővárosi
stúdió terve, ahol felvételeket
készíthetnénk, és megfelelő
menedzseléssel egyre több
koncerten vehetnénk részt.
Ehhez persze kapcsolatok,
szerencse és pénz kell. Az
előbbi
kialakulóban
van,
pénzünk viszont nincs. Pedig
akinek az utóbbi megvan,
annak előbb-utóbb kapcsolatai is lesznek. Többnyire
optimisták vagyunk, ezért
bízunk a szerencsében. Néhány számmal bővíteni szeretnénk a repertoárunkat is,
hogy önálló koncertet adhassunk. A szakmai fejlődés sem
árthat. Úgy érezzük, hogy
tehetségesek vagyunk, felkészültségünk jó, de amíg
élünk, tanulunk.
Sz. Zs.
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RENDŐRSÉGI
Július 4-én az Almásy út egyik sörözője elől egy Lada személygépkocsit
tulajdonítottak el: az elkövetőnek nem
volt nehéz dolga, ugyanis a jármű nyitva volt, az indítókulcsot pedig a kesztyűtartóba tette a tulajdonos.
*
Július 9-én az éjszakai órákban az
egyik fegyverneki sörözőbe törtek be miután a helyiség hátsó ablakának a
rácsát lefeszítették - , ahonnan italokat,
dohányárut és csokoládét loptak el. A
tulajdonos kára 55 ezer forint.

*

10-én ugyancsak az éjszakai órákban az egyik Fáy lakótelepi földszinti
lakásba hatoltak be - álkulcs használatával - , és 30 ezer forint készpénzt
vittek el.

*

Július 10-én éjjel Kengyelen az
egyik Arany János úti ház udvarán álló
bódéból egy Mountain Bike kerékpárt
loptak el. Az ismeretlen tettes a lakatot
lefeszítette, majd a 20 ezer forintot érő
zsákmányával távozott.
Ugyanezen a napon az Ady Endre
út egyik házából is elloptak egy MB
kerékpárt, míg a tulajdonos dolgozni
volt.

*
Ugyanezen a napon a délutáni órákban telefonon érkezett egy állampolgári
bejelentés, mely szerint a Kossuth úti
Posta épülete előtti telefonfülke üvegét
egy férfi betörte. A helyszínre érkező
járőr a közeli sörözőben találta meg a
városban élő tettest, aki éppen a vérző
kezét mosta a mosdóban. Az elkövető a
tettét elismerte, a mintegy 8000 forintnyi okozott kárral együtt.

*
Július 11-én egy helyi lakos jelentette be, hogy az egyik kengyeli szórakozóhely udvarán álló, lezárt gépkocsiját feltörték az éjszaka folyamán, és
abból CD-lemezeket loptak el, 50 ezer
forint értékben. A gépkocsiban 10 ezer
forint kár keletkezett.

*
Egy nappal később a város egyik
Kossuth úti presszójába törtek be, falbontás módszerével. Ezt követően a
helyiségben lévő játékgépeket feltörték,
s abból 30 ezer forint készpénzt vittek
el. A rongálással 15 ezer forint kárt
okoztak.
Július 15-én éjszaka egy másik

HÍREK

Kossuth úti italbolt volt a betörők célpontja: az ismeretlen elkövetők italt,
cigarettát, csokoládét vittek el, valamint
a játékgépekben „talált" pénzt. A lopással okozott kár 142 ezer forint, a rongálással pedig 20 ezer.

*

Július 16-án éjjel két személygépkocsit is megrongáltak ismeretlen elkövetők: az egyiket a Táncsics lakótelepen, melyre kromofágot öntöttek, a
másikat pedig a Fáy lakótelepen. Az
előző kár értéke 50 ezer, az utóbbié
pedig 40 ezer forint.
*
18-án éjszaka egy Deák Ferenc úti
tulajdonos autóját törték fel. A tettesek
„egyszerűen" betörték a jánnű ablakát,
s egy rádiós-magnót és két hangfalat
vittek el. A tulajdonost ért kár 18 ezer
forint.

