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ÉS VIDÉKE
FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Megjelenik havonta

Boldog karácsonyt,
sikerekben gazdag,
nyugodt, békés
Új esztendőt
kívánunk!

Tisztelt Olvasóink!
Köszönetet szeretnék mondani a Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány kuratóriuma nevében mindazoknak,
akik erkölcsileg és anyagilag 1999-ben is támogatták az újságot, hogy talpon maradjon, az alapító okiratban rögzített feladatokat végre tudja hajtani.
Az újság jövőre lesz tíz éves, ami egyesek szemében nem
nagy idő, de azoknak a tiszteletre méltó embereknek igenis
nagy, akik az eltelt évek alatt írtak az újságba. Köszönet érte
mindazoknak, akik újságíróként, külső szakemberként tartalommal töltötték meg á lapot.
Sokszor kaptam, kaptunk kritikát, hogy lehetne sokkal több
gazdasággal foglalkozó cikk. A kritikát elfogadjuk és köszönjük, de jó magyar közmondás szerint. Kettőn áll a vásár.
Az újságíró adott, de a gazdaságvezetők - tisztelet a kivételnek - nem szívesen nyilatkoznak, talán a tisztelt Olvasó által
is ismert problémák miatt. Mi nyitottak vagyunk minden
vállalkozásra, azt is szívesen vesszük, ha a szerkesztőséget
Önök keresik meg, ha mondanivalójuk van városunk lakosai,
olvasói számára.
Az eltelt évek alatt - úgy érezzük- az újság meg tudta tartani függetlenségét, és ezt a továbbiakban sem kívánjuk feladni. Még azon az áron sem, hogy támogatottságunk esetleg
ezáltal kisebb lesz. Legyen mindenkinek lelkiismeretére bízva, hogy milyen civil szervezetet támogat.

Szerettünk volna előbbre lépni, egy bővebb kiadvánnyal.
Ebben jelentettük volna meg a lakosságot érintő önkormányzati híreket és rendeleteket, de támogatást nem kaptunk hozzá, pedig biztos lenne igény rá.
A megoldást keressük. Amit ránk bíztak az alapítók, azt
végre kívánjuk hajtani. Nem adjuk fel, reméljük olvasóink
nekünk - sportnyelven szólva - szurkolnak.
Még egyszer megköszönöm mindazoknak a gazdálkodóknak, vállalkozóknak, intézményéknek, magánszemélyeknek a
támogatását, akik ez évben erkölcsileg és nem utolsó sorban
anyagilag támogatták az alapítványt.
Bízom benne, hogy az ezredforduló évében, amikor is tizedik születésnapját ünnepli az újság, hasonló lesz erkölcsi
támogatottságunk és talán az anyagiakról sem feledkeznek
meg.
Kívánunk minden kedves Olvasónak, városunk lakóinak,
gazdálkodó szervezeteknek boldog békés karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt a szerkesztőség tagjai, a
főszerkesztő és a kuratórium nevében:
Törökszentmiklós, 1999. december
Kovács István
Az alapítvány elnöke
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Forráshiánnyal számol a jövő évi költségvetés
December 2-án került a képviselő-testület elé megvitatásra az önkormányzat jövő évi költségvetési koncepciója, amely a kormány gazdaságpolitikai irányelveinek figyelembevételével készült. A végleges rendelet-tervezet
januárra várható, hiszen a részletekben még a Parlament sem döntött: kiforratlanok pl. a szociális döntések, a munkanélküliségre vonatkozó szabályok,
stb. A központi költségvetésből azonban már most kitűnik, hogy a kormány
nem támogatja kiemelten a helyi önkormányzatokat.
Az előzetes számítások szerint városunk pénzügyi helyzete kedvezőtlen.
Ezen pályázatok benyújtásával, szükség esetén fejlesztési hitel felvételével
lehetne javítani. A forráshiányt enyhítheti az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyó összeg. Sajnos, elkerülhetetlen lesz az iparűzési és a
kommunális adó emelése. Az intézmények működtetésében pedig sokat segíthet a kapacitások teljesebb körű kihasználása, egyes területeken átszervezések, összevonások, továbbá a kincstári rendszer bevezetése.
A kedvezőtlen pénzügyi kondíciók mellett azonban halaszthatatlan feladatokat kell elvégezni. Sikeres pályázat által elkezdődött a bel- és csapadékvíz elvezetési rendszerének ¿építése, és bővülhet a szennyvízcsatornahálózat. Mindkettőt tovább kívánja folytatni az önkormányzat, ugyanakkor
igyekszik megoldani a hulladékgazdálkodást is. Kiemelt fontossággal bír
továbbá a 2000 adagos iskolai konyhai és az idősek bentlakásos otthonának
kialakítása.

Eredményesen, de komoly
ráfordítással működik a mezőőri szolgálat

A képviselő-testület 1998. évi 16. sz. rendelete alapján tavaly szeptembertől mezőőri
szolgálat működik a város bel- és külterületén.
Hét főt foglalkoztatnak, akiknek 17,500 hektár
őrzéséről kell gondoskodniuk. Nehéz feladatot
vállaltak, hiszen az egy főre kiosztott földterület esetenként nagynak bizonyult, ezért az
ott élő növényi kultúrák függvényében olykor
összevonásokat kellett végrehajtani.
A nehézségek ellenére is elmondhatjuk
azonban, hogy a szolgálat jelentős eredményeket ért el a felderítés és bűnmegelőzési
munkákban. 81 esetben érték tetten az elkövetőket, és ezeknek egyenes következménye
volt a szabálysértési, ill. büntető eljárás. A
rendőrség közreműködésével minden alkalommal lefoglalták az eltulajdonított termékeket, amelyek között szerepelt néhány kilogramm zöldség vagy gyümölcsféle, de előfortöbb százezer forint értékű rönkfalopás is.
Január l-jétől emelkednek a viz- és csatornadíjak dult
Sajnálatos, hogy szaporodott a gyermekkorú
v A T ő t ^ ^ t d t ó ó s és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. benyújtotta szo- elkövetők száma. Ez legtöbbször a gyámható^ql^^fásaíriak emelésöe vonatkozó javaslatát, E szerint a ság intézkedését vonta magával.
A bűnmegelőzést segítette a mezőőrök járivóvíz 7,3 %~kal (feágal, mig a szemyviz-szölgáltatás díjára két
őrözése, valamint a feltehetően lopás szándéí6,9;iBetve25
növekedés.,
A Váro^ejtesztéá Bi^ottság ellenezte m előtegesztés elfogadását. Véle- kával külterületen közlekedőkkel szembeni
ményét azzal indako|ta? JiOj^ az iparűzési és kommunális adó jövő évi beve- igazoltatás.
A szolgálat ellátásának költsége meghazetése nagy anyagi terhet ró a lakosságra.
ladja
az ötmillió forintot. Ennek egy részét
, A képvmlő-testötet végül megszavazta az áremelésre vonatkozó új tari(közel
kétmilliót) jogszabály alapján már
fijjfat:
tehát m Mvfe köbméterééit 122 Ft helyett 131 Ft-ot,
visszaigényelte
az önkormányzat, további
csatornadíj esetében pedig 145 FNrtfizetünkmajd.
részének megtérülése pedig az őrzést igénylő
földtulajdonosok hozzájárulásának befizetéséből
várható.
Felzárkóztatás, speciális művészeti képzés roma

gyerekeknek
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk egyik feltétele a kisebbségben élők felzárkóztatása. A probléma leghatékonyabban helyi önkormányzati
szinten, illetve kistérségi társulási formában oldható meg. Városunk önkormányzata december 2-i ülésére napirendre tűzte e kérdést, hiszen településünkön és vonzáskörzetében sem megoldott a roma gyermekeknek szabadidős foglalkoztatása, a tankötelesek felzárkóztatása, tehetségük kibontakoztatása.
A Cigány Interkulturális Oktatás Alaptantervéhez kapcsolódóan a Kodály
Zoltán Zeneiskola kidolgozta a kiscsoportos képzésre irányuló gyakorlati
programot, melynek alapján a résztvevők elsajátíthatják a hangszeres alaptechnikákat, a zenei és tánchagyományok ötvözetét. Ez az a terület, ahol a
roma gyermekek zenei adottságai, előtérbe kerülhetnek.
A programban hátránykompenzációs képzés biztosításával részt vesz a
Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint a Tiszapüspöki Általános Iskola. Az
elképzelést a Megyei Pedagógiai Intézet is támogatja, a helyi és országos
kisebbségi önkormányzattal egyetemben.
A képzés jövő év szeptemberétől indul. Az ehhez szükséges normatíva
megigényléséhez módosították a két miklósi intézmény alapító okiratát.

A szerkesztőség munkatársai az
alábbi telefonszámokon hívhatók:
Varga Mária:

390-855

Fehérné Kovács Ilona:

392-032

Hajnal Józsefné:

390-898

Hegedűsné Szűcs Zsuzsa:

390-760

Herczegh Mihály:

391-381
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Elkészült a millenniumi év
programtervezete

Mégsem 600 éves településünk?
SZENZÁCIÓS LELETEKET TALÁLTAK
r

Mint arról már korábban beszámoltunk, ez
év januárban 12 fős koordinációs testület alakult az ezredforduló programjainak megszervezése céljából. Munkáját nagymértékben
segítették a civil szervezetektől, egyházaktól,
intézményektől beérkező javaslatok. Mivel a
jövő évi költségvetésnek tartalmaznia kell az
erre fordítható pénzösszeget, ezért a képviselőtestület megtárgyalta, és elfogadta a programtervezetet.
A rendezvények között olyanok is szerepelnek, amelyek a millennium évétől fuggetlenül
is
megvalósulnának.
Például
a
Szentmiklósi Napok egyes programjai, augusztus 20-ai és október 23-i ünnepségek,
koncertek, nemzetközi tekefesztivál, stb., most
azonban kiemelt fontossággal bírnak Fejlesztési, felújítási feladatok megoldásával is igyekeznek szebbé tenni a város arculatát (Pl. ivókút elhelyezése a Kossuth téren, köztéri szobor
készíttetése, a kiemelt épületek éjszakai megvilágítása, stb.).
A Megváltás a Szentháromság kiteljesedésében, a Hármas Hármasságban c. művészeti
pályázat és kiállítás viszont az ezredfordulóhoz
kötődik, csakúgy, mint a „Szalmaország" rendezvénysorozat, vagy a plébánia kertjében
található Szűz Mária szobor restaurálása,
Mindhárom tervet jelentős összeggel támogatja
a Millenniumi Kormánybiztosi Iroda. Szintén
2000-ben valósul meg az Ipolyi Arnold tér
átépítése. Ennek aktualitását a kereszténység
kétezredik, a magyar kereszténység ezredik, és
a katolikus templom fennállásának századik
évfordulója adja. A térrendezés során itt helyezik majd el a felújított Mária-szobrot, szimmetrikusan egy diszkúttal, továbbá kialakítanak
egy állami és egyházi ünnepek megtartására
egyaránt alkalmas rendezvényterületet.
Kiadványtervek is születtek a méltó ünneplésre: A város ezredfordulós arculata c.
képeskönyv kiadását a Re Bene Gesta Egyesület javasolta, míg az önkormányzat a városhoz kötődő írók antológiájának és a település
történetét feldolgozó tanulmánynak a megjelentetését tervezi.
A közel 60 milliós összköltségben olyan
programok, kiadványtervek és fejlesztési célkitűzések is szerepelnek, amelyek csak 2001ben valósulnak meg. Ilyen többek között a
Szent Imre legendája c. falfestmény elkészíttetése az Almásy kastélyban (ezt 2 millió forinttal támogatja a Millenniumi Kormánybiztosi Iroda), vagy pl. alkotóház kialakítása a Városi Művelődési Központ udvarán, fazekas és
kovácsműhely építése a Helytörténeti Gyűjtemény kertjében. Naptár is készül a Kedvenc
városom, Törökszentmiklós c. gyermekrajzpályázat anyagából.
Összeállította: Sz. Zs.

