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Megjelenik havonta

FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Új évi köszöntő
Tisztelettel köszöntöm Törökszentmiklós Város lakosságát az
új esztendő alkalmából.
Kívánom, hogy az új évszázad és évezred kezdete és a későbbi
folytatás is boldog, békés és kiegyensúlyozott legyen a város
minden polgára számára.
Az eltelt évszázad számos megpróbáltatást és tragédiát okozott sok embernek, családnak egyaránt.
Gondoljunk csak a két világháborúra, az 1929-32-es gazdasági
válságra, 1956-ra, vagy az 1989-92-es gazdasági átalakulási
folyamat következményeire: mely munkahelyek tömeges megszűnésével járt együtt, és a megmaradó munkahelyek növekvő
elvárásai mind minőségi, mind mennyiségi szempontból új
követelményeket jelentettek.
Az elmúlt néhány esztendő pedig természeti katasztrófák sorát
hozta, mely rendkívüli hóhelyzetet, majd a hóolvadást követően
rendkívüli belvízhelyzetet eredményezett. És mintha mindez
még nem lett volna elég, jött az újabb gond az árvízi védekezés.
Szerencsére a legnagyobb tragédiát, az igazi árvizet sikerült
elkerülni, jelentős lakossági összefogás eredményeként, sikerült
a vizet a gátak között tartani.
Itt szeretném ismételten kifejezni köszönetemet a város lakosságának az árvízi védekezés során tapasztalt rendkívüli helytállásáért és önzetlen segítségéért.
A belvíz okozta károk hatása máig érezhető, mivel sok családnak a lakása, háza vált lakhatatlanná, míg másoknak - és itt
elsősorban a mezőgazdaságból élőkre gondolok - a megélhetése
került veszélybe, mert a belvíz tönkretette a termést, vagy megakadályozta a szükséges munkák elvégzését. Esetenként a belvíz miatt egy élet munkája ment tönkre, az ma már megnyugtató, hogy év végére sikerült alapvetően megoldani a károsultak
lakhatási feltételét kormányzati és önkormányzati forrásokból.
A rendelkezésre álló pénzügyi keretek sem kártérítést, sem
helyreállítási költség fedezetet nem biztosítottak, a megítélt
támogatások csupán kárenyhítést szolgáltak azokban az esetekben, amikor a tulajdonos lakhatási feltétele másként nem volt
megoldható.
Tudom többen elégedetlenek a támogatás összegével, saját
gondjukat esetenként nagyobbnak ítélik, mint a szomszédét. Ha
több pénz állt volna rendelkezésre, kevesebb reklamáció lenne.
Reménykedünk, hogy a természeti csapások mérséklődnek a
következő években, és bízunk abban, hogy a vízelvezető rendszer továbbépítésével 2002. évre biztonságos, kézbentartható
belvízhelyzet alakul ki városunkban.
Az év vége és az új évre történő készülődés egyrészt számvetésre késztet bennünket,másrészt új remények, célok fogalmazódnak meg.
Mindig nagy a várakozás, hogy sorsunk hogyan változik, jól,
vagy kedvezőtlenül alakul-e?

Ilyenkor sok-sok fogadalom elhangzik, mit csinálunk másként, milyen rossz szokásunkról mondunk le.
Az új évezred indulása nem lesz könnyű sem az önkormányzat, sem az egyes családok, állampolgárok szempontjából. Vannak kedvezően alakuló körülmények és vannak
nehézségek, gondok, amelyeken nem tudunk változtatni
rövid távon.
Kedvezőnek ítélhető, hogy az önkormányzati hatáskörbe
tartozó árak emelkedése mérsékelt, a prognosztizált országos infláció mértéke alatt marad
Kedvező, hogy a helyi adók mértéke nem változik. (2000ben talán erőn felül vállaltunk, hogy megfelelő fedezetet
tudjunk teremteni néhány fejlesztési feladat elindításához.)
Az országos, illetve nemzetközi események gazdasági hatásait nem tudjuk kivédeni, egyes területeken szociális segélyezéssel igyekszünk a negatív hatásokat mérsékelni, többkevesebb sikerrel.
Hosszú évek után talán új fejezet kezdődhet nálunk is, összhangban a tervezett egészségügyi reformmal.
Az önkormányzat nagy figyelmet fordított és fordít a megélhetési biztonságot jelentő munkalehetőségek bővítésére.
Sajnos több területen történt ismét létszámcsökkentés, szerencsére az egyes vállalkozások jelentősen bővítették a foglalkoztatottak létszámát, ezen belül a helybeliek arányát,
így összességében a munkanélküliség szerény mértékben, de
tovább csökkent.
Az önkormányzat jelentős terheket vállal az Ipari Park annak infrastruktúrájának - fejlesztése érdekében, mely
reményeink szerint 2001-ben a külső szemlélő számára is
láthatóvá válik és újabb munkahelyeket jelent majd
Két új vállalkozás letelepedésére számítunk, illetve a meglévők jelentős fejlődésére 2001-ben.
(folytatás a 2. oldalon)
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Uj évi köszöntő
(folytatás az 1. oldalról)
Az előttünk lévő évet reményeink szerint a foglalkoztatási lehetőség további bővítése fogja jellemezni, bár a választási lehetőség, a kínálat még nem lesz kielégítő.
A munkanélküliek részéről ugyanakkor akarni kell dolgozni,
vállalni kell a folyamatos képzést, átképzést, ami a nálunk fejlettebb országokban már természetes.
Bizonyos távolságokon belül az utazás is természetes velejárója
a munkavállalásnak, amit sok esetben elutasítunk.
A régi szokások, beidegződések, a munkához való hozzáállás
megváltozott, a magánosítással, a piacgazdálkodással már nagyobb követelmények az uralkodók.
Úgy gondolom, sokat kell ezzel a kérdéssel foglalkozni a következő években.
A diákokat, a fiatalokat minél szélesebb körben, elsődlegesen
neveléssel, oktatással segíteni kell, hogy felismerjék azon tényt,
hogy saját érdeküket szolgálja, ha képességeik szerint teljesítenek, ha kihasználják az oktatás kínálta lehetőségeket.
Jó lenne, ha a munkanélküli sem elégedne meg a szerény ellátással, a bizonytalan alkalmi munkával, a fekete foglalkoztatással, hanem keresné a kiutat a sokszor kilátástalannak tűnő helyzetből.
Sajnos sokan saját hibájukból kerülnek ki a munkahelyről, és
szomorú, hogy másban keresik a hibát, nem akaiják tudomásul
venni a megváltozott nagyobb követelményt, a szigorúbb munkahelyi fegyelmet.
Igen sok a munkanélküliek között a fiatal, vagy a közép korosztályhoz tartozó, akiknek számolni kell azzal, ha az új követelményekhez nem próbálnak alkalmazkodni, akkor később a
nyugdíjellátás sem fogja a megélhetésüket biztosítani, és így
csak bizonytalan öregkorra számíthatnak.
A társadalom közös összefogása csak segíteni tud, itt az egyén,
a család kellő változást igénylő akaratereje lehet meghatározó.
Akarjanak tanulni, átképzésben részt venni, dolgozni és a gyerekeket ebben a szellemben nevelni.
Úgy gondolom az új évezred indulásának egyik legfontosabb
kihívása lesz számunkra ez a kérdés.
Tisztelt olvasó!
Egy évvel ezelőtt több, merésznek tűnő feladat került megfogalmazásra, mint megvalósítandó cél.
Ezek jelentős részben megvalósultak, illetve a megvalósítás
feltételei döntően megteremtődtek, és 2001-2002. években a
lakosság szolgálatában állnak Csak főbb területeket érintve:
• Tovább épül a belvízelvezető rendszer, több mint 40 km-en,
2001-2002-ben.
• A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés területén kissé több
valósult meg, mint az eredeti terv volt 2000-ben.
• Elkészül 2001. első negyedévében a város 60%-ára kiteijedő
hálózatfejlesztési program, uniós pályázatra. Ez 2002-ben és az
azt követő években hozhat előbbre lépést.
• Megvalósult a szervezett szemétszállítás az egész város területén.
• Korszerű nagytérségi hulladéklerakó épülhet Szolnok város
gesztorságával, sikeres pályázat eredményeként 90%-os uniós
és kormányzati támogatással, 2002. év végére várhatóan tudja
fogadni a kommunális hulladékot.
• A camping korszerűsítését, fejlesztését célzó program PHARE
támogatással 2001=ben megvalósulhat.
• Eredményesen működött a városi sportkoncepció 2000-ben, a
diáksportot és utánpótlás nevelést jól segítette.