*

Július 19-én éjszaka a város végén
található vendéglőbe törtek be: miután
lefeszítették a lakatot, italokat, cigarettát, valamint a játékgépet feltörve pénzt is vittek magukkal az ismeretlen
elkövetők. A lopással 200 ezer forint
anyagi kár keletkezett, a rongálással
ötezer.

*
Július 24-én ugyancsak az éjszaka
folyamán, az ajtót kifeszítve törtek be
ismeretlen tettesek egy italboltba a
Vécsey utcában. Italárut, cigarettát,
valamint a játékgépből készpénzt vittek
magukkal az elkövetők.

*
Ugyanezen a napon a Kossuth úti
Tüzép-telepre hatoltak be, ahonnan
három üvegajtót, két ablakot loptak el,
84 ezer forint értékben.

*

Az elmúlt hónapokban sajnos az
átlagosnál több közlekedési baleset
történt a városban és környékén.
Július 8-án a város belterületén két
gyalogos a Kossuth út 131. számú ház
felől a szemközti oldalra igyekeztek,
két álló tehergépkocsi között. A felezővonalhoz érve egy Szolnok felől érkező
tehergépkocsi elé léptek, amely - a
vezető azonnali fékezése ellenére - a
gyalogosokat elütötte, akik nyolc napon
túli sérüléseket szenvedtek.
Másnap egy szarvasi illetékességű
gépjárművezető ütközött mikrobuszával
egy kisújszállási lakos vezette személy-

gépkocsival. A személykocsi utasa
nyolc napon belüli fejsérüléseket szenvedett. A két járműben 300 ezer forint
kár keletkezett.
Július 15-én Kengyelen az úttesten
játszó gyermekek egyikét ütötte el egy
segédmotoros kerékpáros. A baleset
sérültje fejsérülést és agyrázkódást
szenvedett, melyek nyolc napon belül
gyógyulok.
Július 19-én személygépkocsi ütközött - amely a Batthyány úton közlekedett az Almásy út irányában - az útkereszteződésben egy szabályosan közlekedő segédmotoros kerékpárral. A
vizsgálat kiderítette, hogy a személygépkocsi vezetője nem adta meg az
elsőbbséget. A vétlen segédmotoros
nyolc napon túli, súlyos sérüléseket
szenvedett.
Ugyanezen a napon a déli órákban a
Béke MgTsz I. telepének bekötőútján
egy tehergépkocsi vezetője y-ban akart
megfordulni, s tolatás közben nekiütközött egy szabályosan közlekedő segédmotoros kerékpárnak. Az utóbbi vezetője nyolc napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett.

*

1999 áprilisától június 14-ig a városban és környékén ismeretlen személyek
aranynak
látszó
bizsuékszereket arany ékszerként értékesítettek, illetve tört aranyra cseréltek. Az elkövetők azóta ismertté váltak, ezért kéri a Rendőrkapitányság,
hogy akik az iménti időszakban három fiatal nőtől vásároltak vagy
„árut" cseréltek és a rendőrségi feljelentést még nem tették meg, úgy azt
jelezzék az illetékeseknek.

*

Környezetkárosítás miatt indított
eljárást a rendőrség több személy
ellen, akik a Tiszapüspöki-Balla folyószakaszon a Tisza „virágzásakor"
kérészeket gyűjtöttek, s a védett rovarfajból 115 darabot lefagyasztott
állapotban tároltak. Az állatok értéke, amelyet horgászásra szántak, 230
ezer forint.