r
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A KARANCSPART-HÁROMAG ÁSATÁSAI
SORÁN
Tudományos tanácskozásnak is nevezhetnénk azt a sok érdeklődőt
vonzó várostörténeti rendezvényt, amelyet november 17-én tartottak a
zeneiskola előadó termében. Az eseményen neves szakemberek nyújtott a k bővebb ismereteket városunk múltjáról: dr. Csányi Marietta régész
^ 1999-es karancsparti ásatásokról adott tájékoztatást, dr. Bagi Gábor
muzeológus-történész Bala(Török)szentmiklós első évszázadait, dr. Kovács Gyöngyi régész-turkológus a török uralom alatti időket ismertette.
Szabó Antal gyűjteményvezető az Almásy-uradalom korszakát mutatta
be 1850-ig, Tóth Tamás geológus-vízügyi szakmérnök pedig a Tisza szabályozásáról tartott előadást. A tanácskozást dr. Selmeczi László régész,
a Debreceni Déri Múzeum igazgatója értékelte és vezette le.
Bakk Zoltán, városunk polgármestere - aki dr. Kertész Róbert múzeumigazgatóval, és Kelemen Béla Mg.-i Rt-igazgatóval egyetemben vállalta a
rendezvény védnöki szerepét - megnyitójában elmondta, hogy a település
történetének felkutatásában sokat fáradoztak Butyka Béla és Tóth Sándor
gyűjtők. Nélkülük jóval szegényebb lenne a Helytörténeti Gyűjtemény anyaga. A polgármester úr végül köszönetét fejezte ki az elhangzott előadások
összeállítóinak.
Bár az írásos dokumentumok 600 évre visszamenőlegesen datálják a település fennállását, dr. Csányi Marietta régész érdekes előadásából kiderült,
hogy már több ezer évvel ezelőtt is laktak emberek közvetlen környezetünkben. Valószínűleg a Tisza közelsége és más természeti adottságok miatt találták vonzónak a helyet. Minderre tárgyi bizonyítékul szolgálnak azok a
szenzációs leletek, amelyeket az elkerülő 4. sz. főút leendő nyomvonalának
ásatásai során tártak fel ez év szeptemberében. Találtak ugyanis egy földbe
mélyített kemencét, nőalakot ábrázoló agyagszobrot és oltártöredéket a kb.
8000 évvel ezelőtti időkből. A 20x20 méteres kutatógödör mélye további
titkokat rejtett: előkerült kilenc csontváz, amelyeknek állapota arra utal, hogy
egyszerre temették el őket. A feltehetően áldozati gödörnek minősülő temetkezés helyéről újabb oltártöredékek, kegytárgyak, kagylók, cserépedények
kerültek elő. Valamennyi lelet a Körös-kultúra idejére utal. Az első földművesek - kelta kor előtti - letelepedésének időszakát nevezi így a tudomány,
amikor is halászattal, vadászattal, földműveléssel foglalkoztak az emberek,
Házaikat akkoriban agyagból építették. Ezek sokszor leégtek, és maradványaik idővel olyanná váltak, mint a tégla. Temetkezési szokásaikra jellemző
volt, hogy ugyanott temették el halottaikat, ahol éltek: olykor házuk alá, vagy
úgynevezett „hulladékgödörbe". Állati csontleletek is bizonyítják, hogy e
kultúra idején hozták magukkal a juh és a kecske ősét, amelyet később háziasítottak.
A régészcsoport későbbi korokból is talált leleteket. A rézkorból egyetlen
sírt tártak fel „mindössze" egy csontvázzal. Kr. e. 1000-re tehető az a lakóház-maradvány, amely egy régebbi gödörre épült. Ebben állattetemet, valószínűleg szarvasmarha csontvázat találtak. A kora bronzkorból származik
több áldozati kút: ezekbe kegytárgyakat cserépedényeket (talán étellel
együtt) dobáltak. Bronzkor végi időszakra utalnak a megtalált oszlophelyek,
Ekkor már oszlopokból épültek az aránylag nagy méretű házak, falaikat befonták. Kiástak egy vésőt is, amely ugyancsak a kor használati tárgyaira
jellemző.
Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy 8000 évvel ezelőtt a mi őseink éltek
környékünkön. Az viszont biztos, hogy sokkal régebben lakott volt a terület,
mint azt a tudomány eddig feltételezte.
A múlt után a közeli jövőre gondolva nyilvánvaló, hogy az útépítők nem
örülnek a feltárt kutatógödörnek Az új úton történő közlekedés során vajon
hány autós tudja, ill. gondol majd arra, hogy alatta több ezer éves kultúrák
lelőhelyei találhatóak?
Sz. Zs.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Kistérségi Vidékfejlesztési Terv elkészítéséről, az Európai Unió által felajánlott SAPARD támogatási program előkészületeiről
Tisztelt Lakosság!
Az ezredfordulón, a XXI. század küszöbén két, egymástól
többé-kevésbé független folyamat került szinkronba a hazai és
nemzetközi politikai és gazdasági környezet változásának
eredményeként. Hazánkban és az Európai Unióban /az Unión
belül és az egyes tagországaiban egyaránt/ némileg eltérő és
különböző okok következtében ugyan, de nagyon szembetűnő
területi egyenlőtlenségek alakultak ki. Ezek az egyenlőtlenségek elsősorban a városi térségek kedvezményezett és előnyösebb, a vidéki térségek elhanyagolt, viszonylag hátrányos
helyzetében érhetők tetten. Mivel ez a vidéken élők alacsony
életszínvonalát, megélhetési nehézségeit /oktatás, egészségügy, munkához jutás, munkahelyteremtés, stb./ jelenti, amely
egyre feszítőbb, reagálásra és cselekvésre késztette az országot, így hazánk politikai intézményrendszereit és vezetőit is.
A kialakult egyenlőtlenségek okainak mérséklésére, megszüntetésére létrehozott jogszabályok, intézmények és pénzügyi alapok rendszerének létrejöttével és működésével az
Európai Unióban már régóta tudatos és átgondolt térség-,
vidék- és területfejlesztés folyik. Ezen belül egyre nagyobb
hangsúlyt kap a vidékfejlesztés.
Ennek lényege a helyi adottságok, lehetőségek, gondok
részletes feltárása, továbbá elemzéseken alapuló, az érintett
partnerek /lakosok, önkormányzatok, vállalatok, stb./ közreműködésével születő fejlesztési programokkal, illetve társfinanszírozással /helyi, nemzeti és uniós anyagi eszközök/ kell
reális és gyors esélyt adni az elmaradott, elszegényedett térségek felzárkóztatásához. Meghatározó a fenntarthatóság elvének érvényesítése, a több lábon álló mezőgazdasági és ezen
belül nem csak az élelmiszer-jellegű termékek előállításának a
támogatása /erdészet, faipar, gyógynövény/.
Valamit valamiért: előcsatlakozásunk, majd tagságunk az
Európai Unióban nem egyoldalú kedvezmények megszerzése
és kihasználása, hanem nekünk is tenni, tanulni és áldozni kell
érte. Sokat nyerünk azáltal, hogy tagjai lehetünk az évek óta
összeszokott, kisebb-nagyobb súrlódások ellenére mégis megértésben együtt élő tagországoknak. Kezdetben mi leszünk a
legfiatalabb családtag, s lesznek feladataink, kötelességeink,
ugyanazon elbánással kell lennünk a hozzánk betérőkhöz,
mint amilyenben mi részesülünk.
A csatlakozás előkészítésének, majd megvalósításának
folyamatában egyre nő azoknak a száma, akik a folyamat
részeseivé válnak /idővel a lakosság többsége/: akár úgy, hogy
maguk is részt vesznek a megvalósításban, akár úgy, hogy a
program eredményei csupán érintik őket. Szükséges, hogy

mindazok, akik valamilyen formában érintettek a program
megvalósításában, többet tudjanak az Európai Unió területpolitikájáról, megismerkedjenek a programok és feladatok tervezési folyamatával, tisztában legyenek a programok megvalósításának lehetőségeivel, saját körülményeinkkel, intézményi,
pénzügyi és emberi feltételeivel.
Engem és Önt is érinti, úticélunk az Európai Unió.
Ezekre az ismeretekre több szempontból is szüksége van
minden lakosnak. Egyrészt azért, hogy minél többen tevékenyen és eredményesen részt tudjanak venni a csatlakozási és
tagsági programok megvalósításában /pl.: községük, lakóhelyük jövőképének sikeres kialakításában/, másrészt, hogy a
térség társadalma egységesen maga is részesévé váljék a program sikerének. Mindezekhez azonban szükség van arra, hogy
pontos felmérés és elemzés legyen térségünk jelenlegi állapotáról, pozitívumairól lehetőségeiről, gondjairól, hiányzó és
pótlandó feltételeiről. Ezt a folyamatot szerkesztik /szerencsés
egybeesés révén/ az unió elvárásai és a támogatási lehetőségek, mint az ISPA (környezetvédelmi és közlekedés korszerűsítés) és a SAPARD (vidék- és agrárszerkezet átalakítás és
fejlesztés), amelyek az elvárásoknak megfelelően térségünkben is elnyerhetők.
A vidékfejlesztés célja az értékeknek a megőrzése, ápolása, adottságok érvényesítése azért, hogy a vidéki életmód és
lakóhely választása vonzó és elfogadható alternatíva legyen,
nem csak a ma ott élők, hanem a fiatal generációk számára is.
Cél továbbá a fenntartható gazdasági-társasági fejlődés /ahol
az élet minősége elsődlegesebb a fogyasztás mennyiségével
szemben/, a szociális és megélhetési biztonság, valamint a
tervezhető jövő.
A fentiek megvalósításához kéljük térségünk lakosságának cselekvő támogatását, támogató megértését.
Törökszentmiklós, 1999. november 22.
Tisztelettel:
Együttműködési Társulás Tanácsa nevében:
Sípos Zsigmond
térségfejlesztési menedzser
A legközelebbi számban folytatjuk a következő témákkal:
• Miért támogatja az EU a régióit?
• A területfejlesztés feltételei
(H. M.)