• A versenysport működéséhez további támogatókra van
szükség.
• Nem tudtunk előbbre lépni a strand fejlesztését, működését
érintően, ez is egy nagy adósságunk.
Az ismertetett egy-két, vagy több évre szóló feladatok mellett néhányat még szeretnénk megvalósítani. Nem győzöm
hangsúlyozni a foglalkoztatás bővítésének fontosságát, ezt
az Ipari Park és annak infrastruktúrájának fejlesztésével
szeretnénk megvalósítani.
Némi esélyünk úgy gondolom van e téren.
Megvalósíthatónak látszik rövid távon a Lábassy Szakközép
és Szakiskola tornatermének építése, mely a későbbi években városi sportcentrummá fejleszthető, ha kellő összefogás
és támogatás felsorakoztatható városi szinten.
Két éves fáradozás, sokoldalú összefogás eredményeként
elindul 2001-ben a Törökszentmiklóst elkerülő 4-es út építése. Úgy gondolom, sokak megnyugvását fogja jelenteni a
csendesebb, és biztonságosabb városi közlekedés 2002-től.
Új feladatként több mint 10 év után szeretnénk elindulni a
szervezett lakásépítés területén, kapcsolódva a kormány
programjához.
Egyre kedvezőbben alakul a kistérség településeinek
együttműködése.
Nemcsak az önkormányzatok, hanem az agrár- és élelmiszeripar szakembereivel közösen kimunkálva alakult ki a
térség SAPARD programja. Ez elindíthat egy új típusú fejlődési folyamatot térségünkben.
A felsorolt főbb feladatok azt hiszem mind, mind a város
fejlődését szolgálják, bár fogadtatásuk különböző körökben
eltérő, a megvalósítás üteme részben külső tényezőktől pályáztatás hazai cs külföldi követelményrendszerétől, a
lakosság segítésétől, támogatásától, és a megvalósításban
Ha a felsorolt feladatok megvalósulnak, kis mértékben ismét
javulhat városunkban a lakosság többségének életkörülménye, amire az önkormányzat tagjai esküvel vállaltak kötelezettséget.
Tisztelt olvasók!
Őszinte tisztelettel szeretném megköszönni a munkámhoz
nyújtott támogatást, az egyre szélesedő együttműködést, a
sok-sok biztatást, amit egy-egy fejlesztési feladat megvalósítása során, illetve a belvízi és árvízi védekezésnél megfogalmaztak felém.
Az új feladatok, kihívások nem kisebbek a jó szándékú
együttműködésre, segítségre, biztatásra a jöv őben is számítok.
A közös feladatmegoldás, összefogás lehet alapja, hogy az
előttünk álló év valóban boldogabb, sikeresebb, és eredményesebb legyen városunk lakói számára.
A közös eredményekben én személy szerint bízok, és ezek
alapján kívánok minden olvasónak, polgárnak egyénileg és
családjának egyaránt békés, boldog új évet, sok sikert, gazdagságot és a nagyon jó egészséget mindezek megvalósításához.
Bakk Zoltán
polgármester
(A fentiekben Bakk Zoltán polgármester 2001 január 1-én a
Rádió Törökszentmiklós adásában elhangzott Uj évi beszédét
olvashatták.)
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HÍRLEVÉL 1
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. tájékoztatója
Törökszentmiklósi Iroda
Tisztelt Törökszentmiklós térségének lakosai, vállalkozói,
vállalatvezetői, Önkormányzatok!
Örömmel értesítem Önöket, hogy 2000. november l-jével megalakult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő
Kht. (5000. Szolnok, József A. u. 83., Tel.: 56/412-316).
A tevékenységének megalapozottsága és sikere érdekében megyénkben hat kistérségben két nagyvárosban (Karcag, Mezőtúr) kihelyezett irodát létesített.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. Törökszentmiklósi Irodája a város Polgármesteri Hivatalában (5200
Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a. Tel/fax: 56/390-001.) működik.
Legfontosabb feladataink:
> Az ezredforduló váltásának küszöbén valamennyiünkkel szemben megfogalmazódott társadalmi, gazdasági, emberi kihívásoknak (feladat - kötelesség - állampolgári jog) minél hatékonyabban és főleg pozitív reagálásokkal megfelelni, melynek
leghatékonyabb eszközét az állampolgári mélységű gyors és kölcsönös információ cserében látjuk és fogalmazzuk meg.
Ennek a kihívásnak szeretnénk megfelelni ezen „Hírlevéli" formával, rendszeres és sorozatos megjelentetésével.
> Minimális feladatként közösen meg kell akadályozni kistérségünk további lemaradását, kiindulva a kistérség és településeinek adottságaiból.
A fenti célok elérése érdekében a gazdaság dinamizálásának fő irányait - az ipar, mezőgazdaság - élelmiszeripar, - szolgáltatások, kereskedelem, idegenforgalom területére javasoljuk „fókuszálni" (munkahely teremtés, jövedelem termelésmegtakarítás, forrásbővítés, beruházók idecsábítása, stb.).
> Tudomásul kell venni, hogy a kistérség lakosságának helyzetét, lehetőségeit, életbiztonságát, életminőségének javulását
nagyrészt az itt működő gazdasági egységek, mikro-, közepes- és nagyvállalkozások és egyéb szervezetek, valamint az itt
élő lakosság produktuma, a kínálkozó lehetőségek közös és sikeres kihasználása határozza meg.
> Ebben a „felgyorsult világban" (gazdasági, technológiai, informatikai fejlődés) már ma és főleg a közeljövőben nemcsak a
nemzetállamok és vállalatok, hanem különböző szintű térségek, „kistérségek" is egyre erősebb és fokozódó versenyben állnak egymással a fejlődést biztosító erőforrások megszerzéséért, hasznosításáért. (Pályázati lehetőségek, EU- és Nemzeti
erőforrásokért.)
Ebben a szakadatlan és egyre élesedő versenyben azoka „régiók - térségek - kistérségek" jutnak előnyhöz, forrásokhoz, amelyek képesek összefogva hatékonyan megszervezni és bővíteni (helyi adottságokra is támaszkodva) a térségen belüli gazdasági,
társadalmi, politikai, informatikai szereplők rugalmas hálózatát és tenniakarását. Azok a térségek szereznek versenyelőnyt és
jutnak több külső tőkéhez, amelyek - a hagyományos telepítő tényezőkön túl - vonzó, innovatív, komplex infrastruktúrával és
környezeti feltétellel a kapcsolódó gazdasági-, üzleti fejlesztési intézmények hálózatát is fel tudják kínálni a befektetőknek.
Ezen kiadvány (információs Hírlevél) sorozatunknak, amelyet itt közreadunk az a célja, hogy hangsúlyozza és gyors információval, szaktanáccsal, pályázatírás segítésével „hangsúlyozza" a vállalkozások számára megalapozott tevékenységük fontosságát.
Csak megfelelő tájékozottsággal lesznek képesek a következő évek gazdasági és EU-csatlakozási kihívásainak elébe menni, és
a feladatokat eredményesen megoldani.
Ezen feladatok sikeres és eredményes megoldásához állunk kézséggel személyesen is rendelkezésükre:
Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatal 204. szoba
2001. április 15-ig
hétfő: 8-16-ig
péntek: 8-13-ig
2001. április 15. után
minden nap
Sipos Zsigmond - irodavezető
Vajgel Andrea - vállalkozás fejlesztő asszisztens
Dékány Judit - információ
Tel.: 56/590-621, 56/590-622
Fax.: 56/390-001
2001. május hónaptól igény szerint a településeken is a lakosság és a vállalkozók kérésének megfogalmazása szerint közösen
kialakított időpontokban fogadóórákat tervezünk tartam.
Várjuk jelentkezésüket, igénybejelentéseiket.
Eredményekben és sikerekben gazdag esztendőt (esztendőket)
kíván
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gazdaságfejlesztő Kht.
Törökszentmiklósi Irodája
(x)
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MUNKAÜGYI HÍRADÓ
Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal keresőtevékenységet
folytatók munkanélküli ellátásra jogosultságáról
Az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról
szóló 1999. évi CXXII. törvény érinti a munkanélküli ellátásban részesülő ellátást szabályozó, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított
1991. évi törvényt, tehát ez a rendelkezés 2000. február 1-től
az őstermelői igazolvánnyal folytatott kereső tevékenységet az
elbírálásnál nem jövedelemhez, hanem bevételhez köti.
Az őstermelői igazolvány birtokosa akkor tekinthető kereső
tevékenységet folytató személynek, ha ezen tevékenységéből
származó bevétele az adóévben meghaladja a 250 000 Ft-ot.
Korábban, az 1995. évi személyi jövedelemadóról szóló törvény 1997. január 1 napjától hatályos rendelkezése értelmében az összevont adóalap számításakor a mezőgazdasági őstermelőknek, ha az e tevékenységből származó bevétele az évi
250 000 Ft-ot nem haladta meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kellett figyelembe venni, ha meghaladta, akkor
ezt a bevételt is beszámítva kellett a jövedelmét meghatározni.
2000. február 1. előtt ha a bevétel meghaladta a 250 000 Ft-ot
ezt a tényt annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül
köteles volt bejelenteni, és akkor a következő szabályokat
kellett alkalmazni: A növénytermesztésből származó bevétel
5%-a, az állattenyésztésből származó bevétel 6%-a számított
jövedelemnek. Ha az egy hónapra jutó jövedelem meghaladta
a kötelező legkisebb munkabér 50%-át, akkor az adóévben
kifizetett munkanélküli járadékot vissza kellett fizetni.
Akinek 2000. február 1. előtt munkanélküli ellátást állapítottunk meg, a kereső tevékenység elbírálásánál a törvényi rendelkezést a következőképpen kell alkalmazni: 2000. március

31-ig a leírt eljárás szerint lehetett őstermelői igazolvánnyal
kereső tevékenységet folytatni. 2000. április 1. után a keresőtevékenység további fennállása esetén a munkanélküli ellátást
meg kellett szüntetni, az ezután kifizetett járadékot vissza
kellett/kell fizetni.
A módosított törvény értelmében tehát az adóév hevétele
nem haladhatja meg a 250 000 Ft-ot, amennyiben meghaladja
akár egy forinttal is, az kereső tevékenységnek minősül, ezért
a munkanélküli járadék folyósítását meg kell szüntetni.
2000. február l-t követően munkanélküli ellátást igénylőnél a
250 000 Ft bevétel megléte az adóévben kizáija a lehetőségét
a munkanélküli járadék megállapításának.
Az adóévi 250 000 Ft bruttó árbevétel túllépése (kereső tevékenység) ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, a nyugdíj
előtti segélyben és az előnyugdíjban részesülő esetében is
azzal az eltéréssel, hogy a kereső tevékenység időtartamára
ezen ellátásokat szüneteltetni kell, és a munkanélkülit kötelezni kell a jogalap nélkül felvett nyugdíj előtti munkanélküli
segély, illetve az előnyugdíj visszafizetésére.
Az előzőek szerint tehát, ha a munkanélküli őstermelői igazolványt vált, vagy a munkanélküli ellátás mellett mezőgazdasági' őstermelői tevékenységet folytat, és az adóévben elért
bruttó árbevétele meghaladja a 250 000 Ft-ot, köteles e tényt
a kirendeltségen bejelenteni
Berecz Bálintné
hatósági csoportvezető

2001
Tudjuk, ez már a harmadik évezred, mert
a tízes számrendszer szabályai szerint
2001. január 1-én kezdődött. Évszázadokon át születtek s haltak meg emberek,
nemzedékek anélkül, hogy ilyet megértek
volna, sőt milliók még századfordulóknak
sem lehettek tanúi, részesei. 2001... ízlelgetjük a számot, és ha a dátumot kell
leírnunk, még nehezen áll rá a kezünk. És
persze tűnődünk kicsit az időről, amely
olykor barátunk, olykor ellenségünknek
látszik, amely nehezen halad előre amíg
fiatal az ember, később meg úgy rohan,
hogy szinte szédülünk bele. Az idő tőlünk
független, az idő valamiféle kölcsön, ami
nem lehet örökre a miénk. Olyan érték,
amelyet születésünk és halálunk között
kapunk, s amely csak egyszer, egyetlen
egyszer adatik meg mindenkinek. Az idő
nem ismételhető, nem visszafordítható és
figyelmen kívül nem hagyható. Tudjuk
róla, - hála gazdag nyelvünknek - hogy
vasfoga van, hogy pénz, hogy elérkezik,
múlik, megvisel és elszáll.
A történelem nem évszázadok tengelyén
forog. A változások lassúak, csakis bennünk lehetségesek. Éljünk tehát boldogan,
békésen, az időnek nem szolgájaként,
hanem emberhez méltóan - okos gazdájaként.