*

Kérik az illetékesek a kerékpárosokat - miután a 4-es főútvonal javítási munkálatai befejeződtek
hogy
közlekedés céljára a gyalogosok számára fenntartott járdákat ne használják.
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Arcok a hétköznapokból
Július 13-án hatályba
lépett a szabálysértési
törvény módosítása
A módosítás célja, hogy javítsa
a közállapotokat, visszaszorítsa a
közterületen elkövetett szabálysértéseket és lehetővé tegye a jogsértőkkel szembeni hatékony fellépést.
A módosítás tartalmi szempontból azt jelenti, hogy változtak
az egyes törvényi tényállások,
valamint újak kerültek megfogalmazásra. így többek között
változik a helyszíni bírság és a
szabálysértési hatóság által kiszabható pénzbírság legalacsonyabb és legmagasabb összege is.
Az előbbi 200-10.000 forintig, míg
az utóbbi 10.000-100.000-ig terjedhet. Ú j elem, hogy a meg nem
fizetett szabálysértési hírságot a
bíróság átváltoztathat ja elzárásra,
ami ellen nincs jogorvoslati lehetőség. Ez az időtartam 1-60 napig
terjedhet.
Mint az előzőekből kitűnik,
megemelkedett
az
intézkedő
rendőr helyszíni bírságolásának
az összege is. Ennek megállapítása
az intézkedő rendőr joga, miután
értékelte a szabálysértés körülményeit. Súlyosbító körülménynek
minősül, ha a szabálysértő baleseti
veszélyt okoz, enyhítőnek pedig az
elkövető személyi körülményei. A
helyszíni bírság 15 napon belül
postai befizetőlapon is kiegyenlíthető. Akinek a bírság kiszabott
összegével kapcsolatban kételye,
problémája van, az elsősorban a
ren (J ő rkap i tánv ság
vezetőj éhez
fordulhat.
Érdemes néhány bírságolási
tételt idézni, amelyek a sok közül
a leggyakoribbak: így az engedély
nélküli vezetés 5000-8000 forintig,
vasúti átjárón az áthaladási szabály megsértése, a tilos jelzés
figyelmen kívül hagyása, szeszesital kiszolgálása fiatalkorú részére
egyaránt 7000-10.000-ig sújtható.
A csendháborítás hírsági tétele
5000-10.000-ig, a köztisztasági
szabálysértés
pedig
5000-7000
forintig terjedhet.
(H. M.)
(A hírekel a rendőrségiül kaptuk)

VILLÁMINTERJÚ FECSKE TIBORRAL
lapunk legeredményesebb terjesztőjével
Kedves Olvasóink bizonyára megszokták már, hogy minden hónap első negyedében becsönget Önökhöz egy fiatalember, aki házhoz viszi a
Törökszentmiklós és Vidéke újságot (is). Természetesen más elárusítóhelyeken is
kapható lapunk, és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ellenszolgáltatás
nélkül vagy csekély jutalék ellenében
fáradoznak az eladással. Mégis, Tibor
az, aki havonta a legtöbb példányszámot
ter jeszti - mintegy kétszázat.
^JB^M
- Tibi, mondjon néhány szót magáról,
hogy az olvasók jobban megismerjék!
- 1969-ben születtem Szolnokon, de
családom ezt megelőzően és azóta is
Törökszentmiklóson él. Kisegítő iskolába
jártain, majd nappali és éjjeli őrként 11
évig a Béke MgTsz-ben dolgoztam. 1998ban az idegeim miatt leszázalékoltak.
Nyugdíjas szüleimmel élek együtt. Mindkét nővérem a kereskedelemben dolgozik.
Ok házasok, gyermekeik óvodás, illetve
általános iskolás korúak.
Hogyan lett ún. mozgó árus?
- Röviddel a Törökszentmiklós és Vidéke újraindulása után a kuratórium
elnöke megkérdezte, hogy volna-e kedvem terjesztéssel foglalkozni. Elvállaltam. Azóta több újságot is házhoz viszek:
a Szentmiklósi Agorát, a Léleküdítő Magazint, a Szárnyaló Képzeletet, a Katolikus Krónikát, sőt hordtam a Városi Hírmondót és az Infót is.
Megéri?
- Igen. Bár nem kapok minden lap
árusításáért jutalékot, de szívesen végzem
ezt a munkát. Belekukkantva magam is
tájékozódom, emellett beszélgethetek az
emberekkel. Ha nem fizetnének érte,
akkor is elvállalnám.
- Maradjunk a Törökszentmiklós és
Vidékénél. Mi a tapasztalata:
szívesen
veszik az olvasók ezt a lapot?
- Akik ismerik és megszokták, azok
különösebb rábeszélés nélkül megvásárolják. Szeretik, jónak tartják, másképp
nem vennék meg. Az alvégtől a felvégig
terjesztem, és van egy kialakult törzsvásárlói köröm, akik szinte már várják,
mikor viszem. Kétszáz példányt mindig
cl tudok adni belőle.
Az árát is megfelelőnek tartják?
- Általában igen. Sajnos, van olyan is,
aki azért nem tud rá költeni, mert másra
kell a pénz.
A tartalommal kapcsolatban hallotte már kritikái. hiszen nincs olvan írott