Falugazdászi Közlemény!
AFalugazdásziHivatalfelhívjaamezőgazdaságitermelők(földhasználók)figyelmét,hogy 1999 december16-igfogadja
ügyfeleit,agázolaj jövedéki adójának visszaigénylésecéljából.Erre jogosult az aföldhasználó,aki műveleti számlával (szántás, vetés, növényvédelem, műtragyaszórás, betakarítás, szállítás) vagy saját gépezetet nevére szóló gázolajszámlával rendelkezik. A visszatérítés folyamatosan igényelhető 2000-ben is, tehát ez nincs határidőhöz kötve.
Egyben megköszönjük ügyfeleink bizalmát, megértő támogatásukat, hogy ügyes-bajos dolgaikkal is felkeresték hivatalunkat, bátran éltek és kihasználták a rendeletben biztosított Támogatási lehetőségeket»
A Hivatal ügyfélfogadási rendje; 1999. december 16-ig a megszokott; Hétfő - Csütörtök 8-16 óráig, Pénteken nincs.
1999. december 20-3l-ig:
Hétfőn és Szerdán ügyeletet tartunk 8-12 óráig.
Falugazdászt Hivatal
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AZ ÖRÖKIFJÚ GYEMANTDIPLOMAS
„Szinte hihetetlen" - írták lányai a szűk körű családi és baráti ünnepség meghívójára. Pedig ez a valóság: városunk
egyik legnépszerűbb, nagy köztiszteletnek örvendő polgára, mindenki Bandi bácsija, vagyis HORVÁTH ANDRÁS
november környékén betöltötte 80. életévét
megszólalt: „Fiacskám, hallhatnánk még valamit? " Akkor már
nagyon boldog voltam, és lelkesen elhadartam, hogy a Rákóczi
imáját szívesen elénekelném.
„Na halljuk!" - szólt a kedves
„kisdirektor", mert így becéztük.
Minden idegesség feloldódott
bennem, és erős forte után szép
pianovai fejeztem be a dalt.
Közben természetesen a kedves
igazgató úr szemébe néztem. És
jött a nagyon jóleső ítélet: „Fel
van véve, majd csak megnő!"
Az ünnepelt bátran letagad- Azt hiszem, akkor én voltam a
hatna korából, ma is délceg, legboldogabb ember Debrecenegyenes tartású, ruganyos járású, ben. (Ezeket a szép énekeket
csillogó tekintetű, jellegzetes később két püspök úr missziós
bajuszkája alatt mindig huncut útjain többször is előadtam, de
akkor már csiszoltabb hangon,
mosoly bujkál.
A születésnapi ajándékok Tarcsi Pista barátom zongora
egyik értékes darabjának tartja a vagy orgona kíséretével.)
kicsit korábban (pontosan a Ez a felvételi 65 éve történt, de
szeptemberi tanévnyitón) a deb- még ma is élénken él bennem.
receni Nagytemplomban átvett, s — Szigorú volt az oktatás akkoa cikkünk címében is jelzett riban? Hogyan zajlott az élet a
gyémántdiplomát, amely a 60 híres kollégiumban?
évvel ezelőtt végzett pedagógu- — Minden reggel 6-kör volt az
ébresztő, 8-13-ig folyt a tanítás,
soknak kijáró méltó elismerés.
Horváth András 1919-ben az utolsó órákban általában
Törökszentmiklóson
született sport vagy cserkészórákkal.
kispolgári családban. A négy A délutáni kötelező szilencium
elemit a Református Iskolában, a 14-18-ig tartott, de mivel én két
polgárit a Petőfi úton, s a tanító- debreceni csapatban is sportolképzőt a debreceni Református tam (atletizáltam, itt. úsztam),
felmentést kaptam a tanulási idő
Kollégiumban végezte.
— Eletem legszebb éveihez so- egy része alól.
rolnám azt az öt esztendőt, amit Szerencsére fogékony voltam, így
a nevezetes kollégiumban töltöt- aztán legtöbbször már az órákon
tem. Nagyon nagy tisztelettel és elsajátítottam a tudnivalókat,
szeretettel
gondolok
kedves tehát nem kellett sokat tanulnom.
nevelőimre. Mindenekelőtt D. (Persze ha a helyzet megkívánta,
Dk Veress István igazgató úrra. titokban éjszaka pótoltam az
A felvételim felejthetetlen. Sütő elmaradt délutáni tanulást.)
Zoltán bátyám - a kedves kántor Hasonlóan éltünk ott, mint Móúr - készített fel hozsánna éne- ricz Nyilas Misije. 7-8 fő vegyes
korú gyerekkel laktam egy szokekkel, Rákóczi imájával
Vékony, későn fejlődő gyerek bában, szobafőnökkel. Haza csak
voltam, szinte biztosra vettem, nagyritkán, az ún. sátoros ünnehogy nem vesznek fel Az igaz- peken (karácsony, húsvét) mehettünk, de nem is tellett volna rá
gató úr meg is jegyezte: „kicsi
A felvételin igen fontos szempont gyakrabban.
volt a tanítójelölt hallása. „Na Szerettem ott lenni, büszke volfiam, akkor énekeljen nekünk tam arra, hogy a nagymultú
valamit" - mondta az igazgató kollégium diákja lehetek, hogy én
úr. Én akkor éreztem, hogy meg is használhatom a könyvtárat,
látogathatom a történelmi nevevagyok mentve.
Nagyon szépnek tartott szoprán zetességű Oratóriumot, s énekelhangom volt. Belevágtam hát: hetek teológus hallgatókkal a
Mester, a bősz vihar dühöng... Kántusban. A zenei tárgyakat
Mikor láttam az arcokon a ki- mindig is kedveltem, s mint
bontakozó mosolyt, megnyugod- szégény sorsú gyereket külön is
tam. Szemes Károly bátyám - tanított énekelni egy kedves
későbbi cserkészparancsnokom — énekművésznő.

Az éneklés, a zene szeretete egész
életutamon elkísért.
A már említett nevelőkön kívül
minden tanáromra nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlékszem. Szinte mindenben támogattak, segítőkészek, emberségesek voltak, s például nekik köszönhetem, hogy harmadéves
koromban hegedűtanítványt is
fogadhattam. (Sportolóként és
cserkészként hazánk legszebb
tájaira is eljutottam.)
— Hová került a képző elvégzése után?
— Először Fegyverneken tanítottam fél évet a Református
Iskolában 1-6-ig osztatlan, vegyes osztályban, emellett kántorizáltam is. Aztán házi tanítóskodtam a Jurenák családnál
szintén fél évig.
Majd
a
KisújszállásTompapuszta tanyai iskola következett. Ekkor nyílt lehetőségem a visszacsatolt Nagyvárad
melletti Váradcsehi iskolába
kerülni, de hamarosan megkaptam a behívót Battonyára.
Ezek után nekem öt év katonásdi
következett frontszolgálattal, s a
háború végén hadifogsággal,
ahonnan több társammal együtt
sikerült megszöknöm.
— Hogyan folytatódott az élete?
— Hazatérve Törökszentmiklóson a Református Egyháznál
kaptam tanítói állást, egy év
múlva pedig megnősültem.
Nem sokkal ezután átkerültem a
Petőfi úti volt polgári iskolába,
ahol testnevelést tanítottam.
— Közben a helyi gimnázium és
a technikum „megszületésénél is
bábáskodott", majd mindkét
helyen tanított is.
— Igen, s a család is gyarapodott. Két lányom született: Annamária és Zsuzsanna. De mind
emellett folytattam a tanulást, s
1952-ben a pécsi főiskolán testnevelő tanári diplomát szereztem.
— Ekkor már a technikumban
tanított.
— Igen, s itt ért az 1956-os
forradalom, amely alatt rövid
ideig a helyi nemzetőrség parancsnoki tisztet is betöltöttem.
— Egykori tanítványa azt írta
Bandi bácsiról, hogy „' 56-ban
nagy felelősséggel vigyázott
diákjaira, aminek komoly meghurcoltatás lett a vége. De ő

rendíthetetlenül egyenes, gerinces ember maradt."
— Valóban nem tudtak megtörni,
de áthelyeztek elemi iskolába, az
akkortájt induló Hunyadiba.
Később még büszke is lettem
arra, hogy a Kossuth-díjjal
kitüntetett Lázár Barna(bás?)
igazgató keze alatt taníthattam.
— Bandi bácsi közéleti tevékenységét sem tudták akadályozni, már fiatal tanárként is részt
vett a város kulturális életében.
1959-ben alapító tagja a 30 évig
működő Liszt Ferenc Kórusnak,
de zenekart is alapit, sőt komoly
szerepet vállal a szolnoki zeneiskola kihelyezett tagozataként
működő
városi
zeneoktatás
megszervezésében.
—Igen, de ekkor már - rövid
időre megszakítva a tanári pályát
— (1965-től 1968-ig) a JárásiVárosi Művelődési
Központ
igazgatója voltam, ahol munkatársaimmal együtt igen szerteágazó tevékenységet végeztünk.
Innen visszakerültem a Hunyadi
úti iskolába, ahol nyugdíjazásomig tanítottam.
*

#

*

Közel négy évtizedes oktatónevelő munkáját a gyermekek
iránti végtelen szeretet, a magas
fokú szakmai elhivatottság jellemezte.
Pedagógusként
elévülhetetlen
érdemeket szerzett azzal, hogy a
város ifjúságát a sport, a természet, a zene szeretetére nevelte.
Mint testnevelő tanár meghonosította Törökszentmiklóson a
kosárlabda játékot. Kiváló atlétákat nevelt, ifjúsági sporttáborokat
vezetett, úszópalánták százaival
szerettette meg a vizisportot.
Eredményes tanári munkájával,
példamutató közéleti tevékenységévelés emberi magatartásával
kiemelkedő és általános elismerést szerzett.
Volt tanítványai
végtelenül
tisztelik és szeretik. Energiája
szinte kifogyhatatlan, sokoldalúsága csodálatraméltó, megjelenésével jó hangulatot, derűt varázsol maga köré.
E lap hasábjain is kívánunk
Bandi bá'-nak nagyon jó egészséget, s azt, hogy a vas illetve a
rubindiploma
átvételekor
is
szívből köszönthessük!
F. K. I.
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PROGRAMRÓL ÉS FELADATOKRÓL - A „BERCSÉNYIBBEN
Az 1999-2000. tanév változást hozott a Bercsényi Müdós
Gimnázium vezetésében. Dr. Szabó Lajos nyugdíjazása után
Bakk Zoltánné - a korábbi helyettes - lett az igazgató. Három
hónap elmúltával kerestem fel, hogy vezetői terveiről és az
iskola pedagógiai programjáról tájékoztasson bennünket. Bár
szűkebb hazájában szinte mindenki ismeri, bevezetésként
mégis megkértem egy rövid bemutatkozásra:
— Törökszentmiklóson születtem. A Petőfi Sándor úti Altalános Iskolába jártam nyolc évig, majd a Bercsényi Miklós
Gimnáziumban érettségiztem. A debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen szereztem matematika-ábrázoló geometria szakon tanári diplomát.
— Tanulmányainak befejezése után hova indult?
— Első helyem a törökszentmiklósi leánykollégium volt,
ahol főhivatású nevelőként dolgoztam négy évig, és óraadó
voltam a gimnáziumban.
— Hova került ezután?
— 1974-ben szaktanári beosztást kaptam a gimnáziumban, azóta ez folyamatos. 1983. szeptember 1-től pedig általános igazgatóhelyettes voltam, mostani kinevezésemig.
— Szeretnénk, ha mondana néhány gondolatot vezetői
programjáról!
— Számítok társaim, a munkaközösség-vezetők és az
egész tantestület együttműködésére, támogatására. Törekszem
az oktatás minőségének javítására megfelelő szakosok alkalmazásával, a pályakezdők segítésével a tantestület módszertani kultúrájának emelésével, továbbképzésekkel.
Szeretném eredményesebbé tenni az egy osztályban tanító
közösségek együttműködését. Fontosnak tartom az egészséges, alkotó munkahelyi légkör biztosítását, a demokratikus
fórumok működését, a progresszív ötletek felkarolását és
segítését, valamint a több éve kiemelkedő munkát végző pedagógusok anyagi, erkölcsi elismerését.
— Melyek a legfontosabb elvei, minden pedagógusra vonatkoztatva?
• vállalják az intézmény igényes követelményrendszerét,
•
legyenek felkészült szaktanárok, nevelők,
• jellemezze őket a gyermekközpontú szemlélet, valamint az empátiakészség, szeretet és a megértés,
•
legyenek határozottak, következetesek, de ugyanakkor
rugalmasak,
• jellemezze őket a lelkiismeretes munkavégzés, rendszeretet és rendszeresség.
Fontos szakmai szerepük van a munkaközösségvezetőknek a színvonalas tanításban és egységes értékelésben.
Iskolánknak ismét vonzóvá kell válniaI
— Melyek a tanulóközösségekre vonatkozó feladatok?
— A diákönkormányzat eredményes működését az iskolai
demokratizmus sarkalatos pontjának tartom. A kollégiumi
diákönkormányzat az iskolainak partnere, közösen kell dolgozniuk. Szükséges évenként az iskolagyűlés és a kollégiumi
közgyűlés megtartása.
— Hogyan tartanak kapcsolatot a szülőkkel?
— A személyes és folyamatos kapcsolat az eredményes
munka alapja. Számítok az Iskolaszék szülői oldalának véleménynyilvánítására. Szeretnék kérdőívet közreadni, az őket és
a tanulókat érintő kérdésekkel.
— A civil szervezetekkel az együttműködés hogyan alakul?
— Érettségi találkozók, Öregdiákok Baráti Köre, alapítványi pályázatok figyelése, szoros kapcsolattartás a Művelő-