2001 - olvassuk, látjuk, halljuk. Akár- így, két végtelen határán állva, mögöttünk
hogy is gondolom át újra és újra, ez már és előttünk az ezredévnyi idővel, maradaz ezredforduló. Olyan a pillanat, mint junk realisták. Holnap újra számolni kell,
egy lekerekített történet vége. Gyerek- aggódni, izgulni, töprengeni, bizakodni.
koromban sokszor elképzeltem, milyen is Holnap minden ott folytatódik, ahol ma
lesz a perc, az a nap, amikor elérkezünk félbemaradt. Holnap felélednek a mai
ehhez a dátumhoz. Biztos voltam benne, hírek, felújulnak a mai viták, de megishogy aki ezt átéli, az egy kicsit más, mint mételhetjük a tegnapi ölelésünket is. Hola többi ember. Szinte egy távoli bolygóról nap egy kicsivel leszünk másabbak: csuköztünk maradt felfedezőnek láttam nagy- pán egy nappal öregebbek. Két gondolat
szüleimet, akik még a múlt században között halkan ketyeg az óra. A harangok
születtek. Különleges izgalommal, vára- apám, nagyapám szavait idézik. Ők is
kozással tekintettem a messzeségbe, ami hasonló ábrándokkal, töprengésekkel
oly elérhetetlennek tűnt, akár az élet éltek. Itt van tehát egy különleges pillanat,
megismételhetetlenségének reménye. És ami egyaránt lehet a végtelen szabadsága,
egy kicsit most megáll az idő. Nincs de a szabadság végtelensége is. Átlépvén
semmi különlegesség, az izgalmat is hiába új évezredünkbe, aligha köszönthetnénk a
keresem. Lehet, hogy most meg kellene lap olvasóit illőbb módon, mint apáink
pihenni egy kicsit, amikor egyik évezred- régi szép útra való jókívánságával:
ből átkeltünk a másikba. Mert sok min- „ Adjon Isten minden jót
denben elfáradtunk. Meg kellene egy Ez új esztendőben
kicsit pihenni. Talán megnézni egy jó Jobb időt, mint tavaly volt
filmet, rászánni egy délutánt az olvasásra, Ez új esztendőben..."
egy kávé melletti beszélgetésre. Különleges kívánságok? Lehetséges. Talán, ha
mindannyian egyszer komolyan vennénk, Szeretetteljes, boldog, békés új esztendőt
hogy lehet győzni a másik ember megseb- kívánunk a lap minden kedves olvasójázése nélkül, hogy lehet önző szándék nak.
nélkül is ígérni, hogy lehet bízni az adott
Polgár Lászlóné
szóban.
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A Magyar Közlöny 2000. évi 95. számában hirdették ki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt, amelyet az országgyűlés
2000. szeptember 5-i ülésén fogadott el. Egy új törvény kihirdetésekor felmerülnek bizonyos kérdések. Többek között - mi
indokolja a számvitel szabályainak új törvénybefoglalását, milyen változásokat tartalmaz az a jelenleg hatályos előírásokhoz
képest, ezek a változások a számvitel mely területét érintik és ott
miben nyilvánulnak meg. Nem utolsó sorban milyen követelményt, milyen feladatokat fogalmaznak meg a végrehajtókkal
szemben. Ezekre, és ehhez hasonló kérdésekre talál választ Az új
számviteli előírásokról című írásban a Házi Jogtanácsadó 2000.
december. 3-44. p.

$

Az év krónikája, a világ 2000 című összefoglalást a HVG 51-52.
összevont számában találják. Önálló rész taglalja a nagyvilág
legjelentősebb politikai, gazdasági, kulturális eseményeit, a történészek időrendjében, sok-sok fotóval illusztrálva. Ugyanilyen
színvonalas, képes összefoglalót találunk a lapban a Magyarországi események összefoglalásáról, szintén időrendi sorrendben.
A lakáshiteltámogatásról, a tiszai cián-szennyezésről, a Széchenyi tervről, a köztársasági elnökválasztásról, a gázkitörésről és
még hosszan sorolhatnánk, mi mindenről tájékoztatja olvasóit
ezen összefoglalás. További részletek Heti Világgazdaság 2000.
december 23. 71-113. p.

%

zonházak, időseknek nyugdíjasházak kialakításához. Elindítják a
panel- és tömbház-rehabilitációs programot. A dolgozó cigánycsaládok is lakástámogatáshoz jutnak. További részletek Népszabadság, 2001. január 10.

$

Havonta 21 000 Ft kedvezményes diákhitelt vehetnek fel a felsőfokú oktatási intézményekbejáró hallgatók 2001 szeptemberétől,
így döntött nemrégiben a kormány. A törlesztőrészletek nem
haladhatják meg a kölcsönt felvevő fiatalok majdani adóköteles
jövedelmének 6-7%-át. A hallgatói hitelrendszer kidolgozásában
kulcsszerepet játszik a Magyar Fejlesztési Bank (MFB). További
részletek a Kedvezményes diákhitel szeptembertől = Szabad Föld
2001. január 5. 5. p.
í
Bár egyelőre „takaréklángon", de már ez év január elsejétől működik a közúti közlekedési előéleti pontrendszer. Vannak, akik
már meg is kapták életük első közlekedési rosszpontjait. Körülbelül kéthetes türelmi idővel indul a rendszer teljes körű alkalmazása, ami viszont nem azt jelenti, hogy addig pont nélkül meg
lehet úszni. A pontrendszert megfogalmazó törvény 2000. évi
CXXVIII. törvény azokat érinti, akik valamilyen magyar hatóság
által kiadott jármű vezetésére jogosító okmány birtokában vannak, és olyan szabályszegést követnek el, amiért a törvény, - az
egyébként járó jogkövetkezmény mellé - büntetőpontot is rendel.
További részleteket a Már működik a pontrendszer című összeállításból tudhat meg = Új Néplap 2001. január 6.1. p.

Az Észak-alföldi régiók agrárgazdasági kérdéseivel évtizedek óta
$
foglalkozik a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma,
együttműködve a vonzáskörzetébe tartozó agrárkutató intézmé- A Rákóczi úton felépített idősek otthona épületét az elmúlt év
nyekkel. Az Alföld, a Nyírség, a Tiszatáj és más kisebb tájegysé- november végén adták át a műszakiak. Az intézmény azonban
gek virágzó mezőgazdasági kultúrájának az itt működő szellemi továbbra is üres, mert a berendezések beszerzésére kiírt közbeműhelyek a bölcsői, akár a tájfajtákat, akár az okszerű szerzési pályázat körül bonyodalmak keletkeztek. A közel hartalajharmonitást, vagy éppen a táj specifikus agrotechnikai eljárá- minc főt befogadó épületet a tervek szerint még tavasz előtt besokat tekintjük. Az egyetem pedig a maga tudományos hátterével népesítik leendő lakói. Otthonra várnak az idősek = Új Néplap,
a régió problémáit értő, sikeresen gazdálkodó elmének adott jól 2001. január 6. 3. p.
$
kamatozó szellemi munkát. További részletek az Összehangolt
fejlesztés az Észak-alföldön című írásban = Magyar Mezőgazda- Úgy tűnik, az idén életbe lépett közúti közlekedési előéleti pontrendszer téma lesz még egy ideig. Az új törvény, amit már alkalság 2001. 2. szám. 6-7. p.
mazni kell, nemcsak a laikus közlekedőket és a végrehajtásban
$
Új év, új évszázad, új évezred. E jeles alkalom tiszteletére a Nép- érintett rendőrséget, hanem a jogászokat is foglalkoztatja. Az
szabadság 2000. december 30-i számának szombati melléklete Aggályos büntető pontrendszer? című írást az Új Néplap 2001.
Évezredünk címmel jelent meg, amely a 1001-2000 közötti idő- január 10-i számában olvashatják a címoldalon, folytatása a 3.
szak történetét dolgozza fel. A Kosáry Domokossal készült in- oldalon.
terjúból kiderül, hogy az elmúlt európai ezer esztendőt a sokszíPolgár Lné
nűség korának, a magunk évezredét a válságok sikeres túlélése
ÁFÉSZ SZOLGÁLTATÁSOK
időszakának tartja. A sokszínűség
a fő jellemzője az Európában élők
KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
tíz évszázad alatti nagy teljesít^ ^
A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei
^ ^ ^
ményeit felsoroló kronológiának,
az alábbi szakmai tevékenységet ajánlja:
és ugyanígy az államalapítástól
máig tartó időtartamról szóló tíz
Műszaki részlegeink vállalják:
dióhéj-esszének meg a múltunk Vállalunk:
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok
építőipari kivitelezéseket
emlékezetes produkcióit felviltekercselését és azok felújító karbantartását
sírkő, síremlék készítési munkákat
lantó képösszeállításnak is. To• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását,
épület-műköves megrendeléseket
vábbi részleteket, leírásokat talál
minderről a Népszabadság, 2000.
ellenőrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését
víz-, gáz-, központi fűtés szereléseket
december 10. 23-32. p.
és szerelését
általános lakatos szakipari munkát
asztalos munkákat
Új elemekkel bővül február elsefestést, mázolást, tapétázást
jétől a lakástámogatási rendszer.
üvegezést
Az új és használt lakások vásárláÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE:
sához adott jelzáloghitel állami
kamattámogatásának mértéke 3ÁFÉSZ Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139.
ról 4,5 %-ra emelkedik. Az állam
Ipari osztály:
(56) 390-505
Tűzoltó részleg:
(56) 390-826
támogatást nyújt fiataloknak garKivitelező részleg:
(56) 390-335
Tekercselő részleg:
(56) 390-827
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Az ÁFÉSZ küldöttgyűlése: szavazás a vezetőség kiegészítéséről,
tájékoztató részvénytársaság alapításáról
December 16-án tartotta az ÁFÉSZ a küldöttgyűlést; miután M,ász Imre elnök korábban nyugállományba vonult, dönteni kellett a tisztség betöltéséről
Sziráki Imre elnökhelyettes beszámolt az ÁFÉSZ első tíz hónapjának gazdálkodásáról, valamint tájékoztatta a küldötteket a részvénytársaság alapításával
kapcsolatos döntés végrehajtásáról.
Az írásbeli jelentés a bolti kereskedelem visszaesését állapította meg: így az
éves terv hozzávetőlegesen 80%-ban
fog teljesülni. Az árbevétel csökkenésének oka az, hogy csökkent a fizetőképes
kereslet, továbbá új versenytársak jelentek meg.
Hasonló helyzetben van a sütőüzem

hogy a tűzoltó részlegnél az alacsonyabb árfekvésű készletek iránt nőtt a
kereslet.
Mindezekkel együtt remény van arra,
hogy a gazdálkodás összességében az
ÁFÉSZ a tervezett nyereséget 2000-ben
tudja produkálni.
Sziráki Imre elnökhelyettes szóbeli

is, amely év végére várhatóan 70 %-ban
valósítja meg a tervet. Oka a kemencék
elhasználódottsága, melyeket 2001
januáijában le fognak cserélni.
A cukrászüzem sem tudja elérni a
tervezett bevételt, míg a vendéglátás
várhatóan nyereséges leszAz ipari részleg árbevétele alig maradt el az éves tervhez képest. Jellemző,

kiegészítőjében részletesen is elemezte
a helyzetet és a lehetséges tennivalókat.
Hangsúlyozta, hogy a kormány döntése
szerinti 40 ezer forintos minimálbér
biztosítását a szövetkezet egyelőre nem
tudja, hogy milyen forrásból biztosítja
majd.
Az Rt. alapításával kapcsolatban a
küldöttgyűlés határozatot fogadott el,

melyben kötelezi az Igazgatóságot,
hogy mindkét szervezet - az ÁFÉSZ és
a Részvénytársaság - készítesse el szabályzatait, a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, továbbá dolgoztassa ki a
két szervezet tisztségviselőinek egymás
közötti munkakapcsolatára vonatkozó a vagyonvédelmet érintő - legfontosabb
garanciális szabályokat.
Mindezek
megvalósulásáról az Igazgatóság a legközelebbi küldöttgyűlésen összefoglaló
jelentés formájában számoljon be.
Végül a küldöttgyűlés személyi kérdé-