sajtótermék, ami mindenkinek
egyformán
tetszik...
- Erre vonatkozóan még semmi roszszat nem hallottam.
- Milyen kapcsolatban áll az olvasókkal? Elmondják-e,
hogy mit tartanak
érdekesnek a lapban, vagy miről szeretnének olvasni?
- Jó kapcsolatban vagyok velük. Egyegy érdekesebb cikkre magam is felhívom
a figyelmüket. Jónak tartják a sportot,
érdekesnek a közéleti és rendőrségi híreket, és szívesen olvasnak egyéb írásokat
is. Az idősebbek arra is kíváncsiak, hogy
ki halt meg az elmúlt 1 hónap alatt. Néhányan örülnének annak, ha a Kossuth és
Petőfi Rádió, valamint a különböző TVcsatornák műsorait is közölné az újság.
- Ez a kívánság feltehetően
anyagi
okokra vezethető vissza: egy lapban tájékozódni mindenről, így csak egyet kellene
megvenni. Az már más kérdés, hogy milyen terjedelemben lehetne ezt megoldani.
Tibor! Köszönjük, hogy szívén viseli
lapunk terjesztését,
és reméljük,
még
sokáig lesz módja erre. Olvasóinktól pedig azt kérjük, hogy észrevételeiket, segítő
szándékú kritikáikat juttassák el hozzánk,
és mi megpróbáljuk annak megfelelően
alakítani
a jelentős
múlttal
bíró
Törökszentmiklós és Vidéke újságot.
Sz. Zs.
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Érdekességek
a
nagyvilágból
Apokaliptikus jelenségekben gazdag ezredfordulót jósol a
Global Options nevű amerikai válságkezelő magáncég. Attól
tart. hogy a 2000. év hajnalán szándékos terrorcselekményekre kerül sor, és ezzel párhuzamosan a hisztérikus világvége-hangulat erőszakos tettekre ragadtatja majd a
labilis idegzetű embereket.
A Global Options - amelynek számos volt amerikai közéleti személyiség is dolgozik - azt állítja, hogy miután Amerika az Öböl-háborúban és Koszovóban is bizonyította fölényét, ellenségei már csak a terrorizmusban látják egyedüli
esélyét annak, hogy kárt okozzanak az Egyesült Államoknak.

$
Az Európai Unió egyik struktúra támogató alapja 16873
eurót utalt át egy lovak számára épült szauna finanszírozására. Finnországban két hasonló létesítmény működik a versenylovak izmainak lazítása céljából, az állatok megnyugtatására. A Tupos nevű faluban épült újabb szauna is azt kívánja elősegíteni, hogy a hosszú tél után ismét formába jöjjenek a paripák.

£
Egy sikeres amerikai plasztikai sebész szerint tíz éve még
„fehér hollónak" számítottak a férfiak a rendelőkben, tavaly
viszont már mintegy százezren kívántak szépülni. Leggyakoribb műtétnek a zsírleszívás, a szemhéjak operációja és az
arcbőr kisimítása számít. Az előbbi 2300, a könnyzacskók
eltüntetése 3200, míg az arcfelvarrás 5500 dollárba kerül. És
még azt mondják, hogy a hiúság kizárólag női tulajdonság!