dési Házzal, az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárral és Helytör- ,
téneti Gyűjteménnyel.
— Pedagógiai programjáról is szeretnénk hallani.
Az oktatás-nevelés szolgálja az általános műveltség megszerzését, bővítését, ugyanakkor biztosítja az ifjúság demokratikus, humanista szellemű nevelését. A hazaszeretet elmélyítése érdekében szorosabban kell kötődni a magyar művelődési történelmi és természeti értékekhez.
Fontos az esztétikus környezet kialakítása.
Kiemelten kell foglalkozni a munkára és az egészséges
életmódra neveléssel. Be kell mutatni az alkohol, a drogfogyasztás, az AIDS veszélyeit és az egyéb veszélyforrásokat!
— Milyen képzési formákat nyújt az iskola a tanulóknak?
— Nyolcosztályos gimnáziumunk már kilenc éve működik
5-12 évfolyamon. Tanulóink itt 10-18 éves korukig készülhetnek a továbbtanulásra. Középpontban az élő idegen nyelvek,
informatikai ismeretek és a matematika emelt szintű tanítása
áll. Már az 5. osztályban két idegen nyelvvel találkoznak:
angollal és latinnal. Ez utóbbit két év után felcserélhetik a
német, orosz vagy francia nyelvvel. Az angol megmarad végig, a nyolc év alatt. Ugyanígy a latint is tanulhatja nyolc
évig valaki, ha a pályaválasztáshoz ezt érzi szükségesnek. Egy
nyelvből, legalább középfokú vizsgára kell felkészülniük.
A számítástechnika-informatika végigkíséri őket nyolc év
alatt. A 11. évfolyamtól kezdve minden közismereti tárgy
választható fakultációban is. A munkába álláshoz 9. évfolyamon gépírás, 10. évfolyamon szövegszerkesztés van, majd ez
az utolsó két évben folytatódik, és bővül további számítástechnikai ismeretekkel.
A négyosztályos képzésben (9-12. évfolyamon) is gondoskodni kell a továbbtanulásra való felkészítésről. Újra kell
indítani az egyetemi-főiskolai előkészítőket. Emelt szintű
oktatás folyik angol, német nyelvből és matematikából. Lehetőség van latin, francia és orosz tanulására is.
Az idén beindult a közrendvédelmi szakirány, a rendőri,
katonatiszti vagy vámkezelői pályához. A fizikális felkészítés
után 11. és 12. évfolyamon közrendvédelmi, társadalmi ismeretek és önvédelmi sport is szerepel. Két idegen nyelvet tanulhatnak, szorgalmazzuk a nyelvvizsgát és a B kategóriás jogosítvány megszerzését.
— Mindezekhez megvannak a tárgyi feltételek?
— Részben, igen! Takarékoskodnunk kell, de ez nem jelenti azt, hogy lemondhatunk egy-egy fontos eszközbeszerzéséről. Kiemelt feladatunk a modern ismerethordozók és a
számítástechnika beépítése a tanítási-tanulási folyamatba.
A küzdősportok bevezetésének feltételeit még meg kell teremteni! A belső környezetünket melegebbé, udvarainkat
rendezettebbé kell tennünk.
— Még nem volt szó a kollégiumról. Itt mi a legfontosabb?
— A jó tanár-diák kapcsolat, a pozitív szokások, társadalmi értékek és normák közvetítése, a káros szenvedélyek
kialakulásának megelőzése. Fontos feladat továbbá a lásgimnazisták beilleszkedésének segítése, szabadidős programjaik
szervezése és a szülőkkel való kapcsolat szorosabbá tétele.
Nekem óriási feladatnak tűnik mindezek megvalósítása az
új igazgatónő részéről! Ha még ehhez hozzávesszük, hogy két
egyetemista nagyfiú édesanyja is, - a köszönet mellett csupán
egyetlen gondolattal zárhatom ezt a hosszúra nyúlt beszélgetést: szívből kívánok eredményes, jó munkát, hogy a Bercsényi Miklós Gimnázium valóban ismét vonzóvá váljon!
/Hajnal Jné/
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Emléktábla-avatás
Mint ismeretes, a Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
október 10-én felvette Ipolyi Arnold egykori törökszentmiklósi
plébános - később nagyváradi püspök - nevét. E jelentős esemény
folytatásaként tartották emléktáblájának avatását december 9-én, a
könyvtár emeleti folyosóján.
Batáné Máté Mária könyvtárigazgató üdvözölte a megjelent
vendégeket, és köszönetet mondott a Dunaholdingnak, a Pro
Bibliotheca Alapítványnak és a helyi COOP ÁFÉSZ-nak, akik
lehetővé tették az emléktábla elkészülését.
Az ünnepi megemlékezést Szabó Antal tanár, Gyűjteményvezető tartotta. Utalt Hoppál Mihály akadémikus októberi méltató
szavaira, aki akkor részletesen ismertette Ipolyi Arnold életét és
munkásságát. A későbbi főpap a teológia elvégzése után a
Mednyánszky és PálfTv családoknál nevelősködött. Velük járta be
Európát, és rengeteg ismeretet szerzett. Már fiatal korában nagy
tisztelettel kutatta eleink hitvilágát, ennek lett „tudós mestere" a
Kisfaludy Társaság felhívása nyomán.
1860-ban került
Törökszentmiklósra. Megható a tudat, hogy három évig itt élt köztünk! Tanúja volt városunk küzdelmének, amit a felemelkedése
érdekében vívott. Látta az elmaradottságot, de a szándékot is, hogy
többre vágynak az emberek. Ezért alapította meg az Olvasó
Egyletet. (O maga is hihetetlenül értékes könyvtárral rendelkezett.)
Innen "vidékről" választották akadémikussá, aki emellett történettudós, műgyűjtő, a Szent István Társulat elnöke, az iskolaügy és
nevelésügy apostola is volt. Konstantinápolyból ő szerezte vissza
Mátyás király Corvináinak nagy részét. Mint egri kanonok, jelentős
műgyűjteményt szerzett, amit hazafias sugallattól vezérelve, átengedett az Egyháznak, hazánknak s nemzeti kultúránknak.
Az általános műveltség elterjedését csak fejlett iskoláztatással, a
múzeumok és művészetek támogatásával látta elérhetőnek. Sokirányú tevékenységében széleskörű nyelvismerete segítette. Beszélt

A vendégek csoportja az avatás után
németül, franciául, latinul, görögül, héberül és szlovákul! Szikár,
aszkéta megjelenése értékrendet parancsol a nemzetnek, Akadémiának, Egyháznak, városunknak és könyvtárunknak, melynek dolgozói
sokat tettek azért, hogy emlékezhessünk e nagy emberre.
A Helytörténeti Gyűjtemény vezetője Ipolyi Arnold szavaival
zárta méltatását: „...nekünk itt ez a kedves föld és nép, melyet hazánknak és nemzetünknek nevezünk, az egyedüli mindenünk, ez a tér,
ez a föld az, melyet mindenekelőtt és minden irányban művelnünk
kell".
Végül ő is megköszönte az adományozók anyagi és erkölcsi segítségét.
/Hajnal Jné/
/FOTÓ: Demjén G./

ÍR-MAGYAR hétvége
Az R. B. Egyesület és a Városi Művelődési Központ érdekes programsorozattal várta az érdeklődőket november
26-27-én. Ir-magyar hétvégét szerveztek több helyszínen.
Már pénteken is nagy sikert aratott a katolikus templombéli koncert, majd az utána rendezett táncház, de a hab a
tortán a szombat délután és este volt. Kora délután a legifjabbak táncházon vehettek részt, majd 18 órakor filmvetítésre csábították a vendégeket. Aki engedett a csábításnak sajnos nem sokan voltak - nem bánta meg. Csodálatos írországi diákban gyönyörködhettek, miközben a remekül felkészült Kovács Gábortól érdekesebbnél érdekesebb dolgokat
tudhattak meg az ország mitológiájából, történelméből, az
írek különleges szokásairól.
A vetítés után megkóstolhatták az ír sört, miközben
Karakas Zoltán kevés szóval, sok zenével bemutatta a ma
már igen ritkán hallható magyar dudát.
Es ha valaki változatosságra vágyva átment a szomszédos pódium terembe, meghallgathatta az ősi ír zenét játszó
BRAN együttest. Ők olyan fergeteges hangulatot teremtettek
rövid időn belül - ezt már szerencsére nagyon sokan élvezték
hogy csak nehezen engedte le őket a közönség a színpadról.
Azon kívül, hogy beavatták a hallgatókat az ír zene, dalok rejtelmeibe, remekül zenéltek, örömmel, élvezettel játszottak. Előadásukat végigkísérte a lelkesedés, átszőtte a
humor. Ezután már nem kellett sok biztatás, hogy az éjszaka
közepén a fiatalok a táncparkettre penderüljenek, s erre a
csodás zenére megpróbálják ellesni az ír tánc alaplépéseit.
Ekkor már a felnőttek vehettek részt egy táncházon. Hogy
fergeteges volt a hangulat, azt az is mutatja, hogy sokan
hajnalig maradtak táncolni, zenét hallgatni, beszélgetni. Es

amiért még dicséret illeti a szervezőket, hogy a két nap alatt minden
korosztály találhatott magának szórakozási lehetőséget. (Többen jöttek családostól.)
Úgy tűnik lapunk júliusi számában bemutatott R. B. Egyesület
szép tervei nem maradnak csak elképzelések, hanem - mindenki örömére - megvalósulnak, hiszen már márciusra is megvan a programtervük. Az érdeklődők görög farsangon vehetnek részt.
Reméljük programjaik híre még szélesebb körben elterjed, s egyre
több gyermeknek, felnőttnek lesz .még hasonló kellemes élményben
része.
(V. M.)

ARVAIFOTO
Törökszentmiklós,
Kossuth út 155.
Tel.: 390-162
Folyamatosan bővüli) árukészlettel várjuk kedves
vásárlóinkat

Karácsonyra filmek, albumok, képkeretek, fényképezőgépek nagy választékban!
Színes
film
kidolgozás
lehetőség szerint 1 órán
belül!
Ajándék f i l m vagy album!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és élményekben
gazdag, boldog új évet kívánunk!
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,Ha Puhl Sanyi kint van, akkor én nyitva vagyok."

EGYÉVES SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE A FORTUNA LOTTÓZÓ
Tavaly, december 8-án nyílt meg a városban - az ABC Áruházzal szemben - az a szerencsejáték fogadóhely, melynek tulajdonosa
Szikszai Sándor. Magánvállalkozás keretében indította el a fogadók igényeinek felmérését, majd kiszolgálását A Fortuna névre
keresztelt iroda a maga tizenöt négyzetméterével mára már népes klientúrát vonzó, családias légkörű játékhellyé vált Az eredményes egy év apropóján mutatja be lapunk a vállalkozót, akinek tevékenysége nem pusztán hivatali munka, hanem hobbi és megszállottság is egyben.

— Rendszeres szerencsejátékos?
— Igen. 1963-ban töltöttem ki az első totót és lottót. Ekkor hetedikes voltam.
— ... és mostanság milyen szerencsejátékot űz?
— Gyakorlatilag mitident. Elsősorban totózok, tippmixezek, de át
vagyok itatva a lottózás, kenózás szenvedélyével is.
— Honnan jött az ötlet a vállalkozáshoz?
— Az ötlet nem mai keletű. Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy
amikor törvényes lehetőség lesz magánlottózót nyitni, akkor én is
belevágok. Természetesen igen komoly engedélyezési procedúrán
keresztül valósulhatott meg a vállalkozás. Szigorú előírásoknak kell
megfelelni, amely megállapodásban lett rögzítve a Szerencsejáték Rt.
és közöttem. Egyébként gyermekkoromtól kötődöm a sportokhoz:
igazolt versenyző voltam tornában, labdarúgásban. Nem volt nehéz
megszeretni a totót, ezen keresztül a szerencsejátékot.
— Egy korábbi beszélgetéskor azt mondta, hogy a játékhely
megnyitása régi álma volt. Amit csinál, hobbija?
— Azt gondolom, hogy az embernek jó értelemben véve megszállottnak kell lenni ahhoz, hogy hétfő reggeltől szombat estig folyamatosan - 8-10 órán keresztül - azt csinálja, amit szeret, s a fogadók rendelkezésére álljon.
— Nem monoton napi nyolc órát abban a kis fülkében ülni?
Egyáltalán nem, a paletta nagyon színes. Abból adódóan nem
monoton például, hogy megjelent egy új játéltforma a tippmix, amely
kapcsolódik a különböző sportágakhoz, ezekre mindre lehet fogadni,
tehát tétet lehet tenni. Tulajdonképpen bukméker játék. Ez egy folyamatos fogadási forma, ezért egy bizonyos kör, akik ide járnak játszani igénylik az információkat, amelyeket nem tudnak elérni. Én ezeket
begyűjtöm - szinte éjjel-nappal - s együtt tudok működni a játékosokkal Persze nem tippeket adok, hanem információkat. Aztán azért
sem egyhangú a munkám, mert nap mint nap tapasztalom, hogy,
információim segítségével az emberek sikereket érnek el, akkor ez
nekem külön öröm. Öröm emberi, de üzleti szempontból is, hiszen
akik információim segítségével lettek sikeresek a szerencsejátékban,
visszatérő vendégek lesznek.
— Nehéz volt beindítani a vállalkozást?
— Voltak aggályaim a beindulás előtt: mindenekelőtt fejben is
meg kellett „ teremteni" az üzlet menetét, aztán persze anyagiakban
is. Miután magánvállalkozásról van szó, teljes egészében nekem
kellett biztosítani a feltételeket. Jogi szempontból ugyanazokkal a
kondíciókkal rendelkezem, mini az ország bármelyik lottózója, kifizetés és a szelvények átvétele szempontjából hasonlóan: egyébként
ezt a minősítést márciusban kaptam meg. Az első negyedév „kemény" volt, de a felfutás elegendő volt ahhoz, hogy e kis „üzlet"
bizonyítsa létjogosultságát, a műholdas gépi átvevő-terminál véglegesítését.
— Bízott a sikerben?