sekben döntött: igazgatósági tagnak
Gyárfás Zoltán gazdasági igazgatót
választotta meg, míg elnöknek Sziráki
Imrét A második szavazási körben a
küldöttgyűlés Gyárfás Zoltánt bízta
meg az elnökhelyettesi teendők ellátásával
(H. M.)
(Fotó: H. M.)
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Napirenden a részvénytársaság alapítása
- Beszélgetés Sziráki Imre elnökkel A még nem végleges formába öntött új szövetkezeti törvény a mi is. A helyzetet a 2000 január 1-től
Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ életében is változást hoz, nevezetesen életbe lépő törvény tovább bonyolítja:
részvénytársaság alapítását. Az ezzel kapcsolatos, folyamatos tennivalókról öt éven belül ki kell fizetni a külső
hozott határozatot a tavaly decemberi küldöttgyűlés is. Erről beszélget- üzletrészeket.
tünk az ÁFÉSZ elnökével.
— Jelentős ez az összeg?
— Hogyan jellemezhetnénk az áfészek — Közvetlen indítéka a szövetkezeti — Igen, nagyon tetemes összeg. Meleddigi történetét?
törvény, ami régóta a fejünk felett lesleg ezeket az üzletrészeket folyamatosan visszavásároljuk,
— Az áfészek 1945 körül ami nem mai keletű.
sőt még némelyek korábban
—
Mi a vezetőség szándé— jöttek létre. Ma mintegy
ka?
240 van az országban, fel— Elsősorban az, hogy az
vállalva a legkülönbözőbb
évtizedek alatt felhalmozott
tevékenységeket: a felvásárvagyont egyben tartsuk.
lást, a vendéglátást, a gyerMiattunk nem kellene részmekétkeztetést és főleg a
vénytársaság,
de mint
bolti kereskedelmet. Mára
mondtam,
az
új
szövetkelegtöbbnél a profil letisztult,
zeti
törvény
fenyeget
bens zömmel bolti kereskedenünket.
Számunkra
a
forma
lemmel foglalkoznak, ezen
teljesen mindegy, hogy
belül is az élelmiszerek és az
részvénytársaság vagy szöiparcikkek árusításával.
vetkezet: a döntő, hogy
— Közben létre jöttek a
hatékonyan
működjön.
COOP-láncok...
lebeg: a minden vonatkozásában ma
— Igen. Az integrációs folyamat hat sem véglegesített törvény minden Döntésünk az, hogy részvénytársasáéve megindult. Az áfészek - saját szövetkezetre egyformán vonatkozik. got alapítunk, amelybe folyamatosan
tőkével - létrehozták a PROCOOP Tehát érinti az iparikat, az áfészeket, a bevisszük a tevékenységet. Ezek után
raktárakat, ami már a nagykereskede- lakás-, takarék- és termelőszövetke- teljes egészében a piaci feltételek leszlem kategóriájába tartozik. Ezek látják zeteket. Igaz ugyan, hogy a „kosárból" nek a dominálóak. Egyébként az orel áruval az üzleteinket. Ilyen raktár a már kiemelték a lakás- és takarékszö- szág 240 szövetkezetéből mindössze
mi térségünkben a Tisza COOP, amely vetkezeteket, de még így is könnyen 20 nem lépett még ebben a kérdésben,
Szolnokon van, s egyben az ország belátható az áfészek speciális helyzete, a többiek jelenleg alapítják meg a
legnagyobb ilyen egysége. A beszer- sajátossága. Magyarán szólva újra részvénytársaságokat, vagy már megzés integrációja mellett szükségessé kellene ezeket gondolni. Nem is be- tették a múlt évben. Mi pillanatnyilag
vált az értékesítés összehangolása is: szélve arról, hogy egy 1992-es törvény a bejegyzés előtti fázisban vagyunk.
ennek az együttműködésnek a „termé- előírta a szövetkezeti vagyon nevesíté- — Mi lesz a részvénytársaság neve?
ke" a COOP-üzletlánc lett, amely öt sét, amit rendre el is végeztünk. Meg- — Törökszentmiklós és Vidéke COOP
éve létezik. Ma ezeknek - a forgalom- állapítottuk az üzletrészek értékét, ami Rt.
tól függően - három kategóriája léte- csak egy belső értékpapír, s természe- — Köszönjük a tájékoztatást.
tesem tőzsdén nem mozog. Megjegyzik: a maxi, a közép és a mini.
— Mikor jöttek létre részvénytársa- zem, hogy az üzletrészekkel az (Folytatás a következő számban. H. M.)
(Fotó: H. M.)
áfészek nagyon sokat bajlódnak, így
ságok az áfészeken belül?
— A részvénytársasági forma azóta
létezik, amióta az ÁFEOSZ-ból kivált
a COOP Hungary névre keresztelt Rt.
FELHÍVÁS!
Az előbbi szervezet megmaradt érdekképviseletnek, míg az utóbbi teljesen Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az Okmányiroda ügyfélfoönálló egység: itt történnek országosan gadási rendje 2001. január 1-től az alábbiak szerint változott:
a raktári szerződés- és üzletkötések. Hétfő:
7.30 - 11.30-ig 12.00 -15.30-ig
Előnye, hogy nagyobb volumenű árura Kedd:
kedvezőbbek a szállítási feltételek.
Szerda:
7.30- 11.30-ig 12.00-16.00-ig
Közben már előtte is voltak szervezeti Csütörtök:
változások, mert az áfészek bizonyos Péntek:
7.30-12.30-ig
tevékenységekre kft-ket hoztak létre. Az ügyfélfogadási szünnapokon az összegyűjtött anyagok feldolgozása
A részvénytársaságok életrehívása folyik. A munka minél hatékonyabb elvégzése érdekében az iroda dolegyébként 1999 óta jellemző.
gozói kérik az ügyfélfogadási idő maradéktalan betartását, illetve fi— Kinek jó a részvénytársaság? Miért gyelemmel kísérését.
kell létrehozni?
Megértésüket köszönik.
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„Sikeres évünk volt, elégedett vagyok az állomány munkájával..."
-

Interjú Fejes Zoltán rendőrkapitánnyal -

— Milyen volt az elmúltév a kapitány szemszögéből? Melyek voltak a kedvezőtlen és kedvező történések?
— Az év kezdése problematikus volt, nem csak az ár- és
belvíz miatt, hanem, mert eléggé megemelkedett bűncselekményszámmal indultunk, amit aztán jó darabig vittünk
magukkal. Ez a dolog negatív oldala. Pozitív viszont, hogy
a megyében a legjobb mutatókkal rendelkező kapitányságok között vagyunk, tehát tartjuk a szintet. Az is sikernek
ítélhető, hogy túléltük a 2000. évet, s jól fel tudtunk készülni a következőre. Ez azt is jelenti, hogy a tapasztalatok
birtokában a bűncselekmények számát le tudjuk szorítani:
szerintem 1000-1200 közöttire. Ismert, hogy tavaly megyei
főkapitány-váltás is volt, ami az állományt is várakozással
töltötte el: milyen lesz a követelménye, stílusa, stb. Gyarapodtunk öt Lada Nivával, ami a területen végzett munkát
megkönnyíti. A törökszentmiklósi, kengyeli és tiszaroffi
önkormányzatok segítségével ezeket át tudtuk állítani gázüzeműre, s így gazdaságos a fenntartásuk: 60%-kal többet
futhatnak ugyanabból az üzemanyag-keretből. A lakosság
ebből azt fogja érzékelni, hogy többet és többször lesz a
rendőr az utcán, az utakon, a közterületeken.
— Milyen további beruházásokra került sor?
— Kettő is van ilyen: a fogdát teljesen felújítják, továbbá
az új számítógép-rendszert helyezik üzembe, melynek a
vezetékelése most történik. Úgy néz ki, hogy tizenkét számítógépet kapunk, ami a munkát könnyíti, egyszerűsíti. Ez
ismételten azt jelenti, hogy többet tud a rendőr az emberek
között lenni, nem kell annyit adminisztrálni, többidő jut a
bűncselekmények felderítésére, elemzésére, feldolgozására.
— Volt-e létszámbővítés 2000-ben, gondolva a számítógépparkra?
— Nem, ugyanazzal a létszámmal dolgozunk. A számítógépek karbantartása megyei szinten valósul meg, gondolok
itt a, rendszergazdára. Az ezzel kapcsolatos továbbképzések
pedig már decemberben beindultak, melyen én magam is
részt vettem.
— Korábban említette, hogy csökkent a bűncselekmények
száma. Mi vezetett ide?
— Elsősorban a fokozott rendőri tevékenységünk és erőfeszítéseink. Ott vagyunk a területen, a körzetben, az utcán.
A kollégák szakszerűen és eredményesen dolgoznak, ennélfogva a bűnelkövetőknek „nem kifizetődő" bűncselekményt elkövetni a térségünkben. Másik területet keresnek,
ami ugyan az országos bűnüldözés szempontjából nem
végleges megoldás, de számunkra siker. Siker, ami a jól
szervezett csapatmunkának köszönhető.

— Milyen is a felderítési arányuk?
— Az egész éves statisztika még nem áll rendelkezésre,
pusztán november végéig: addig ez az arány 56%. Az országoshoz viszonyítva ez azt jelenti, hogy a 150 fölötti
kapitányságból számunkra ez az adat az első harminc közötti helyet jelenti, tehát kedvező.
— Jó a csapatmunka a Kapitányságon. Ezek szerint elégedett a személyi állománnyal?
— Igen, így van. A legteljesebb mértékben. Tenni azért
még tudunk néhány területen, hisz' ez viszi előre a szekeret.
— Hogy érzi magát a Kapitány a portáján?
— Jól. Úgy érzem, befogadtak és elfogadtak a munkatársaim 1998 óta.
— Milyen a kapcsolat a partnerekkel?
— Szépen egymáshoz csiszolódunk, persze vannak szikrák,
de mindig lépünk előre. Úgy vélem, az önkormányzatokkal, polgárőrséggel és a mezőőri szolgálattal harmonikusan
dolgozunk együtt. Ugyanez jellemző a lakosságra is.
— Volt-e új jelenség a bűnözés szerkezetében?
— Nincs. Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a
listavezetők. A testi sértés és az erőszakos bűncselekmények sajnos durvábbak lettek az elmúlt időszakban, de
számarányuk nem változott lényegesen.
— Mi a helyzet körzetünkben kábítószer-ügyben?
— Tudomásunk szerint nem fordul elő. Pillanatnyilag nincs
olyan vásárlóerő a térségben, de figyelünk a kérdésre, és
foglalkozunk vele. Ilyenapropóból szerveztük a drogkiállítást is, melyet a tanintézetek diákjai is megtekinthettek. Fontosnak tartjuk azt a tevékenységet, ami a megelőzést foglalja magába.
— Országos szinten sajnos gyakran fel-felbukkan a korrupció és a szervezett bűnözés. Mi a helyzet térségünkben?
— A korrekt válasz az, hogy erről nincs tudomásunk. Nyilván itt arról van szó, hogy a bűnüldöző szervek akkor avatkozhatnak be, ha megvalósul a bűncselekmény: nekünk
ilyen ügyünk nem volt. A másik oldalról a különböző bűncselekményt is kimerítő összefonódások vizsgálata
magasabb fórumok hatáskörébe tartozik.
Volt-e gyilkosság, minta legdurvább emberellenes bűncselekmény?
Eddigi vizsgálat szerint nem. azért így fogalmazok, mert
van néhány, úgynevezett tisztázatlan haláleset, amit ma
sem zártunk le.
— Visszatérve a személyi állományra: a kapitány elégedett
a csapattal Sikerült-e a közérzetüket javítani elismerésekkel?
— Azt hiszem, nem lehet panasz az elmúltévre: szép
számmal voltak elismerések, előléptetések, kitüntetések és
pénzjutalmak. Kedvező, hogy az új megyei főkapitány
előnyösen módosította a jutalmazási szabályzatot és keretet, aminek az áldását az állomány is tapasztalhatta.
— Megköszönve az interjút: mit kíván 200l-re?
— Továbbra is együttdolgozni a csapattal, fejleszteni az
eddig felépített eredménycentrikus munkamódszereket.
— Úgy legyen!
(H. M.)
Fotó: H. M.