£

SPORT * SPORT * SPORT
SERDÜLŐ „B" ORSZÁGOS
EGYÉNI BAJNOKSÁG
Július 10-1 lén Tatán került megrendezésre az országos
serdülő „ET (13-14-15 évesek) egyéni bajnokság. Az első
napi verseny egy órányi versenyzés után megszakadt, majd
több órányi felhőszakadás után a versenybizottság úgy döntött, hogy ezeket a versenyszámokat, illetve a megkezdettek
döntőit szeptemberben fogják befejezni.
Másnap napsütéses időben, de igen nagy páratartalom
mellett zajlott a bajnokság, melyen a következő eredmények
születtek:
Szekeres Lajos
80 m gátfutás
12.73 mp V. h.
távolugrás
520 cm
V. h.
Csizmadia Barna
magasugrás
145 cm
V. h.
Oláh Csilla
gerelyhajítás
29.10 m
Jahutka Lívia
3000 m
11.57.2 p

SERDÜLŐ „A" ORSZÁGOS EGYENI
BAJNOKSÁG
A szokásosnál egy hónappal később, július 24-25-én került megrendezésre az Ifi - SA bajnokság az UTE pályán.
Versenyzőink ebben a korosztályban első évesek, ezáltal egy
évvel idősebb társaikkal kellett felvenni a versenyt, így a
tisztes helytállás volt a cél.
Jobb eredmények:
Szabó Andrea
gerelyhajítás
32.74 m
IX. h.
Polgár Nóra
távolugrás
511 cm
A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub vezetése és
versenyzői ezúton is megköszönik azon vállalatok és vállalkozók kedvességét, akik az iparűzési adó 5 %-át a klub
eredményesebb működéséhez ajánlották fel. Ezen igen szép
összegből biztosítva látszik az Atlétikai Klub ez évi működése és az őszi összetett országos bajnokságra való felkészülés.
B. I.

Cicciolina újra indul a két év múlva esedékes olasz parlamenti választásokon. A pornósztárt 1987-ben a Radikális
Párt juttatta be a T. házba. A képviselő-jelöltségre ismételten
pályázó hölgy emellett újyá kívánja éleszteni a Szerelem
Pártot
is.
„Mellbedobásos"
győzelme esetén feltehetően
növekedik a honatyák részvételi
aránya a parlamenti üléseken,
és szundikálás vagy újságolvaKÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
sás helyett aktívabbak, éberebA Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei
bek lesznek.
az alábbi szakmai tevékenységüket ajánlják:
£

ÁFESZ S Z O L G Á L T A T Á S O K

Amerikai orvosok felfedezték, hogy az Alzheimer-kórban
szenvedő betegek állapota akváriummal javítható. Az úszkáló
színes halak látványa nem csak
nyugtatja őket, hanem 17 %-kal
javítja az étvágyukat is. Egy 83
éves hölgy, aki már évek óta
nem szólt egy szót sem, egyszer
csak a halak felől kezdett kérdezősködni. Két betegnek pedig
rövid távú emlékezőképességén
javított az akvárium-kúra.

Vállalunk:

Műszaki részlegeink

•
•
•
•
•
•
•
•

• villamos motorok, hegesztő transzformátorok
tekercselését és azok felújító karbantartását
• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását, ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését és
szerelését

építőipari kivitelezéseket
sírkő, síremlék készítési munkákat
épület-műköves megrendeléseket
víz-, gáz-, központi fűtés szereléseket
általános lakatos szakipari munkát
asztalos munkákat
festést, mázolást, tapétázást
üvegezést

vállalják:

ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE:
ÁFÉSZ Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139.
Ipari osztály:
(56) 390-955
Kivitelező részleg: (56) 390-935