— Igen. Előzetesen széles körben tájékozódtam, s bíztam abban,
hogy én is és a Szerencsejáték Rt. is megtalálja számítását ebben az
üzletben.
— Azt lehet tudni, hogy volt-e Önnek szerencséje a totóval, vagy
a lottóval?
— Volt, de ezt nem tartom különleges dolognak. A szerencsejátékban az az elvem, hogy a sikeres ember ott kezdődik, ahol más
valaki már abbahagyta: sok kudarcot kell megérni ahhoz, hogy a
siker bekövetkezzen, s ez nem feltétlenül pénz kérdése, hanem a
kitartásé. Én is ezek közé tartozom: volt több alkalommal nyereményem, hogy milyen összegű, azt elég sokan tudják a városban. Többször volt 13+l-esem, lottón még nem sikerült az igazi. Összegezve:
nem volt veszteséges az eddigi játékom.
— Mi volt a csúcsnyeremény ebben a lottózóban?
— A legnagyobb nyeremény 1 millió feletti volt, tippmixfogadáson. Volt 13-as, jokeren 300 ezer forintos nyeremény, skandináv lottón a héten volt 6-os, de az igazi „nagy hal" még nem akadt
horogra: reméljük karácsonyra összejön.
— Nem sokszor fordultam meg ugyan ebben az „irodában", de
mindig családiasnak éreztem a légkört. Ez szándéka szerinti?
— Igen. Örülök, hogy így látta, erre valóban törekszem. Igyekszem a fogadók szokásaihoz igazodni: szerdán például már 3A 7-kor
nyitok, ha kevesen vannak, jut idő beszélgetésre, információk cseréjére, ha valaki este 3A 7-kor toppan be "kiszolgálom". Nem olyan
régen egy fogadó a gépi zárás előtt két perccel - tehát 18.58-kor adta le a tippmix-fogadását, és félmilliót nyert!
— Tehát rugalmasan alkalmazkodik a kuncsaftokhoz?
— Pontosan. A nyitvatartási idő is ezt tükrözi: 9-18-ig vagyok
nyitva - másfél óra ebédidővel -, szerdán már 8-kor a fogadók rendelkezésére állok, szombaton pedig folyamatosan 7-15-ig. Ez a hivatalos fogadási idő: ennél hosszabb szokott lenni, mint az előbb is
utaltam rá. Ha Puhl Sanyi kint van, akkor én nyitva vagyok, jöhetnek
a fogadók.
— Mit kínál a játékosoknak? Mi a menü?
— Minden szerepel a menüben, amit a Szerencsejáték Rt forgalmaz, ezen kívül sajtótermékek: folyóiratok, különböző lapok. Egyegy vevőnek dossziét nyitok, s a kért sajtóterméket elteszem számára,
ha éppen nem a megjelenés napján jön érte.
— Köszönöm a beszélgetést és szerencsét kívánunk fogadóinak a
játékban, önnek a vállalkozáshoz. Valamennyiüknek pedig meghitt
karácsonyt és boldog új esztendőt.
— Én is köszönöm, hogy megkerestek és a jövőben is azon leszek,
hogy a fogadók megtalálhassák számításaikat, azt az előnyt, amiért
betérnek ebbe a lottózóba.
Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és nyereményekben gazdag új évet kívánok.
(H. M.)
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RENDŐRSÉGI HÍREK
December 2-án az esti órákban a Stadion
úti parkírozóban egy gépkocsit törtek fel,
amelyből ellopták a tulajdonos iratait és
zsebszámológépét.
•

Egy Béke úti lakásba hatoltak be ismeretlen tettesek december 3-án, az esti órákban. A tulajdonos távollétében a lakás ajtaját
befeszítették, ahonnan egy gázpalackot és
különböző használati tárgyakat tulajdonítottak el!

•

December 4-én 19 órakor személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a
Tiszapüspöki úton: egy tiszapüspöki lakos a
város felé tartott Audi típusú személygépkocsijával, amikor a Szemma-tanya körül
járművével megcsúszott és az árokba hajtott,
majd egy fának ütközött. A gépkocsi utasa

nyolc napon túli sérüléseket szenvedett, a
járműben pedig 300 ezer forint kár keletkezett.
December 5-én Fegyvernekről a reggeli
órákban érkezett bejelentés, mely szerint a
Kiss János út egyik háza előtti vizes árokban
egy elhalálozott nő tetemét fedezték fel. A
szemlebizottság megállapította, hogy az
elhunyt személy fegyverneki lakos, aki
feltehetően az előző nap este 21-22 óra
között fulladt bele a vizes árokba. A vizsgálat az idegenkezűséget is kizárta.

•

December 7-én Kengyelről egy férfit a
mentők a MÁV kórházba szállítottak, súlyos
arcsérülésekkel. A rendőri vizsgálat kiderítette, hogy a helyi illetőségű lakost ismeretlen tettesek bántalmazták, akinek a kórházi

kezelése nyolc napon túli. Az ügyben folytatják a vizsgálatot.
•

December 8-án a kora délutáni órákban
jelentette a tulajdonos - ugyanis ekkor nyitott ki hogy az éjszaka folyamán betörtek a
Táncsics Mihály úti sörözőjébe. Az ismeretlen elkövető az ajtót befeszítette, s a két
játékautomatából - miután megrongálta elvitte a pénzt, továbbá édességet, cigarettát
és egy Telefuken típusú deck-keresőt is
magával vitt. Az okozott kár minimálisan 85
ezer forint.

•

A kapitányság rendőrei november utolsó
hetében - illetékességi területükön - négy
körözött személyt fogtak el és állítottak elő.

A VÁROSI BALESET MEGELOZESI BIZOTTSÁG KOZLEMENYE
Napjaink időjárás-változása (hóesés, erős lehűlés, havas
eső, hóolvadás) nagymértékben befolyásolja, a közlekedés
biztonságát. Nagyobb eső, vagy hóolvadás alkalmával a rossz
vízelvezetésű utakon gyakoriak a kisebb-nagyobb tócsák,
amelyek mélységét a járműből nem lehet megállapítani.
Amennyiben a gépjárművezető egy ilyen tócsába nagy sebességgel belehajt - mindamellett, hogy lefiiröszti a közelében
tartózkodó gyalogosokat - a felfreccsenő víz mind a saját,
mind a mellette haladók látását csökkenti, vagy néhány másodpercre megszünteti, amely súlyos balesethez vezethet.
Az utakon az esővel együtt megjelenik a földútról felhordott sár is. A sárral szennyezett burkolatot csökkentett sebességgel közelítse meg és azon nem szabad fékezni, mert könynyen megcsúszik a jármű.
A mellékutvonalakról a havat gyakran nem takarítják el,
így e járművek kerekei korcsolyapályára emlékeztető
síkosságává tapossák azt. Ilyenkor is az útviszonyoknak meg-

felelő sebességgel kell haladni, és kerülni kell a hirtelen fékezést, gyorsítást, kormánymozdulatot.
Télen mindig elmondhatjuk, hogy a hosszabb útra igyekvők korábban induljanak el, mert az út-, a látási-, az időjárási
viszonyokhoz igazított sebesség sokszor egészen lassú haladást eredményez.
Ködben fárasztó vezetni, de ennél is veszélyesebbek a
ködfoltok. A viszonylag jó látási viszonyok a sebességfokozására csábítják a vezetőt, aki ha felkészületlenül, lassítás
nélkül hajt a sűrű, tejszerű képződménybe, nem tudhatja,
hogy milyen akadály és veszély leselkedik rá.
Az utak síkossága nem feltétlen jelenti azt, hogy a tavak
felülete alkalmas a téli sportok űzésére. Lehet, hogy a tó, a
gödör széle „elbírja" az arra rámerészkedőt, de a gondtalan
szórakozás bármely pillanatban tragédiává válhat a jég beszakadásával. Tartósan hidegnek kell lenni ahhoz, hogy a befagyott szabad vizek jegén elkezdődhessenek a szánkázások,
csúszkálások, korcsolyázások.

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Kellemes ünnepeket és békés új évet kíván a város polgárainak a kapitányság minden dolgozója!
H. M.

(A híreket a rendőrségtől kaptuk.)
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Karácsonyváró
Szélpál Árpád verse elé
Megsárgult, gyűrött lap őrzi a Szélpál-hagyatékban a költő
egyik - alighanem fiatalkori - versét. Kötetben soha nem jelent
meg. Nem mintha közlésre alkalmatlan lett volna. Inkább arról
lehet szó, hogy kevés számú lírai kötetébe szerkesztési elvek miatt
(téma, hangvétel, szövegközi kapcsolódás más versekhez) nem
illett bele. Ezért maradt ki az általam szerkesztett Szélpálemlékkönyvből is.
Mégis sajnálnám, ha ez a meghitt hangulatú, kedves karácsonyi vers nem jutna el legalább a szűkebb szülőföld olvasóihoz.
Annál is inkább, mivel talán éppen ide kapcsolódó gyermekkori
élmények fakadnak fel a betlehemi istálló képében.
Kétségtelenül van ebben a karácsony-elképzelésben valami
profán, a kanonizált evangéliumi szövegektől eltérő felfogás. Én
ebben nem érzek semmi megbotránkoztatót. Ellenkezőleg: az
esemény naiv beállítása, minden díszítménytől elvonatkoztató
leegyszerűsítése a lényegre, a szelíd barmokon kívül a külön meg
sem nevezett szent család tagjaira még meghittebbé és áhítatosabbá teszik a jelenetet - és ugyanakkor világtörténelmivé is - kiemelve annak fő tartalmát: a béke, a szelídség, az emberség princípiumának megszületését a földön.

A szerkesztőség és a magam neveben ezzel a verssel
kívánok boldog, békés karácsonyt lapunk minden kedves
olvasójának
Dr. Fehér Imre

Szélpál Árpád
KARÁCSONY
A békés ökör csak nézte, nézte,
A jámbor szamár letérdelt melléje,
S mint régi-régi képek mutatják:
Az áhítatot nem zavarták
Sem angyalok égi zenével,
Sem pásztorok mézes beszéddel;
Még a csillag sem ragyogott rájok,
Semmit sem tudtak a három királyok.
Csend volt. Aludt a világ, az ember.
Csak ők voltak ott az Istennel
Egyedül. S először a világon
Béke volt. Karácsonv.

Mit jelent a gyerekeknek a karácsony?
A karácsony

\

A karácsony a szeretet, a béke, a megajándékozás de leginkább a család ünnepe. Csodálatos dolog ajándékot kapni,
viszont még csodálatosabb adni ajándékot. Imádom a frissen kisült kalács illatát,
a fenyő illatát, a sürgés-forgást, ami
ilyenkor szokott lenni. Kellemes illat terjeng mindenütt. Én mindig megfogadom,
hogy csak másnap reggel bontom ki az
ajándékom, de ez nem így jön össze,
Visszatérve a karácsonyra a meghitt
családi ünnepre, itt nem az ajándék
pénzértéke a fontos, hanem az, hogy
mekkora szeretettel adják.
(Mészáros Judit 6. oszt.)