2001. január

9

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

LEGYÉL TE IS MILLIOMOS
Beszélgetés Várhelyi Csillával, aki a játék történetében egyedüliként a 15. kérdésig jutott

A karácsonyi televíziós műsorok igazi meglepetést, csodálatosan szép ajándékot tettek
minden törökszentmiklósi lakos
karácsonyfája alá, mármint
annak, aki december 26-án az
estét a televízió előtt töltötte. Az
RTL Klub Legyen ön is milliomos stúdiójában most gyerekek
ültek. A szereplők bemutatásakor
örömmel értesültünk arról, hogy
a versenyzők között tudhatjuk
Várhelyi Csillát, aki városunk
lakója. Várakozással telve ültünk
a képernyő előtt, és szurkoltunk
városunk lányáért Vágó István
műsorában. Én úgy gondolom,
nem volt hiábavaló a szurkolásunk, az együtt izgulás Csillával,
Ő igazán rászolgált erre.
Várhelyi Csilla Debrecenben
született,
Törökszentmiklóson
lakik. Naponta ingázik a település és Szolnok között, hiszen a
Varga Katalin Gimnázium 9. c.
osztályos tanulója.
Testvéreivel /Dániel (12), Diána
(3)/ és szüleivel él családi házukban, ahol velük élnek kedvenceik, a teknősök, a kutyus.
Szülei Törökszentmiklóson dolgoznak. Édesapja Dr. Várhelyi
Dániel háziorvos, édesanyja
Gergely Csilla, angol szakos
tanár. A gimnázium mellett
pedig kedvenc időtöltésének, a
rajzolásnak szentel sok időt, a
tanév kezdetétől rajziskolába jár,
a Szabó Dezső Egyletbe, ahol
Meggyes László irányítása alatt
fejlesztheti rajzkészségét. A
képzőművészet mellett szeret
olvasni, filmeket nézni, és zenét
hallgatni.
Várhelyi Csillával e szép siker
alkalmából otthonában beszélgettünk. Szobája falát saját alkotásai díszítik az akvarelltől a
grafikáig, a portrétól a tájképekig.
— Hogyan sikerült bejutni az
RTL Klub Legyél te is milliomos
című játékába?

— Szeretem nézni ezt a vetélke- egyedül a zöld lámpa, ami a
dőt, és örömmel hallottam, hogy játékban való részvételt jelena karácsonyi ünnepekre új mű- tette a Vágó Istvánnal szembeni
sort szerveznek gyerekek részére. széken.
Ide is telefonos jelentkezéssel — 10,48 másodperc alatt sikerült
lehetett bekerülni. Kezdetben megoldanom a sorkérdést. Entöbb fordulón át telefonon kérdé- gem is meglepett a siker, de
seket tettek fel. Ezek helyes persze boldogan vettem tudomámegválaszolása után értesítettek, sul, hogy enyém a lehetőség.
hogy bekerültem a próbajátékba. Helyet foglaltam a székben, és
— Hányan voltatok itt? Hány elkezdődött a játék. A kérdések
gyereket hívtak meg a stúdióba? egyre növekvő pontszámokat
— 100 gyereket hívtak be az jelentettek, amelyekhez nagy
utolsó előtti fordulóba, ahol 5 fos értékű sportfelszerelések tartozcsoportokba osztottak bennünket. tak. A szakaszkérdések megválaBemutatkoztunk, majd válaszol- szolása itt is nagy összegű díjat
tunk a feltett kérdésekre. Innen tartalmaztak, a 13, 14, 15 kérdés
került be a tulajdonképpeni helyes megválaszolása pedig az
adásba a 20 játékosjelölt. A álomutazást jelentette Disneyrésztvevők két korcsoportban landbe, Hollywood-ba, illetve
versenyeztek. Az egyik csoport- Hawai-ba.
ban a 12 év alattiak voltak, a — Nagyon izgultál, de ennek
másikban pedig az „idősebbek", ellenére örömmel láttuk, hogy
de 15 évnél mindenki fiatalabb egy-egy mosoly azért oldotta ezt
volt. A forgatáson megismerked- a feszültséget. Milyen reményekhettünk a játék technikájával, a kel ültél a székbe? Eldöntötted-e
berendezések kezelésével, ami előre, hogyha eddig eljutok,
nem is volt olyan könnyű. Ezután akkor...?
már „csak" a sorkérdés várt ránk. — Nagyon izgultam, de mivel a
— Elárulod nekünk most már így próbajáték során kétszer is sikeutólag, hogy kikkel osztottad meg rült a leggyorsabbnak lennem,
örömödet az adás előtt? Termé- reméltem, hogy sikerül bekerülnöm a játékba. Azért nem gonszetesen a szüléidén kívül
— Osztálytársaim, nagyszüleim doltam, hogy végig tudok menni.
drukkoltak nekem, a játék fo- Abban azonban bíztam, hogy egy
lyamán, és várták a telefonomat. sportcsomagot nyerni fogok. Az
— Természetesen nem egyedül öcsém rendszeresen sportol, ezért
utaztál Ki ült mögötted a néző- annak is nagyon örültem volna.
téren?
— Ügyesen, jól taktikáztál a
— Édesapám kísért el a felvétel- segítségekkel Olyan határozotre, a család többi tagja pedig tan válaszoltál, hogy még Vágó
otthon izgult.
István is sikertelenül próbált
— Nézzük a sorkérdést Petőfi: elbizonytalanítani. Szerencsére.
János vitéz c. művének színeit — Igen, ez valóban így volt. A
kellett időrendbe rakni. Nagyot nagymamámékkal pl. megbelélegeztünk, amikor láttuk, hogy széltük, hogy nem mondanak
a te neved mellett gyulladt ki biztos tippet, rám bízzák a vá-

A Fertőköz Sopronban

lasztást. Ha ők is az én elképzelésemet tartják helyesnek, akkor
megerősítenek benne.
— Nagyon tetszett, ahogyan a
nagymama megerősített Téged a
választás helyességében: „Ha te
is úgy gondolod kicsim... "
Olyannyira jól ment a játék, hogy
a 14. kérdésig megállás sem volt.
Ekkor már részese voltál egy
utazásnak.
— Sajnos a 15. kérdésre valóban
nem tudtam a helyes választ, a
közönség döntése sem volt egyértelmű. így természetesen a
biztos nyereményt nem tettem
kockára.
—Ennek ellenére mégis helyesen
jelölted meg a választ, igaz már
játékon kívül
Milyen érzéssel álltál fel a játék
végén?
— Csodálatos érzés volt, hiszen
még sohasem jártam Amerikában, és nagyon örülök, hogy
eljuthatok Disneylandba. Mindenre kíváncsi vagyok, mindent
meg fogok nézni, ami az időbe
belefér.
— Gratulálok Csilla! Felnőttek is
megirigyelhetnék helytállásodat,
és egy nagyon kellemes estét
szereztél valamennyi törökszentmiklósi TV nézőnek. A remek
játékért nyereményed a Disneyland - Hollywood-i álomutazás!
E szép sikerek után mesélj nekünk egy kicsit hétköznapjaidról
— Legkedvesebb időtöltésem a
rajzolás és az olvasás. Igazából
valami képzőművészettel kapcsolatos területen szeretnék majd
tevékenykedni.
Ezt a kiváló rajztehetséget bizonyítandóan bemutatunk néhány
képet Csilla alkotásai közül.

Hazádnak rendületlenül.
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Körmendi Lajos: Lelet

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
született verse, a Himnusz, a magyarok
nemzeti imádsága lett, s a nap, amikor
e költeményét írta - majd másfél évszázad múltán - a Magyar Kultúra
Napja.
Isten álld meg a magyart! Ezzel az
ellentmondást nem tűrő felszólítással
kötött Isten és a magyarság között
szövetséget az 1820-as években egy
akkor még kortársai által is valójában
ismeretlen költő: Kölcsey Ferenc. Dátumul 1823. január 22-t írt a vers alá,
az irodalomkutatás viszont úgy véli,
hogy ez nem valószínű, hiszen a vers
nyomtatásban 1829-ben jelent meg.
Amikor néhány évvel ezelőtt a politikai
változások előszelétől megérintett őszinte nemzeti felbuzdulásban néhány
értelmiségi kigondolta, hogy kell egy
nap, amelyen a magyar kultúrát ünnepeljük, akkor a Himnusznak ezt a valódi, vagy vélt születésnapját jelölte meg
ünnepnapként.
Ha van értelme egy olyan ünnepnek,
mint a Magyar Kultúra Napja, az csak

az lehet, hogy elmondjunk egy imát a
magyar kultúráért. Egy olyan imát,
amely számba veszi az elmúltat, megtervezi a jövendőt. Néhány nappal
ezelőtt végetért a „múltat végképp
eltörölni" század, melynek vesztesei a
parasztok, akik hűek a földhöz, a munkások, akik hűek a munkahelyhez, a
szerény, de biztos kenyeret adó munkához és vesztesei azok az értelmiségiek, akik hűek egy kultúrához. A Magyar Kultúra Napján, ebben az ezredfordulós várakozásban be kell ismernünk, hogy az elmúlt századnak nagy
vesztesei vagyunk. Az ünnep arra jó,
hogy emelkedett méltósága elvezessen
bennünket az igazsághoz, ahonnan újjá
tudjuk építem a hitet, a reményt. Kölcsey Himnuszában áldást kér minden
magyarra, áldást, ami feltámasztja
bennünk a reményt, hogy Vörösmartyval együtt higgyük:
„Annak, mit a kor megtépni vágyott
holnap virágban kell állnia!
Tavaszt szülnek még a rombolások"

Élhetáz te 100 ezer év múlva is.
Találsz
egy tojást
valódi palából,
bontogatod a rétegeit.
Megtalálod arcomat:
nem érted a vicsorítás üzenetét,
nem érted a homlokomra vésett romokat.
Odateszel
egy brontoszaurusz mellé,
leltári számot adsz.
Talán majd
nevet is.
Ez mára
samuidő.

Polgár Lné

Millenniumi esték a könyvtárban
A Pro Bibliotheca Alapítvány és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár felolvasó estét
szervezett a könyvtár olvasótermében. A millennium alkalmából az alapítvány az
önkormányzat támogatásával a város szépíróit bemutató antológiát jelentet meg. A
kötetet Körmendi Lajos író lektorálta. Vele találkozhattak a könyvtár olvasói, az
érdeklődők 2000. december 7-én a könyvtár olvasótermében. A millennium évében,
az „Olvasás éve" alkalmából rendezett találkozón kitartó, költészetszerető közönség
gyűlt össze, olyan emberek, akik mertek nevetni, és tudtak hallgatni.
Körmendi Lajos a kelet-magyarországi írótársadalom markáns meghatározó egyénisége. Karcagon született, jelenleg is ott él. Kedvelt műfaja a szociográfia. Eddig
tizenhárom kötete jelent meg. Köszönjük neki a tartalmas, szép estét.
A millenniumi esték következő előadó vendége Darvasi László lesz.

Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
NYITVATARTÁSI IDEJEI:
FELNŐTTEK
OLVASÓSZOLGÁLATA

KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK

KEDDTŐL - PÉNTEKIG

12.30-17 óráig

8.30-18 óráig

SZERDA

SZOMBAT

8-12, 12.30-17 óráig

8 - 1 2 óráig
ZENEI ÉS MÉDIATÁR
KEDDTŐL - PÉNTEKIG

13 - 17 óráig

Körmendi Lajos
Leletkészítés
A tojás kérgére
hieroglifákat vések.
Talán barlangrajzokat,
talán szavakat,
esetleg csatornákat,
utakat, erőműveket,
fejfákat,
talán egy gyermekrajzot,
mindenesetre valamit,
ami azt jelenti:
ITT JÁRTAM.

Dienes Eszter
Ima
Az élet szép, mindenki másnak.
Az én fülembe mindig kiabáltak.
Eső esik, Halkan zihál a hó,
gyere el értem, Mindenható!
Ki csóró voltam kisgyereknek,
szegény felnőttként élek.
Magam vagyok a kezdetektől
és egyfolytában félek.

GYERMEKKÖNYVTÁR

OLVASÓTEREM
KEDDTŐL - PÉNTEKIG

8.30 - 18 óráig
SZOMBAT

8 - 1 2 óráig

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Almásy út 20. Tel.: 56/391-613
KEDD: 8 - 12, 14-16 óráig
SZERDA: 10 - 12, 14 - 17 óráig
CSÜTÖRTÖK: 8 - 12, 14 - 17 óráig
Bejelentésre hivatalos időn kívül is.

Dienes Eszter
Kései kérdés
Az este
eszembejutottál s akkor
hasított belém a gond, az édeni:
mondd, csókolóztunk mi a hitvesi
évek megmart estjein?
Súgtál te nékem - leszámítva a
becserkészés napjait -vérszínű,
meleg ízeket?
Szerettél? De tényleg,
szerettél engemet?

I
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Megjelent - bemutatjuk
„Az emberi együttműködés csak kölcsönös felelősségérzeten alapulhat"
/Farkas Kálmán: Fekete nap
Sóstófürdő, 2000. Szerzői kiadás/
„Cigánynak, magyarnak, németnek, székelynek, indiainak vagy bárki másnak születni nem erény, nem érdem,
nem bűn, csupán tény. Valamennyien elsősorban embernek születünk, s az csupán e szempontból a véletlen műve, hogy miféle nép, népcsoport gyermekeként látjuk meg
a napvilágot. Életünk során, felcseperedésünk folyamán
fogadjuk el magunkat cigányként, indiaiként, hottentottaként, bármiként."
2000. novemberében jelent meg Farkas Kálmán Fekete
nap című könyve, amely a szerző publicisztikai munkásságából válogat. A kötetben található írások az utóbbi
néhány év termékei, pontosabban az 1993. decembere és
2000. augusztusa közti időszak publikációiból válogat. A
kötetben 36 írás található az önazonosulás, a kihívások
vállalása, a párbeszéd, a realitás témakörében íródott.
Se szeri se száma a cigánysággal foglalkozó írásoknak,
amelyeknek jó része sokszor még féligazságokat sem
tartalmaz. Elég csak a kötet tartalomjegyzékére vetni
néhány pillantást, és máris kiderül az olvasó számára,
hogy mennyire fontos a témaválasztás a szerző, Farkas
Kálmán számára. Rendkívül fontos lenne, hogy a „gyökerüket megtagadók" száma ne gyarapodjon, ugyanis ezzel
a cigányság társadalmi integrációja kerül veszélybe.
„Mert a gyökerüket megtagadók nemcsak saját lelkiismeretüket roncsolják,... mérgezik környezetüket is." Faikas
Kálmán esszéi arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a
remény, miszerint a cigányság is egyenjogú és egyenrangú tagja legyen a hazának, sohasem veszhet el.
„Identitás: azonosság. Oly sokszor elhangzik e fogalom
életünkben. Különösen azóta, hogy lehetséges is, meg
szabad is vállalni önmagunkat... valójában mit is jelent
önmagunk vállalása? Csupán annyit, hogy megvallom:
cigány vagyok? Ez alapvető, de korántsem elég. Az identitás, az önazonosság vállalása egy egész életút vállalása a
születéstől a halálig. És nem csupán az én vállalásomat
jelenti, hanem ahhoz a népcsoporthoz, történetesen a
cigánysághoz való kötődésemet is."
E gondolatok jegyében ajánljuk figyelmükbe, valamint
olvasásra a Fekete nap című alkotást, amely a Városi
Könyvtár állományából kölcsönözhető.

„Nekem a vers sors, katarzis, döbbenet,
falat kenyér."
/Dienes Eszter: Holdvirágzás
Miskolc, 2000. Felsőmagyarország Kiadó/
Dienes Eszter 1949. május 5-én született Kunhegyesen, itt végezte
a gimnáziumot is. Egy ideig Budapesten dolgozott. Tanulmányait
Debrecenben a Tanítóképző Intézetben folytatta, ahol népművelőkönyvtáros szakon diplomát is szerzett 1971-ben.
Népművelőként tevékenykedett előbb Kunhegyesen, később Törökszentmiklóson. Ugyanitt a Városi Könyvtár munkatársa lett
1987-1990-ig.
1975-től ír verseket. Ezek zömmel a Jászkunság, a Szolnok megyei Néplap és más újságok hasábjain olvashatók. Egy csokor
verse a Tükörképek című antológiában jelent meg 1984-ben, egy
újabb válogatás pedig A szelek útja című antológiában kapott
helyet. Rendszeresen jelennek meg versei a Mozgó Világ és az
ESŐ című folyóiratban.
Műve: Mosolymaradék - 1995. (versek).
Örömmel vettük tudomásul 2000. decemberében, hogy városunk
egy újabb irodalmi alkotással gazdagodott. Dienes Eszter Holdvirágzás című kötete a Felsőmagyarország Kiadó gondozásában
látott napvilágot. A kiadvány megjelenését Törökszentmiklós
Város Önkormányzata támogatta.
Mindig nagy öröm az ember számára, ha saját szülőföldjéről,
annak eredményeiről kell tudósítania. Dienes Eszter ugyan nem a
város szülötte, de 1976 óta a város lakója. Immáron egy negyed
évszázada él itt velünk az Alföld közepén, féijével és kislányával.
Első verseit is ideköltözésekor kezdte írni, és mint önéletrajzában
íija, a versek immár negyedszázada kísérnek engem, remélem
még sokáig velem maradnak Verseket írok magamnak, másokért.
Mosolymaradék címmel 1995-ben jelent meg tollából első önálló
verseskötete, de a szerző már régóta, közel három évtizede van
jelen irodalmi életünkben. Első versei, amelyek kötetben láttak
napvilágot, a Szolnok megyei költők antológiájában jelentek meg.
Az antológia címe, Tükörképek '84. Rendszeresen publikál olyan
jelentős, országos folyóiratokban, mint a Mozgó Világ, Alföld.
Legtöbb alkotása azonban megyei lapokban olvasható. A Jászság
című folyóiratban illetve az ESŐ című lapban olvashatjuk verseit.
Holdvirágzás című verseskötetének bemutatója 2000. december
12-én volt Budapesten, a Rátkay Klubban, ahol Serfőző Simon
mutatta olvasóinak a kötetet, illetve maga a szerző, Dienes Eszter,
aki a helyszínen dedikálta a művet. Törökszentmiklóson szűk
olvasói körben egy sikeres felolvasó est keretében Körmendi
Lajos író ajánlotta a résztvevőknek a frissen megjelent alkotást.
„Dienes Eszter szenvedélyes és keményszavú költő. Kifejezéseinek találatos biztonsága még ezen túl is meglep. Egyéni, eredeti
és erős tehetség" - üja róla Döbrentei Kornél, amit a kötet elolvasása után csak megerősíteni tudunk. A verseskötet anyagát a szerzőnő állította össze, amely két fejezetre osztva található a kötetben, Felborult bölcsöm, illetve Utánad kedves címmel. A gondosan szerkesztett kötet 65 verset tartalmaz. Versei személyes lírai
világot teremtenek, amelyben lemeztelenítő őszinteséggel beszél
életéről, szerelméről, szüleiről, testvéréről. Verseiben eszmei,
érzelmi szálak kapcsolódnak össze. Dienes Eszter költészetére
érdemes odafigyelni, mert az élet, az emberi sorsok olyan összefüggéseit veti papírra, és Körmendi Lajos szavait idézve, „az
eredmény lefegyverző".
A kötet a Városi Könyvtárból kölcsönözhető, illetve megvásárolható.
Polgár Lné
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A „MINDENKI KARÁCSONYÁROL" - röviden
A tiszakürti otthonból is szívesen jön- szeállításukban sok aktivista és a SzociTizenegyedik közös karácsonyunk volt
már az idei. Ismét több helyszínen, sok nek látogatók, és van, aki szót kér a ális Gondozási Központ, a vendéglátáslehetőséget kaptunk arra, hogy ráhan- műsorban is. Most a Suijányból elszár- ban pedig az Ozirisz Vendéglátó Kft.
golódjunk a szeretet ünnepére. Keveset mazott Csorna László kívánt versbe segítettek.
Dr. Laczkó Béla c. prépost, plébános
változott a rendezőség és a helyszín, az szedett szép gondolataival békés és
előző évekhez képest. A gyertyagyújtás boldog karácsonyt „az egész világnak". az első karácsony csodálatos örömét
új helye és ideje nagyon jó elképzelés
Ladányi Istvánné csoportvezető nagy idézte, amelyen a Megváltó megjelent a
volt. Az érdeklődők majdnem mindig örömhírről számolt be. Az Erste Bank Földön. A korabeli emberek közül sougyanazok! Csak néhány eseményt Hungary RT. Szolnoki Fiókja a feles- kaknak megadatott, hogy személyesen
idézünk fel röviden, - a sok közül.
legessé vált, használaton kívüli számí- találkozhattak vele, mi pedig most szüElsőként a mozgássérültek ünnepeltek. tástechnikai eszközeiből 1 db IBM szá- letésének 2000. évfordulóját érhettük
Náluk mindig telt ház van. Boldogan mítógépet, 1 db nyomtatót és 1 db feke- meg. Ugyanebben az évben még ezertalálkoznak egymással, amikor csak te-fehér monitort adott az alapítványnak, éves államalapításunkat és százéves
tehetik. (Még a zuhogó eső sem zavarta karácsonyi ajándékként. A Polgármesteri templomunkat is megünnepelhettük. E
őket.) Az ő életük szép példa az össze- Hivataltól szaloncukor, a Városi Vörös- rendkívüli év karácsonyán a magánytól
fogásra, egymás segítésére. Városunk kereszttől 6 000 Ft értékű narancs, a szenvedőknek nem szabad elkeseredni!
Berta Pékségtől 15 kg kenyér, a Hajdú Keressenek vigaszt a templomban, ahol
vezetői is szívesen időznek körükben.
Herbály Imre országgyűlési képviselő BÉT-től 10 kg natúr baromfivagdalt, a Megváltó velünk van, így senki nem
- aki személyesen most jutott el először Farkas Imre kereskedőtől 16 kg alma, lesz egyedül!
közéjük - meglepődött a létszám láttán. Nagy Mihályné vállalkozótól pedig
Üdvözlő szavai után néA Szolnoki Kamarazenekar
hány pontba foglalva elünnepi hangversenyére a Minmondta, hogy mely törvénydenki Karácsonya utolsó napjavaslatokat szavazta meg
ján került sor a pódiumterema Parlamentben a köz
ben. Előtte volt az adventi
érdekében, és melyeket
koszorú és karácsonyfadíszutasította el.
készítő pályázat értékelése és
Bakk Zoltán polgármesegy karácsonyi játék bemuter a lakosság felé érzett
tatása az „Apáról Fiúra" Ala„adósságait" emelte ki.
pítvány rendezésében.
Sok természeti csapás sújBakk Zoltán polgármester
totta szűkebb hazánkat az
köszöntőjében a kereszténység
év folyamán, hiszen még
nagy ünnepéről, Jézus szüleemlékszünk a vízzel vívott
téséről szólt: Milyen örömmel
küzdelmekre. Az Önkorés szeretettel vitték neki
mányzat anyagi lehetőséajándékaikat a pásztorok! Ma
geihez mérten segíti a
Az ünneplők egy csoportja a morgássérültek karácsonyán pedig az önzés, a szeretet
rászorulókat és igyekszik
hiánya uralkodik rajtunk. Jó lenne észrecsökkenteni a megoldatlan problémákat. fenyőfa érkezett. Pénzbeni támogatás vennünk az elmagányosodott, fedél
Egy kézzel fogható, örvendetes esemé- Kovács László árufuvarozótól és Elekes nélkül maradt embertársainkat! Gonnyünk a várost elkerülő főút-szakasz Istvántól (Referencia Kft.) jött. A „Ka- doljunk rájuk, és segítsük őket képessémegépülése lesz, ami 2001-ben el is pocs a Mozgássérültek Segítésére" Ala- günk szerint, de ne csak most, hanem a
kezdődik.
pítvány is megajándékozta a csoport hétköznapokban is! Befejezésül békés
Dr. Laczkó Béla c. prépost, plébános tagjait.
karácsonyt és boldog új évet kívánt
állandóan visszatérő vendége a csoportA fentiek mellett még a Kölcsey F. mindenkinek a város vezetői nevében.
nak. A köszöntés után tájékoztatást adott Ált. Iskolának az ingyenes teremhaszTőle Bali József karnagy vette át aszót,
a karácsonyi egyházi programokról és nálatért, valamint az Iskolakonyha és a aki a hangverseny során elhangzó Bach
apró, de hasznos ajándékokat osztott tálalókonyha dolgozóinak szíves segít- és Mozart-művekhez fűzött rövid isszét.
ségükért is köszönetet mond a tagság és mertetést. A gyönyörű muzsika hangjai
Az ünnep hangulatát a Petőfi Sándor a vezetőség.
- és a ráadásként elhangzott Gounod.
Ált. Iskola tanulóinak kedves közremű„Ave Maria" - után ünnepi hangulatban
ködése emelte. Igazgatójuk, Soós KálA Magányosok Szeretetvendégsége gyújtottuk meg gyertyáinkat a Polgármán meleg hangú üdvözlő szavain kívül még soha ennyi érdeklődőt nem vonzott, mesteri Hivatal udvarán feldíszített
a zenéről is gondoskodott (ismét ellen- mint 2000-ben. Ez öröm, de ugyanakkor karácsonyfa alatt. Itt még meghallgattuk
szolgáltatás nélkül!), Őz Tibor közre- szomorúság is, hogy évről évre egyre a Musical Énekcsoport műsorát és az
működésével. A gyermekműsor vezetői többen igénylik a támogatást, - állapí- ökumenikus könyörgések szavai mellett
Szilágyi Edith és Polgár Magdolna ne- totta meg köszöntőjében Kovács László emlékeztünk eltávozott szeretteinkre...
velők voltak. Dallos Gizi nótaénekes alpolgármester. A Városi Vöröskereszt,
fáradhatatlan volt a vendégek szórakoz- a Művelődési Központ és a Polgármeste/Hajnal Jné/
tatásában.
ri Hivatal közös rendezvényén több,
Fotó: Ladányi l-né
mint 150 csomagot osztottak szét. Ösz-
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Kérdezze meg gyógyszerészét...
Az e havi rovatban a lázról, annak okáról
és csillapításáról szeretnék bővebb felvilágosítást adni.
Az emberi test hőmérséklete állandó, a külső
hőmérséklettől független. A szervezetben
keringő vér a zsigerekben és az izomzatban
felmelegszik, a bőrben lehűl. A hőtermelés és
hőleadás egyensúlya tartja fenn a szervezet
állandó hőmérsékletét. A testhőmérséklet a
nap folyamán normális esetben is ingadozik:
reggel 6 órakor a legalacsonyabb és délután
16-18 óráig a legmagasabb. Hónaljban mérve
a normális, maximális testhőmérséklet reggel
36,8°C délután pedig 37,2°C.
Mi is a láz? A láz a szervezet természetes
védekező mechanizmusa. A szervezetbe jutott
kórokozók (baktériumok, vírusok és ezek
anyagcseretermékei) váltják ki a testhőmérséklet emelkedését. A magasabb hőmérséklet
gátolja ezeknek a kórokozóknak a szaporodását, gyorsítja az ellenanyagok termelődését,
így a szervezetbe jutott kórokozók megsemmisítését. A szervezet védekező rendszere
37,5°C körül a legaktívabb. Az ennél magasabb - 38°C fölötti - lázat már csillapítani
kell, mert terheli a szívet és kimeríti a szervezet energiatartalékait. A lázas görcsrohamoktól szenvedő gyermekeket, a szív- ill. tüdőbe-