Tűzoltó részleg:
(56) 390-826
Tekercselő részleg: (56) 390-827
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Gyümölcsleves
Hozzávalók: 1 narancs, 1 banán, 1 mandarin, 8 dl narancsdzsúz, 1 dl tejszín, 1 citrom.
Elkészítés: a gyümölcsöket meghámozzuk, a narancsot, mandarint gerezdekre bontjuk, a
banánt karikákra vágjuk. A dzsúzt összekeverjük a tejszínnel, és beletesszük a gyümölcsöket, végül hozzáadjuk a kicsavart citrom levét. Fél órára hűtőszekrénybe tesszük, és
miután lehűlt, csészékben egyenletesen elosztjuk.
Virsligulyás
Hozzávalók: 2 pár virsli, 25 dkg főzőkolbász, 50 dkg burgonya, 50 dkg sárgarépa, 4 fej
vöröshagyma, 8 dl zöldséges erőleves, 2 ek. tejföl, 10 dkg reszelt trappista sajt, 1 ek.
paradicsompüré, 1 ek. liszt, 1 ek. olaj, petrezselyemzöld, só, bors.
Elkészítés: A meghámozott burgonyát megmossuk, kockára vágjuk, a sárgarépát felkarikázzuk. A zöldségeket 10 percig sós vízben főzzük. A virsli és a főzőkolbász héját lehúzzuk, majd a hosszában kettévágott kolbászokat felszeleteljük. Olajon üvegesre pároljuk a
hagymát, hozzáadjuk a kolbászt és a virslit, majd összepirítjuk. Liszttel meghintjük,
paradicsompürével ízesítjük, és felöntjük a levessel. Hozzáadjuk az előfőzött burgonyát és
sárgarépát, és további 5 percig főzzük. Tejföllel elkeverve tálaljuk.
Diós kocka
Hozzávalók: 28 dkg liszt, 14 dkg vaj, 8 dkg porcukor, 1 tojás. A töltelékhez: 20 dkg cukor, 1 dl tej, 10 dkg darált dió, 5 dkg liszt, 15 dkg vaj, rum, vanília.
Elkészítés: A megadott anyagokat összegyúrva tésztát készítünk, és két tepsi nagyságú
lapra nyújtjuk, majd egyenként megsütjük. A cukrot a tejjel, a dióval, a liszttel és a vaní-,
liás cukorral felfőzzük. A krémet a vajjal simára keverjük, és rummal ízesítjük. Amikor
teljesen kihűlt, a két lap közé töltjük. 2-3 órát állni hagyjuk, majd kockákra Vágjuk. Porcukorral meghintve tálaljuk.

Melegen vagy hidegen?
Köztudomású, hogy a langyos ital sem nem üdít, sem nem hűsít. Ezért vagy
hidegen igyuk az üdítőket, vagy fogyasszunk forró teát. Tény, hogy a nagy hőségben nem igazán kívánjuk a forró teát, utána viszont csoda történik, s jobban
érezzük magunkat.
A közfelfogással ellentétben a jégkocka használatát nagyon ajánlom. A jég
átadja a hideget az italnak. Nem hígítja fel azt, ha nem várjuk meg, amíg elolvad, és ¿hatatlanul hideggé teszi. Az a legjobb, ha üres poharunkba beleteszünk
két jégkockát, s arra öntjük rá az innivalót, majd 1 perc múlva meg is isszuk.

Legyünk fittek, egészségesek!
Popsi és combhajlító izomcsoport erősítése

•
•
•

lábemelés 48 ismétléssel nyújtott lábbal
piciket mozgatva fönn 48 ismétléssel
fönn megtartva lábhajlítás és nyújtás 16-szor

•
•
•

lábemelés 48-szor hajlított lábbal
piciket mozgatva fönn 48-szor
nyújtással-hajlítással 16-szor
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A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en
Tel.: 56/390-676
Hétfő
06.00: Jó reggelt Törökszentmiklós!
08.00: Hírek (óránként)
08.05: Könnyűzene
09.20: Zenés lapozgató
11.20: Önkormányzati fórum (ism)
12.05: Könnyűzene
14.05: Sztár zene
16.05: Popzenei válogatás
17.30: BBC hírek
18.20: EXTRA
19.50: Esti mese
20.20: Újdonság magnósoknak!
22.05: Könnyűzene
24.00: Klasszikusok
01.00-06.00: Könnyűzene