Az ajándékozás

i
í
| Az ajándékozás nagyon szép gesztus, mert ezzel is kifejezhetjük, ha szefretünk valakit. Ajándékot leginkább ünnepnapokon adunk, illetve kapunk,
¡bár kicsit rossz ebben, hogy szinte kötelező jelleggel történik, pedig az aján¡dékban a legszebb, ha akkor is adunk, amikor nincs különösebb okunk rá,
¡csupán egyszerű kedvességből, és mert jó érzés adni, és látni, hogy örömet
¡szereztünk a másiknak. Ajándékot lehet venni, de kedvesebb az, amit szíwel¡lélekkel magunk készítünk, mert az egyedibb és meghatóbb. Én nagyon sze¡retek ajándékot kapni, most is nagyon várom a karácsonyt, és bármit kapok,
|örülök neki, de ha nem annyira, akkor sem mutatom ki. Én is szoktam aján¡dékot készíteni, vagy néha vásárolni egészen apró dolgokat a testvéreimnek
¡és a szüléimnek is. Most is készítettem nekik egy kis figyelmességet Mikulás|ra és nagyon örültek, mert nem számítottak rá, ugyanis erre az alkalomra
|még most először adtam ajándékot. De én szoktam ajándékot adni a hétközfnapokon is, mert jó érzés adni.
f
í
í
f
(Maros Szilvia 6. oszt.)

„Mesés" versengés
Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár
több éves hagyományához híveh, az
idén is rendezett az alsó tagozatos gyerekek számára mesemondó versenyt. Az
idén Benedek Elek meséiből készültek a
gyerekek. Az iskolák egy házi forduló
után küldték el a legszebben mesélő
gyerekeket a december 13-án megren-

dezett városi versenyre, ahol a következő eredmény született.
1-2. oszt.:
I. Perge Balázs (Kölcsey)
II. Borbíró Rebeka (Református)
III. Deák Szilvia (Petőfi)

3-4.
I.
II.
III.

oszt.:
Horváth György (Református)
Szabados Gabriella (Kölcsey)
Gazsó Ákos (Petőfi)

Gratulálunk a nyerteseknek!
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Karácsonyi gyermekoldal
Borsodi László:

KRAMPUSZ
Krampusz az ördögök hetedik nem- Előtte egy piros palástos, süveges em- gait, el kellett készíteniük az ajándékozetségének harmadik törzséből szárma- ber, körülötte rengeteg színes papírba kat, be kellett csomagolniuk a kész
zott, és világéletében rosszcsont kisör- csomagolt doboz. Azt se tudta hova játékokat. Az ördögfióka alaposan kidög volt.
került.
vette a részét a feladatokból. Esténként
Mindig valami komiszságon törte a
Télapó felfigyelt a háta mögötti mo- bizony fáradtan dőlt az ágyába.
fejét, ezért sokszor kellett büntetésből a corgásra.
— Elérkezett a nap, amikor Télapópokol tornácán térdepelnie. Azonban a
— Jobban vagy? Már azt hittem tel- nak útra kellett kelnie a gyerekekhez.
büntetések nem használtak, hiába kérte jesen megfagytál. Nemsokára végzek az
— Mielőtt elindulnék, hadd halljam,
az anyja, próbált a lelkére beszélni az ajándékok széthordásával, akkor majd mi a te kívánságod? Rengeteget segíapja. Amikor aztán ellopta, és játék hazaviszlek. Addig is takarózz be jól!
tettél, kérhetsz bármit. Milyen ajándékot
közben eltörte a fejedelmi jogart, Luci— Engem nem lehet hazavinni. szeretnél?
fer száműzetésre ítélte. Az anyja batyut Száműztek a pokolból - közölte Kram— Nem kérek én ajándékot, csak
kötött a nyakába, és az őrök kizavarták pusz.
engedd meg, hogy veled mehessek!
a pokol kapuja elé.
— Nem baj. Majd akkor nálam
— Nem bánom. Pattanj fel mögém a
December eleje volt. Krampusz még laksz. Tényleg, még nem is mondtad szánra! Gyerünk, indulás!
sohasem járt a fenti világban. így aztán hogy hívnak!
Krampusz ekkor ment először Télnagyon csodálkozott, hogy milyen hideg
— Krampusz vagyok.
apóval. Cipelte a puttonyt, adogatta az
van, s mindent fehér takaró borít. Sze— Na, Krampusz akkor igyekez- ajándékokat, és olykor ráijesztett a rengény majd megfagyott, de csak ment- zünk, hogy minél előbb hazamehessünk. detlen, komisz gyerekekre. De a jó
ment a térdig érő hóban, egyenesen az
Amikor Télapó befejezte a munká- gyerekek mindenütt örömmel fogadták
orra után.
ját, hazafelé fordította a szán orrát. őket.
Télapó éppen Mikulásnapi körútján Otthon Krampuszt ágyba dugta, és forró
Azóta Télapó és Krampusz elvájárt, amikor a szánját húzó szarvasok teát főzött neki. A kis ördög hamarosan laszthatatlan társak lettek.
jobban lett, és vígan rohangált le s fel a
egyszer csak megtorpantak.
— Mi történt veletek? - kérdezte házban. Bár néha bosszankodott miatta
Télapó, de mindent megmutatott neki,
Télapó.
V
Leszállt a bakról, és rögtön észre- sőt idővel legféltettebb titkaiba is bevette a hóban élettelenül fekvő ördög- avatta.
Krampusz már egy éve lakott Télgyereket. Felnyalábolta, a hátsó ülésre
apónál. Ahogy közeledett a december,
tette, jól betakargatta, s továbbindult.
A meleg bunda alatt Krampusz ha- úgy lett egyre több a munkájuk. Össze
mar magához tért. Ijedten nézelődött. kellett gyűjteniük a gyerekek kívánsá-

Rejtvények
1 Karácsonyi fénykép
Édesapa két felvételt készített karácsonykor. A képeken aztán
javítgatott, ezért azok nem egyformák. Kilenc kisebb-nagyobb
különbség van köztük, melyek ezek9

2 A téli szünetben hétszer hullott a hó délelőtt vagy délután. Ha
délelőtt esett, akkor délután nem esett. Összesen 5 olyan délelőtt és
6 olyan délután volt, amikor nem esett a hó. Hány napig tartott a
téli szünet?

4 Találós kérdés
Üvegfalon
Sosem lengő
Fenyők, zuzmók:
Meseerdő.
Ezüsterdő,
Kristálylombok,
Napsütésben
Gyönggyé omlók.
Mi az?

12

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

1999. december

Olvasóink írták
Olvasói válasz(féle) Lehoczky Péter irodavezető úr levelére!
Lehoczky úr!
Némi túlzással mondhatom Önnek, hogy jószerével az előzmények ismeretének hiányában ragadtam tollat, és szántam rá magam,
hogy reagáljak arra a levelére melyet egy „Többek nevében egy
városlakódnak címzett meg, és ezen újság nyilvánosságát felhasználva kézbesített részére, - és részünkre is.
Sietve megnyugtatom, utólagosan elolvastam a panaszos levélírónak az októberi számban megjelent szerkesztőségi levelét, valamint tájékozódtam a törökszentmiklósi kábeltévé hálózat szervezésének és telepítésének viszontagságairól...
Előre bocsátom! Nem tudom, hogy másokból milyen hangulatot
és érzelmeket váltott ki az Ön levelének tartalma és foként stílusa ez bizonyosan vérmérséklet dolga - de, hogy finoman fogalmazzak,
nálam bizony elszakadt a cérna. Nem tagadom, ez azért következett
be, mivel egy kicsit magamra vettem a dolgot, - feltéve azt a kérdést,
mi van akkor, ha valakitől én kapok egy ilyen „nyilvános" válaszlevelet. No de, így is alaposan nyomot hagyott bennem és felkavart hát még abban az esetben! Mert hiszen ki szereti, ha lábtörlőnek
nézik, vagy csak egyszerűen lenézik?...
Nem kívánok sem békebíró, sem pedig fogadatlan prókátor lenni, kettejük szakmai levelezésében, de mint jobb érzésű polgár és
újságolvasó (de talán még mások nevében is!) kikérem magamnak
azt a hangnemet, amit levelének egyes részleteiben megengedett
magának. A hivatkozott két levél - szokásos zsargon szóhasználattal
élve: - egyszerűen nincsenek egymással köszönő viszonyban! A
panaszos „városlakó" felszólalása korántsem volt olyan felháborító
vagy tapintatlan, mint ahogy „visszafizetett" neki Illetékesünk azzal
a cinikus, kioktató válaszával.
Egyébiránt az sem felel meg a valóságnak, hogy levélírónk az
ismeretlenség homályába burkolózott volna, - persze Irodavezető úr
valószínűleg elfoglaltsága miatt meg sem kísérelte felhívni a Szerkesztőséget, hogy kinek címezhetné meg hadüzenetszerű levelét.
Még ennyi idő távlatából sem találok rá igazán magyarázatot, hogy
mi váltott ki Önből ilyen fékezhetetlen indulatot? Talán személye
elleni erőszaknak tekintette a levelet? -vagy Cégének lejáratását
vélte benne felfedezni? Vagy egyáltalán Ön írta, személyesen ezt a
válaszlevelet? Lehoczky úr! Engedtessék meg nekem; levele alapján
- ismeretlenül is! - nagyjából megismertem Önt és Cégét. Ezek után
van némi fogalmam arról, hogy miként dolgoznak a Dolby Kábeltelevíziós Társaság nyírbátori irodájában, és foként, hogy ott milyen
stílus az irányadó. Egy levél sok mindent elárul, ha azt figyelmesen
olvassák! Ön és Önök minden nap emberekkel foglalkoznak, dolgoznak azért, hogy szolgáltatásaikat eladják. Gondolnak-e kellő
szüiien arra, hogy nagyobb tiszteletet és alázatot érdemelnének azok,
akik ezeket a szolgáltatásokat meg is veszik. Valószínűleg a
Dolbynál nem ismerik (vagy nem akarják tudomásul venni!) az
alapigazságként közismert szlogent; „az ügyfélnek mindig igaza
van!" (Még akkor is, ha valójában nincs igaza...)
Meg egyébként is Lphoczky úr!
Miért ne tehetnének fel az emberek kérdéseket, miért kell(ene) a
kérdezőnek szégyenkeznie ezért? Miért váija el azt, hogy az előzetes
tájékoztatás (pl. rádió, reklám anyagok, stb.) eljutott-e mindenkihez.

Igen is! - az emberek hadd kételkedjenek, - sajnos közéletünk tele
van olyan eseményekkel, hogy igen gyakran okuk is van rá! Egyébként emlékeztetni szeretném arra, hogy városunkban korábban már
„megégett" egy, az Önök műfajában tevékenykedni szándékozó
cég... Akkor tehát, amikor ilyen vagy olyan un „macerás" kérdéseket tesznek fel az ügyfelek, ilyen előítéleteket is le kell tudni rendezni, meg kell tudni válaszolni. Egy azonban biztos! - mindenkor a
válaszadó felelőssége a kultúrált, hiteles és korrekt tájékoztatás.
Ennek a témának a kapcsán jut eszembe, hogy közéletünket nap,
mint nap beárnyékolják hasonlóan bántó esetek és helyzetek. Az un.
„potenciális szolgáltatók" (kommunális, közösségi, egyéb a lakossági szférában tevékenykedők) is hatalmuk és potenciális erejük ki- és
túlhangsúlyozásával keserítik meg a Kiszolgáltatottak Népes Seregének mindennapjait. Ez a fenyegetettség szinte minden irányból
nyomasztja az embereket, - akik szinte „nevenincs" ügyfelek, és
csak eszközök az e fajta rendszerek fogságában.
Persze, ha minden ilyen jellegű esemény és „arcul csapás" mellett szó nélkül elmegyünk, később reményünk sem lehet arra, hogy
ezek csökkenjenek, vagy belátható időn belül megszűnjenek. Ez a
fajta hatalom sem lesz hajlandó önként lemondani gyarló előjogairól,
vagy uram bocsá'; leszállni a magas lóról... Igen ám! Csak azt
felejtik el általában ezek a fajta „generációs" szolgáltatók, és az ott
tevékenykedő szakemberek, hogy egyik nap mi vagyunk a kiszolgáltatott ügyfelek, másnap pedig vagyunk az az elátkozott és kiutált
hatalom ill. hatalmaskodós. (Persze nem mindenütt és nem mindenki
tesz így! - a másként gondolkodók és cselekvők tiszteletet érdemelnek.) Érdemes lenne ezen feledékenységünkön többet elgondolkodni, és egyszer helyére tenni a dolgokat...
Végezetül elnézést kérek a „bajvívó" érintettektől, hogy vitájukba a partvonalon kívülről bekiabáltam. Nem érintettem ugyan szorosan szakmai kérdéseket, (habár többektől tudom, hogy a kérdező
által feltett egyes kérdések még mindig aktuálisak és hitelesen megválaszolatlanok!) mivel az most nem volt lényeges szempont számomra. Ha nem tűnt volna ki kellőképpen, és nem a Dolby Kábeltelevízió Társaság ellen, hanem az annak nevében eljáró Illetékesének - Lehoczky Péter irodavezető úrnak - levele ill. levelének barátságtalan tartalma és stílusa ellen emeltem fel a hangomat.
A legjobb szándék mellett azt tanácsolom Önnek, hogy - különösen levelezésében, és főként Társaságuk érdekében - fordítson
fokozottabb figyelmet az ügyfélkapcsolatok ilyetén való kezelésére,
már csak azért is mivel ominózus válaszlevele még a semleges kívülálló számára is bántó és elfogadhatatlan volt.
Még egyszer hangsúlyozom, annak örülnék a legjobban, ha ezt a
levelet nem Ön írta volna, hanem valamelyik munkatársa hozta
volna ezzel kényelmetlen helyzetbe. Ebben az esetben bocsánatot
kérek Öntől, - de így Önnek illene megkövetnie az egyébként minden tekintetben köztiszteletben álló levélírót.
Vigyázva arra, hogy inkognitómat felfedjem, - nevem;
Tigyi József
(Cím a szerkesztőségben)