A hónap fotója

Nénik! Bácsik! Nem láttátok véletlenül az anyukámat?
(Fotó: H. M.)

tegségben szenvedőket azonban mindig kezelni kell a testhőmérséklet
emelkedésekor. Alapvető szempont,
hogy a lázas beteg keresse fel háziorvosát. Amíg orvosi vizsgálatra nem
kerül sor, addig is különféle lázcsillapítási lehetőségekkel kezelhetjük a
beteget.
A 37-38°C közötti értéket hőemelkedésnek, a 38-39°C köztit láznak, a
39-40°C köztit pedig magas láznak
nevezzük. A láz kellemetlen hatásai
közé tartozik, hogy már l°C-os emelkedéskor nő a pulzusszám, meggyorsul a légzés, fokozódik a folyadékvesztés, csökken az emésztőnedvek
elválasztása (ezért nem éhes a lázas
beteg) és esetleg székrekedés következik be. A magas láz miatt az agyműködése is zavarttá válhat, ami
félrebeszélésben, nagyfokú nyugtalanságban nyilvánulhat meg.
Hogyan lehet a lázat csillapítani?
Nem szabad gátolni a bőrfelületen
keresztüli hőleadást, tehát a beteget
ne takaijuk be vastag takaróval, inkább vékony pléddel és könnyű, vékony hálóinget vagy pizsamát viseljen. Pótoljuk a hiányzó folyadékot!
Alkalmazzuk a langyos vizesborogatást, amit másként Priessnitz-borogatásnak is neveznek. (Nevét a vízzel
gyógyító kuruzsló földművesről kapta. Ezt a borogatást akkor alkalmazzuk, ha a láz 39°C körüli. Egy lepedőt
langyos vízzel átnedvesítünk és a
beteg egész testét belecsavaijuk,
lefektetjük és egy vékony, száraz
lepedővel betakarjuk. Addig hagyjuk
rajta a borogatást, amíg az át nem
melegszik, majd levesszük, és 2-3szor megismételjük mindaddig, míg a
test hőmérséklete 38°C~ra, vagy alá
nem csökken. Ezután vékony pizsamát adunk a betegre és egy könnyű
takaróval betakaijuk. Helytelen népszokás, hogy csak a csuklót, a homlokot és a bokát csavarják be vizes
ruhával, hiszen így csak kis felületen
keresztül tudják lehűteni a bőrt és a
benne keringő vért. Ezzel a módszerrel nem érhető el hatásos eredmény.
A hűtőfürdő is hatékony lázcsillapító
eljárás. A beteget egy 37-38°C hőmérsékletű vízzel telt kádba ültetjük
és hideg víz fokozatos hozzáadásával
a kád vizének hőmérsékletét 28-31°Cra hűtjük. A beteg addig maradjon a
vízben, míg láza 38úC-ra, vagy az alá
nem csökken.

A láz természetesen csillapítható
gyógyszerekkel is: ilyenek az ún.
szalicilsav-származékok, a paracetamolok, az aminofenozonok és származékai. Az aminofenozonok és
származékaik a 39°C, vagy annál
magasabb láz csillapítására szolgálnak. A paracetamolok a nem túl magas, 38-38,5°C közötti láz csillapítására javasoltak. Az extrém magas,
39°C feletti láz esetén hűtőfurdő vagy
Priessnitz-borogatás csökkenti a lázat
leggyorsabban, majd a lázcsillapító
tabletta bevétele megakadályozza a
testhőmérséklet újbóli emelkedését. A
szalicilát tartalmazó lázcsillapítókat
általában a felnőtt betegeknek ajánlják, de a gyermekek is szedhetik
orvosi utasításra.
A lázcsillapító készítmények szép
számmal állnak a betegek rendelkezésére: kaphatóak tabletta, szirup és kúp
formájában. Kombinált készítményeknek is alkotórészei, más vegyületekkel együtt, így léteznek pezsgőtabletta és „forró ital" por formában
is. A tabletta ill. szirup bevétele után
20-30 perccel később kezd kialakulni
a hatás, és 3-6 órán keresztül tart. A
gyermekeknek és felnőtteknek ajánlható lázcsillapító kúpok hatása sokkal
hamarabb kialakul, hiszen a gyógyszer kikerüli a gyomrot, azonnal a
véráramba szívódik föl a végbélből.
Ma már nagyon sok készítmény vásárolható meg szabadon a patikákban.
Fontos tudni azonban, hogy egy-egy
gyógyszer fantázianeve azonos hatóanyagot takar. Ha erre nem figyelünk
oda, könnyen eshetünk a gyógyszertúladagolás csapdájába, ami komoly
egészségkárosodással járhat. Mindig
meg kell kérdezni az orvost, a gyógyszerészt, hogy az általunk alkalmazott
gyógyszerek között nincs-e több,
azonos hatóanyagot tartalmazó készítmény. Ne csak a gyógyszerek
nevével, hanem a benne levő hatóanyagokkal is ismerkedjünk meg.
Ezzel is védjük egészségünket. Várom visszajelzéseiket!
Majtényi Ilona
gyógyszerész
Kígyó Patika
390-037
(Szerk.: H. M.)
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Illik - nem illik?
Alkalmi rendezvények - ünnepi alkalmak
„ Ünnepek nélkül olyan az élet, mint egy nagy utazás vendégfogadók nélkül"
A mondás a görög Démokritosztól származik, és azt bizonyítja, milyen régóta vágyódik az ember arra, hogy a mindennapi gondoktól egy ünnep idejére megszabaduljon, új
erőt merítsen az ünnepi szórakozásokból és felfrissüljön. A
társas érintkezésnek azonban vannak alapnormái, a kultúrált viselkedésnek bizonyos szabályai, amelyeknek „betartása" előfeltétele egy kellemes hangulatú rendezvénynek.