Kedd
06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós!
08.00: Hírek (óránként)
08.05: Könnyűzene
09.20: Zenés nosztalgia műsor
10.20: Extra (ism)
11.20: EXTRA
12.05: Könnyűzene
14.05: Sztár zene
16.05: Popzenei válogatás
17.30: BBC hírek
17.35: Ifjúsági Híradó
19.50: Esti mese
20.20: Lemezbemutató (DJ. Service)
22.05: Könnyűzene
24.00: Klasszikusok
01.00-06.00: Könnyűzene

Péntek
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek (óránként)
08.05: Könnyűzene
09.20: Lemezbemutató
12.05: Könnyűzene
14.05: Sztár zene
16.05: Popzenei válogatás
17.30: BBC hírek
18.20: Önkormányzati fórum
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.20: Zenés lapozgató
22.05: Könnyűzene
24.00: Klasszikusok
01.00-06.00: Könnyűzene

Szerda
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00: Hírek (óránként)
08.05: Könnyűzene
09.20: Lemezbemutató
12.05: Könnyűzene
14.05: Sztárzene
16.05: Popzenei válogatás
17.15 Szentmiklósi kaleidoszkóp
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.20: Slágerparádé
22.05: Könnyűzene
24.00: Klasszikusok
01.00-06.00: Könnyűzene

Szombat
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek (óránként)
09.05: Könnyűzene
10.20: Dance party
12.05: Könnyűzene
14.05: Sztár zene
16.05: Popzenei válogatás
17.05: Zenés nosztalgia műsor
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.20: Slágerparádé (ism)
22.05: Könnyűzene
24.00: Klasszikusok
01.00-07.00: Könnyűzene

Csütörtök
06.00: Jó reggelt Törökszentmiklós!
08.00: Hírek (óránként)
08.05: Könnyűzene
09.20: DJ Service (ism)
11.15:Szentmiklósi kaleidoszkóp(ism)
12.05: Könnyűzene
14.05: Sztár zene
16.05: Popzenei válogatás
17.30: BBC hírek
18.20: Hasznos tanácsok
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.20: Kívánságműsor
22.05: Könnyűzene
24.00: Klasszikusok
01.00-06.00: Könnyűzene

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
13.30: Deutsche Welle
14.00: Zenés délután (óránként hírek)
19.00: BBC hírek
19.50: Esti mese
20.20: Slágerlista
22.05: Könnyűzene
24.00: Klasszikusok
01.00-07.00: Könnyűzene

HALOTTAINK
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 O 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!

(VI. 22 - v n . 28-ig)
Özv. Csikós Károlyné Bagdán Erzsébet Zsuzsanna (69
éves), Kollát László (47), Csík Ferenc (85), Skrám Istvánné
Cs. Varga Eszter (70), Bacsa Lajos (61), Vígh Pál (68), Kiss
András (60), Farkas József (54), Lőrinczi Lászlóné Ratkai
Emma (85), Cs. Szabó Imréné Pató Eszter (57), Gelei Ferenc
(68), özv. Kiss Sándorné Mészáros Erzsébet (94), özv.
Bakondi Mártonné Borók Eszter (70), id. Rebman Imréné
Hajnal-Pap Eszter (89), Németh András (72), Fejes József
(65), özv. Mák Andrásné Hős-Nagy Margit (84), özv. Csajági
Istvánné Czikó Eszter (91). Tiszapüspöki: özv. Benedek
Jánosné Nachtigál Erzsébet (76), özv. Kozák Ferencné Berkó
Irén (76), Barta József (51), Pomázi Béla (79), özv. Tombor
Sándorné Vincze Mária (92). Óbala: özv. Szőke Ferencné
Boda Julianna (81).

Nyugodjanak békében!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Au g.
14-15
Aug
20-21-22
A u g. 2 8-29
Szept. 0 4-05
S z e p t.
11-12.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VlDÉKE
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Fehérkereszt
Fehér kereszt
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