Tisztelt Illetékes Irodavezető!
Nem akartam az úr megszólítással megbántani, mert ez ellen tiltakozott..! „Szakszerű
és időtálló" válaszához volna néhány megjegyzésem.
Más utcában, más épületben lakom, mint
az októberi cikk írója, de tapasztalataink abban
a házban is hasonlóak voltak a kábel-TV szervezésével kapcsolatban. A Petőfi Lakásszövetkezet jó partnere volt Önöknek annak hangoztatásában, hogy aki nem íija alá a nyilatko-

zatot, az csak rosszabbul járhat, nincs más
alternatíva!!
Az adás kezdetén viszont voltak problémák, főleg a hanggal. A magyar csatornákon
ma is kellemetlen sercegés hallható^ ha felirat,
szöveg kerül a híradó képei alá! Az Almásy u.
6 sz. alól kijött szerelő ezt azzal magyarázta
júniusban, hogy még nem szerelték át az antennákat a régi helyükről egy magasházra!(?)
Én utána jártam az ön által gúnyosan említett

„meccs" csatornának. Önnek is csak egy
telefonjába került volna, hogy megtudja:
mese csatornát irt a levélíró, ami sajtóhiba folytán meccs-ként jelent meg. A
„Carton Network-ot" nevezte így joggal,
mert ott folyamatosan meséket, rajzfilmeket adnak! Mentségül hozza fel, hogy
„koruknál fogva" nem emlékezhetnek a
„téeszesítésre" Gondolom azonban,
hogy fiatal koruk sem mentesíti Önöket,
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hogy egy ilyen szakszerű és időtálló válaszban
figyelmen kívül hagyják a 70 éven felüliek
problémáját. A rendelkezések szerint több
ilyen korú TV tulajdonos már 3-4 éve mentesült a díjfizetés alól és bizony rosszul érintette
Őket az 590 Ft is! Szervezés közben szóban
többször is elhangzott, hogy az ilyen idősek
részére lesz egy szociális csomag; 3-4 csatorna
díjtalanul. Ez a lehetőség mára úgy látszik,
feledésbe merült.
A „kábeltelevíziós piac" árait nem ismerjük, de tudjuk, hogy a Szolnok VTV-nél pl.
van szociális csomag 300 Ft körüli összegért.

1999. december

A fent említetteket, akiket nem lelkesít a Z+, a
sok akciófilmet meg egyenesen utálják, lehet,
hogy ilyen megoldás is kielégítené.
Befejezésül még azt jegyezném meg, hogy
nem helyes folytatniuk ezt a monopolhelyzetet
sugalló hangnemet. Ne feledkezzenek el arról,
hogy mi fizetünk - bármilyen keveset is - és
Önök szolgáltatnak.

Helyreigazítás
Októberi számunk olvasói levelében
hibásan jelent meg egy szó. A mesecsatorna helyett meccs-csatorna volt olvasható, ami félreértésre adott okot. Az
olvasóktól is, a levél írójától is elnézést
kérünk.

Üdvözlettel:
egy TV-néző
(Név és cím a szerk.-ben)

(a szerkí)

ii

Az őszi horgászatok egyik fő célpontja a népszerű ragadozó, a csuka. Többféleképpen is elkészíthetjük szentestére. Most szolnoki halászoktól érkezett elkészítési módot osztom meg Önökkel.

Káposztás csuka

A következő süteményeket karácsonyra
és szilveszterre egyaránt elkészíthetjük.

Mandulacsillag:

Hozzávalók (kb. 60 darabhoz): 50 dkg
darált mandula; 40 dkg porcukor; 4 tojásfehérje; 1 zacskó vaníliás cukor: 3 teáskanál
őrölt fahéj; keserűmandula-aroma; néhánycsepp piros, sárga és zöld ételfesték.
Elkészítés: 3 tojásfehérjét nagyon kemény habbá verjük, majd kanalanként
belevegyítünk 25 dkg porcukrot. 5-6 kanál
cukros habot félreteszünk a díszítéshez, a
többibe belekeverjük a mandulát, a vaníliás
cukrot, a fahéjat és az aromát. Porcukorral
behintett deszkán kb. 5 mm vastagra
nyújtjuk, és 5 cm nagyságú csillagokat
szúrunk ki belőle.
Szilveszteri svédasztalra
A csillagokat sütőpapírral kibélelt tepsibe
helyezzük,
és tetejüket megkenjük a félreWaldorf saláta:
tett
cukros
tojáshabbal. 150 fokos sütőben
Hozzávalók (6 személyre): 20-20 dkg zeller és alma; 5 dkg dió; reszelt sze20
percig
sütjük.
A maradék porcukrot a
recsendió; só; majonéz; tejszín.
negyedik
tojásfehérjével
sűrű mázzá keElkészítés: A csíkokra vágott zellert és almát valamint a vágott diót összekeverjük.
Három
felé
osztjuk,
és néhány
verjük a majonézzel. Megsózzuk, fűszerezzük, és elvegyítjük a habbá vert tejcsepp
ételfestékkel
különböző
színre szíszínnel. Hideg helyen érleljük, díszítve tálaljuk.
nezzük
A
mázakat
külön-külön
nejlonSaitgolvó:
zacskóba töltjük, és a kihűlt tésztára színes
Hozzávalók (4 személyre): 1 cs. Sajtos tallér; 15 dkg füstölt kolbász; 20 dkg
csíkokat csurgatunk
sajt; só; bors; pirospaprika; tej.
Elkészítés: A sajtos tallért tejbe áztatjuk. A kolbászt ledaraboljuk, összekeSzínes habcsók:
verjük a reszelt sajttal, tetszés szerint ízesítjük, végül az egészet összegyúrjuk. A
Hozzávalók (30 darabhoz): 12 dkg cukor; 2
megformált golyókat reszelt sajtban megforgatjuk.
tojásfehérje; 1 zacskó vaníliás cukor; 1
Különleges koktélok szilveszter estére
teáskanál citromlé; 5 dkg színes apró cukorgyöngy.
Laguna:
Elkészítés: A tojásfehérjét nagyon kemény
Hozzávalók (1 személyre): 2 cl vodka; 4 cl tej; 4 cl Curacas Blue.
habbá verjük. Beletesszük a cukrot és a
A hozzávalókat shakerben jól összekeverjük, majd kehelybe, tört jégre öntjük. vaníliás cukrot. Belecsöpögtetjük a citSzívószállal kínáljuk.
romlevet, és sűrűre keverjük. A krémből
Krampampuli:
sütőpapírral kibélelt tepsire kis halmokat
Hozzávalók (10 személyre): 2 l soproni kékfrankos; 11 erős Lipton Earl Grey rakunk és meghintjük cukorgyönggyel.
tea; 2 dl rum, 50 dkg cukor; 2 narancs, í 11. citrom leve; kandírozott gyümölcs.
Előmelegített sütőbe toljuk, majd 125 foA hidegen összekevert hozzávalókat 24 órán át hűtőben tároljuk. Fogyasztás kon 1 óra hosszat szárítjuk.
előtt felmelegített rumot öntünk rá, és meggyújtva szolgáljuk fel.
Hozzávalók (4 személyre): 1 csuka (mintegy kilónyi); só; liszt; zsír; 15 dkg
füstölt szalonna; egy tojás nagyságú vöröshagyma; Vi kg savanyú káposzta; 2 dl
tejföl; 2 zöldpaprika; kevés kapor; édes-nemes pirospaprika.
Elkészítés: A csukát megtisztítjuk, jól megmossuk, szeletekre vágjuk. Megsózzuk, lisztben átforgatjuk. Egy evőkanálnyi forró zsírban mindkét oldalát
átsütjük, s így hagyjuk állni. Közben megmossuk a savanyú káposztát, és feltesszük főni. A kockára vágott füstölt szalonnát kevés zsírban kiolvasztjuk,
áttetsző üvegesre pirítjuk, s hozzátesszük az apróra vágott zöldpaprikát. Ezt
hozzátesszük a savanyú káposztához. Mintegy óra hosszat főzzük, s ekkor a
tetejére tesszük a csukaszeleteket, s fedő alatt puliára pároljuk. Amikor a hal már
puha, kivesszük, s tejfölös habarással berántjuk. Hozzátesszük a tejfölt, jól felforraljuk. A halszeleteket a káposzta tetejére téve, finomra vágott kaporral és
kakastaréjjal díszítjük.

Valamennyi étel- és italrecepttel kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Kiss Zoltán

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

14

Évadzáró az atlétáknál

AZ ÖNÁLLÓSÁG NEM
VESZÉLYEZTETTE A SIKERT
A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub és a Dekatlon
Atlétikai Sportág Alapítvány december 4-én tartotta év végi
szakosztályi értekezletét. Az ülésen részt vett Kovács László
alpolgármester, Borsányiné Juhász Ildikó, a Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatóhelyettese, Görömbei Zoltán, a
Városi Diáksport Bizottság elnöke, Jávor László Pro Urbedíjas testnevelő tanár, továbbá a szponzorok, szülők és a „főszereplők": a klub 70-75 főnyi atléta-növendéke.
A TSE szakosztályaként működő sportág vezetői már évekkel
ezelőtt kísérletet tettek az önállóság elérésére. Február 10-én váltak ki az egyesületből, és a diákok április l-jétől jogilag tiszta
formában, a klubhoz átigazolva kezdték meg a szereplést.
Az indulás nem volt zökkenőmentes. Anyagi okok miatt kevesebbet tudtak felszerelésre költeni, és a versenyek 30-40 %-án
nem tudtak részt venni. Ezért az érmek száma sem érhette el az
előző években megszokottakét. A sikerek azonban most is jelentősek voltak, hiszen a támogatók (Önkormányzat, ÁFÉSZ, Béke
Mg. Szövetkezet, Bognár és Társa Kft., Dekatlon Alapítvány,
Elektrolux Kft., Füller Busz Kft., Hoppál Kft., Kovács László
vállalkozó, LASA Kft., OTP Bank Rt., Örményesi Gépgyártó
Kft., Suijány Hús Kft., SZEM-MA Kft., Takarékszövetkezet,
UNIV Lépcső Kft.) nem pártoltak el tőlük, és ezzel biztosították a
fontosabb versenyek költségeit. Az anyagiak előteremtéséhez
nagymértékben hozzájárult az iparűzési adó 5 %-ából és a szülők
SZJA-felajánlásaiból befolyt összeg is. A sportkoncepcióban
előirt és a civil szervezetek támogatására kidolgozott elvek szerint
a jövőben is számíthatnak patronálásra, még akkor is, ha az önkormányzat nem tud túl mélyen a zsebébe nyúlni.
Az Atlétikai Szövetségben is felfigyeltek eredményeikre, hiszen régóta utánpótlás-nevelő bázisként tartják számon a miklósi
szakosztályt. Az ISM-nek kiemelt területe a diáksport, ezen belül
a minden sportág alapjaként emlegetett atlétika, melynek hagyományait városi szinten a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában
teremtették meg. A versenyzők 90 %-a ma is innen kerül ki, annak ellenére, hogy a sportág vezetői már több fórumon hangot
adtak más iskolák bevonására irányuló törekvésüknek. Ebben az
intézményben csatlakoztak a Nemzeti Atlétikai Programhoz: az
Ipolyi téren tanító nevelők segítségével mintegy 30-35 alsó tagozatos gyermek számára lehetőséget biztosítottak tehetségük kifejlesztéséhez. Napjainkban már eredményekkel büszkélkedhetnek,
csakúgy, mint a testnevelés tagozatos iskolák felmérése során
elért ranggal. A legkisebbek mellett jelenleg egy ígéretes korosztály van kibontakozóban, akik a klubon keresztül szép sikereket
hozhatnak városunknak.
Természetesen minden év végi* számadáskor szakmai értékelésnek is helye van. Az atléták rangos versenyeken vettek részt,
amelyekről ritkán tértek haza dobogós vagy előkelő helyezések
nélkül. Lapunkban folyamatosan beszámoltunk ezekről, mint
ahogyan arról is, hogy felkészítésük Bertán István főállású és
Karakas Ferenc mellékállású edzőnek, valamint Kiss Ferencné,
Takács Mária és Görömbei Zoltán testnevelő tanároknak köszönhető. Az ülésen elhangzott, hogy a nagy létszám indokolná még
egy mellékállású edző foglalkoztatását.
A klub önállósodása nemcsak szervezeti formájában újszerű,
hanem az elismerések módjában is: első alkalommal ajándékoztak
vándorkupát a legeredményesebb fiú és leány versenyzőnek,
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A Városi Diáksport Bizottság november 22 és december 3 között rendezte meg a Kölcsey Általános Iskola
tornatermében a már hagyományosnak tekinthető
MIKLÓS-kupa teremkézilabda-tornát. A versenysorozat jól
szolgálta a diákolimpiai felkészülést, és az iskolák, csapatok közötti sportbarátság ápolását.
A mérkőzéseket Mester Attila, Bárányi Antal és
Szloska Krisztián vezette.
Eredmények: 5-6. osztályos fiúk:
Kölcsey - Bercsényi
27 : 7,
Hunyadi - Bethlen
13 : 9,
Bethlen - Bercsényi
11:7,
Kölcsey - Hunyadi
22 : 13,
Kölcsey - Bethlen
25 : 7,
Hunyadi - Bercsényi
15:5.
Sorrend: 1. Kölcsey
6 pont,
2. Hunyadi
4 pont,
3. Bethlen
2 pont,
4. Bercsényi
0 pont.
A győztes csapat tagjai: Anda Tibor, Bakos Károly, Buru
Ádám, Csató Dávid, Csemány Balázs, Erdős Lajos, Horváth Róbert, Kovács Imre, Molnár Tamás, Németh Mihály,
Pató Ferenc, Tóth Márk. Edző: Görömbei Zoltán
5-6. osztályos lányok:
Kölcsey - Bercsényi
20 : 4,
Bercsényi - Hunyadi
4:3,
Kölcsey - Hunyadi
17:4.
Sorrend: 1. Kölcsey
4 pont,
2. Bercsényi
2 pont,
3. Hunyadi
0 pont.
A győztes csapat tagjai: Komáromi Zita, Kelemen Kitti,
Csikós Ildikó, Szabó Jetta, Kiss Krisztina, Koszta Orsolya,
Korom Krisztina, Takács Szilvia, Izsó Ivett, Gruber Lilla.
Edző: Kiss Ferencné
7-8. osztályos fiúk:
Bercsényi - Bethlen
19 : 16,
Kölcsey - Hunyadi
41:6,
Bethlen-Hunyadi
20 : 11,
Kölcsey - Bercsényi
31:6,
Bercsényi - Hunyadi
27 : 15,
Kölcsey - Bethlen
32 : 12.
Sorrend: 1. Kölcsey
6 pont,
2. Bercsényi
4 pont,
3. Bethlen
2 pont,
4. Hunyadi
0 pont.
A győztes csapat: Gulyás Ádám, Kormos Sándor, Kemencei Tibor, Görömbei Balázs, Dékány János, Bata János, Dögei Tamás, Csányi Viktor, Csikós Lajos, Bencsik
Zoltán, Kovács Norbert, Jenei József.
Edző: Kiss Ferenc
7-8. osztályos lányok:
Hunyadi - Kölcsey
6:5,
Homok - TiszarofT
18:4,
llunyadi - TiszarofT
13:4,
Kölcsey - Homok
7 : 6,
Kölcsey - TiszarofT
15:2,
Hunyadi - Homok
9 : 7.
Sorrend: 1. Hunyadi
6 pont,
2. Kölcsey
4 pont,
3. Homok
2 pont,
4. TiszarofT
0 pont.
A győztes csapat: Nádas Rita, Pócs Gabriella, Skona
Brigitta, Babinszky Bernadett, Nikolics Mónika, Bereczky
Izabella, Polgár Krisztina, Szabó Éva, Mihók Tünde, Takács Edina, Ladányi Anita, Gönczi Szilvia.
Edző: Treznyák György
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ímelyre „felvésetett" nevük. Aki emellett még jól is tanult, egy
násik, szép kupát is átvehetett: idén mindkettőt Göblyös Márta és
tognár Miklós kapta. Az első alkalommal aranyjelvényes minőítést elérő atlétákat plakettel díjazták, és a rangos helyezéseket
Lozók sem maradtak ajándék nélkül: őket hagyományosan sportelszerelési és egyéb ajándéktárgyakkal jutalmazták

1999. december

Gratulálunk a sikeres működéshez, az elért eredményekhez, és Kovács László alpolgármester szavaival élve:
„kívánjuk, hogy jövőre ne féljenek el az érmek az asztalon!"
Sz. Zs.

III: Határőr Vándorkupa, Budapest
Az Ady-ligeti Rendészeti Szakközépiskola Teke Szakcsoportja november 6-7-én rendezte meg a hagyományos tekeverseiyét, melyre a városból meghívást kapott az ÁFÉSZ SE és a Claas Hungária VTSK csapata.
A Fővárosi Vízművek tekecsarnokában Dr. Beregnyei József ezredes, igazgató köszöntötte a megjelent csapatokat, majd a
lyitómérkőzés következett a Miskolci RSZK és a Claas Hungária VTSK csapatai között. A miklósiak színeiben Ruff Lászlóné
:s Futó Ferenc lépett pályára, akik a nézők és a csapattársak lelkesedése közepette kitűnő eredménnyel végeztek.
Az első versenynapot közös vacsora és barátságos hangulatú ismerkedési est követte, majd másnap reggel a Fővárosi Víznűvek csapata az Ady-ligeti RSZK-val mérkőzött.
A kétnapos versenyen Törökszentmiklós csapatai - tisztes helytállással - kemény küzdelemre késztették a házigazdákat.
A verseny végeredménye (60 vegyes gurításból):
Női egyéni:
1. Forintos Erika
2. Masáth Katalin
3. Ruff Lászlóné
4. Pálifi Gyuláné
5. Muk Erzsébet
6. Venter Adrienn

Fővárosi Vízművek
Fővárosi Vízművek
Claas Hungária VTSK
Claas Hungária VTSK
Fővárosi Vízművek
Adyligeti RSZK

263 fa
246 fa
240 fa
240 fa
236 fa
221 fa

Férfi egyéni'.
1. Futó Ferenc
2. Rőszer József
3. Vanyúr István
4. Bíró László
5. Balogh Ferenc
6. Dugár Péter

Claas Hungária VTSK
ÁFÉSZ SE
Adyligeti RSZK
Fővárosi Vízművek
Adyligeti RSZK
HÖR. OPK TERRA Bp.

264 fa
259 fa
257 fa
256 fa
252 fa
243 fa

Futó Ferenc átveszi a díjat Berki Imre ezredestől

Csapatverseny:
1. Fővárosi Vízművek
2 Claas Hungária VTSK
3. ÁFÉSZ SE
4. Adyligeti RSZK „A"
5. Adyligeti RSZK „B"
6. Miskolc RSZK

1703 fa
1649 fa
1585 fa
1563 fa
1420 fa
1050 fa

A legtöbb kilencest Futó Ferenc (7) és csapata (15) ütötte.

Ruff Lászlóné átveszi a díjat Dr. Cseh József ezredestől

Legjobb telizők (30 dobásból):
Férfi:
1. Futó Ferenc
Claas Hungária VTSK 185 fa
2. Vanyúr István Adyligeti RSZK
177 fa
3. Győri Ferenc Fővárosi Vízművek 176 fa
Női:
1. Forintos Erika Fővárosi Vízművek 184 fa
2, Pálifi Gyuláné Claas Hungária VTSK 171 fa
3. Ruff Lászlóné Claas Hungária VTSK 169 fa
Legjobb tarolok (30 dobás):
Férfi:
1. Balogh Ferenc Adyligeti RSZK
97 fa
2. Nagy Lajos
Adyligeti RSZK
94 fa
3. Rőszer József ÁFÉSZ SE
92 fa
Női:
1. Masáth Katalin Fővárosi Vízművek 90 fa
2. Muk Erzsébet Fővárosi Vízművek 80 fa
3. Forintos Erika Fővárosi Vízművek 79 fa.
A díjakat Dr. Cseh József ezredes, Berki Imre ezredes és
Dr. Beregnyei József ezredes-igazgató adták át.
Coca-Cola különdíjban részesült (egy-egy márkás karóra)
Forintos Erika (Fővárosi Vízművek) és Futó Ferenc (Claas
Hungária VTSK).
A díjkiosztót követően Dr. Beregnyei József értékelte a
versenyt, s megköszönte a résztvevők sportszerű vetélkedését.
(H. M.).
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A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en
» : 56/390-676
Hétlo
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

Péntek
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
17.30: 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

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

Szombat
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00: Hírek (óránként)
09.05: Könnyűzene
10.20: Danceparty
12.05: Könnyűzene
14.05: Sztárzene
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

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

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: Könnvűzene

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

Gyógyszertári
ügyelet
Dec. 10-17,, Szentháromság
Kossuth út 171.
Dec. 17-24,, Kígyó Patika
Kossuth út 83.
Dec. 24-31,, Fontana
Kossuth út 125.
2000.
Jan. 1-7.
Fehér Kereszt
Almásy út 2.
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HALOTTAINK
november 5-től december 9-ig
Vígh Gyuláné Lovas Erzsébet (74 éves), özv.
Vígh Sándorné Elekes Jusztina (87 éves), Özv.
Bojtok Györgyné Balogh Zsuzsanna (78 éves),
Balázs Sándor (53 éves), Juhász Károly (35
éves), özv. Deák Istvánné Pató Erzsébet (72
éves), Márkus Péter (73 éves), Hajnal Ilona (89
éves), Sándor Tibor (27 éves), Nagy Dénes (26
éves), Varga Istvánné Karakas Jolán (77 éves),
Majorcsik Ferenc (60 éves), Halmi Károly (52
éves), Papp Sándor (43 éves), Szécsi Miklós (69
éves), Sütő Ferencné Máté Rozália (50 éves),
Pató Illésné Kelemen Ilona (71 éves), Rajna József (52 éves), György Ferencné kovács Irén (73
éves), Csikós Erzsébet (85 éves), Subicz Magdolna (73 , éves), Visnyei Kálmán (60 éves), Tóth
Csaba (37 éves), özv. Illyés Sándorné Palásti Éva
Veronika (44 éves), özv. Tóth Jánosné Gazdag
Ágnes /Tiszapüspöki/ (91 éves), özv. Sándor
Mátyásné Benedek Julianna /Tiszapüspöki/(95
éves).

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

TEMETKEZÉS
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN
A szomorú hírró% ha értesül\ forduljon hozzánk bizalommal,
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk.
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyveztetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!

POSTA BT.

ÜZLETEI:

Kossuth L. út 184. Tel. 394-115
Erdős I. Út 1. Tel. 06-60/485-019
Régi református temető Tel. 06-60/385-374
Szolgáltatásunkfolyamatos: 0-24 óráig
Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést.
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással.
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