Az illem, az etikett szabályai között vannak évezredes,
egészen új keletű, vagy éppen napjainkban kialakulók.
Anglia egyik legpatinásabb magániskolájának mottója:
Viselkedése jellemzi az embert. A társadalmi normák
betartása valóban hozzátartozik a civilizált viselkedéshez.
A jó modor segít eligazodni a különböző társadalmi szituációkban.
Január hónapban a vízkereszt utáni időszak a farsang időszaka. Ilyenkor egymást érik a különböző táncos rendezvények, bálok.

Bálok - táncos rendezvények
A bálok étkezéssel egybekötött táncos-műsoros mulatságok, amelyek közül a leggyakoribbak a farsangi bálok,
jótékonysági bálok, az első éves egyetemi hallgatók tiszteletére rendezett gólyabálok, egyes
szakmákhoz kötődő bálok (pl. jogászbál, orvosbal, Thália-bál, stb.) és intézmények, például iskolák, által
szervezett bálok. Ezekre a rendezvényekre bárki elmehet, aki jegyet vásárol. Jegyvásárláskor lehetőség van az
asztal(ok) kiválasztására is.
A bálon a férfiak általában sötét öltönyt, esetleg zsakettet, szmokingot és
ritkábban frakkot viselnek fehér cso- I
kornyakkendővel. A hölgyek kisvagy nagyestélyiben jelennek meg.
Elsősorban arra kell ügyeim, hogy
egy adott pár férfi- és nőtagja körülbelül azonos eleganciájú ruhát visel- |
jen.
Az első bálozóknak, akik estélyi ruha
vagy öltöny viseletéhez még nincsenek hozzászokva, célszerű otthon
„főpróbát" tartaniuk, hogy ne legyen
az a kellemetlen érzésük a rendezvény
alatt, hogy a ruha viseli őket és nem ők a ruhát.
Ha idegenekkel kerülünk egy asztalhoz, a megérkezéskor
mindenképpen be kell mutatkoznunk.
Gyakran előfordul, hogy a belépővel együtt vagy megérkezéskor a hölgyek táncrendet is kapnak, amelyben fel van
tüntetve az est folyamán egy adott időpontban egymás után
következő, különböző táncok sorrendje. A hölgyek az
egyes táncok mellé bejegyezhetik, hogy melyik táncot
kivel fogják táncolni.
A társas táncokra - bármilyen táncos rendezvény esetén viszonylag kötött viselkedési szabályok érvényesek. Igaz,
hogy ma már ezek rugalmasabbak, de még nem veszítették
el érvényüket. A hölgyeket mindig fel kell kérni a táncra.
A felkérés formája a kapcsolat közelségétől és az illető
hölgy korától függ. Idősebb vagy kevésbé közeli hölgyismerőshöz pl. a „Szabad egy táncra kérnem?" kérdéssel
fordulhatunk. A „Menjünk táncolni?" vagy „Van kedved

egyet táncolni?" kérdéseket partnerünknek, barátnőknek és
közeli ismerőseinknek tehetjük fel.
Elvileg csak olyan nőt vagy lányt szabad táncra felkérni,
akit ismerünk, vagy már bemutattak
nekünk. Ezért ha a kiválasztott hölgyet nem ismerjük, akkor a felkérést
bemutatásnak kell megelőznie.
Felkéréskor, és amikor a hölgyet
visszakísérjük a helyére, még ma is
kötelező a meghajlás. A lánynak is
udvarias fejbólintással kell válaszolnia. Pozitív válasz esetén a férfi a
táncparkettre vezeti a hölgyet vagy
úgy, hogy jobb karját felajánlja neki,
vagy pedig csak előreengedi.
Felkéréskor a férfinak be kell gombolnia a zakóját, és nem illik cigarettával a hölgyhöz indulni.
A felkérést a hölgynek általában nem
illik visszautasítania, de vannak
olyan estek, amikor erre kényszerül.
Ilyen lehet például, ha a táncot már
másnak ígérte, de ekkor azt meg is
kell mondania. Ha a hölgy nem kíván
táncolni az őt felkérő illetővel, akkor
meg kell köszönnie a felkérést, és udvariasan nemet kell
mondania (pl. „Szeretnék egy kicsit pihenni" vagy „Éppen
most rendeltünk..."). Ilyen esetben azonban egy rövid
ideig mással sem illik elmennie táncolni.
Egyes helyeken felirat tiltja a tánc közben történő lekérést,,
de bizonyos rendezvényeken lehetőség van rá. Ilyenkor a
férfi megáll a táncoló pár mellett, meghajol és „Szabad?"
kérdéssel a férfitól kéri le a hölgyet. Ezt a táncoló férfinak
csak akkor szabad visszautasítania, ha a hölgy nem akar az
őt lekérő férfival táncolni. Lekérés után azonnal visszakérni nem illik.
A szűk táncparkettet ne tekintsük táncverseny parkettjének. Ha mégis összeütköznénk más párokkal, mindig a
férfinak kell elnézést kérnie.
Ma már a lányok is felkérhetik a fiúkat, különösen akkor,
ha bejelentik, hogy hölgyválasz van.
Polgár Lné
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®Tudod-e?
Kire mondják, hogy
malaca van? Válaszd ki a hat lehetséges válasz közül
az igazit!
a) kicsi
b) kövér
c) gazdag
d) piszkos
e) szerencsés
f) állatbarát
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Gazdag Erzsi
Új év
Köszöntlek, új év
új világa!
Hozz békességet
a világra!
Terülj, terülj ki,
tarka kendő!
Add elő kincsed,
új esztendő!
Ha új esztendő
én lehetnék,
minden gyermeket
úgy szeretnék,
mintha tulajdon
enyém lenne;
a jövendőmet
látnám benne.

©Törd a fejed!
Vajon milyen műveleti jeleket söpört le a kéményseprő? írd be a műveleti jeleket úgy, hogy a végösszeg
igaz legyen!

Minden gyermekszív
rubinláda
s egy-egy új év van
abba zárva.

©Szem torna
Jól figyeld meg a két bolondos egyformának tűnő képet, s keresd meg a
köztük lévő eltéréseket. Hányat
találtál?

Száll az ének
A Kodály Zoltán Zeneiskolában minden évben megrendezik a népdaléneklő versenyt. 2000 decemberében is szép eredmények születtek, hasonlóan a korábbiakhoz.
Oklevelet a következő tanulók kaptak:
Pásztor Lili,
Balázs Anita,
Barta Zsófia,
Dögei Helga,
Csiki Ágnes,
Borbíró Rebeka, Kenyeres Anita,
Rusz Anett,
Szöllősi Csaba,
Molnár Lili,
Vereb Nóra,
Annus Dóra,
Mészáros Judit,
Czene Andrea, Földvári Tímea,
Hendrik Attila,
Tusjak Edit
Tusjak Judit,
Emléklapot tizenketten, dicséretet pedig öten nyertek.
Gratulálunk mindannyiuknak!

© Útra fel!
Gondolatban kösd fel a sílécet, s
vezesd barátunkat az úton! Ugye
sikerül célba érnetek?

Kiss Zoltán rovata

Húsfelfújt

Gallenni csirkemáj

Hozzávalók: 30 dkg maradék főtt hús, 3 tojás, 3 dl tej, 3 ek. olaj,
2 ek. liszt, só, őrölt bors.
Elkészítés: A maradék főtt húst kétszer átdaráljuk. Két ek. olajból, a lisztből és a tejből sűrű besamelmártást készítünk, majd a
tűzről levesszük és hűlni hagyjuk. Amikor már félig kihűlt, hozzáadjuk a tojássárgákat, a darált főtt húst, és sóval, borssal fűszerezzük.
Végül beletesszük a kemény habbá vert tojásfehérjét, és a maradék olajjal kikent formába öntjük. Vízfürdőbe állítva a sütőben
kb. 40 percig gőzöljük, majd tálra borítjuk és felszeleteljük. Puha
kenyérrel és tartármártással körülönt ve tálaljuk.

Hozzávalók: 40 dkg csirkemáj, 10 dkg szeletelt bacon szalonna,
só, bors, majoránna.
Köretnek: 60 dkg burgonya, 5 dkg vaj, 1 dl tej.
Elkészítés: A csirkemájakról a szíveket lebontjuk, gyengén megsózzuk, borsozzuk és meghintjük majoránnával. Egyenként egyegy szelet szalonnába egy csirkemájat göngyölünk, fogvájóval
átszúijuk, hogy ne essen szét. A tekercseket tűzálló tálba rakjuk
és forró sütőben 5-7 percig sütjük. Közben a hozzávalókból elkészítjük a burgonyapürét. A megsült tekercseket a burgonyapürével és bármilyen savanyúsággal tálaljuk.

16

2001. január

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en
Hétfő
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Rég volt, szép volt
1 1 . 0 0 - 12.00: Koktél
1 2 . 0 0 - 13.00: Sztárzene
1 3 . 0 0 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Zenés lapozgató
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Sportmagazin
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Slágerlista
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Kedd
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Zenés lapozgató
1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 : Koktél
12.00- 13.00: Sztárzene
13.00- 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Slágerparádé
16.00- 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Iskolapad
1 9 . 0 0 - 1 9 . 3 0 : BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: DJ. Service
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Szerda
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Újdonság magnósoknak
11.00- 12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
1 3 . 0 0 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Turmix
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp
1 9 . 0 0 - 1 9 . 3 0 : BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Slágerparádé
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek

Csütörtök
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
0 8 . 0 0 - 0 9 . 0 0 : Juice
09.00 - 11.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp
11.00- 12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
1 3 . 0 0 - 1 4 . 0 0 : Szieszta
1 4 . 0 0 - 16.00: DJ. Service
1 6 . 0 0 - 1 7 . 0 0 : Slágerözön
17.00 - 19.00: Rendőrségi Magazin DL. Stúdió
1 9 . 0 0 - 19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Kívánságműsor
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Péntek
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 12.00: Turmix
12.00 - 13.00: Sztárzene
1 3 . 0 0 - 1 4 . 0 0 : Szieszta
14.00 - 16.00: Élő kívánságműsor
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Önkormányzati Magazin
1 9 . 0 0 - 1 9 . 3 0 : BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Rég volt, szép volt
22.00 - 07.00: Zene mindenkinek
Szombat
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00 - 11.00: Önkormányzati Magazin
1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 : Koktél
1 2 . 0 0 - 1 3 . 0 0 : Sztárzene
1 3 . 0 0 - 1 4 . 0 0 : Szieszta
14.00-16.00: Slágerlista
16.00 - 17.00: Telefonos játék
1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0 : Szívküldi
18.00 - 19.00: Nemcsak 20 éveseké a világ
19.00 - 19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Újdonság magnósoknak
22.00 -7.00: Zene mindenkinek

HALOTTAINK

Vasárnap
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
0 9 . 0 0 - 10.00: Juice
1 0 . 0 0 - 12. 00: Szívküldi
12.00 - 13.00: Nóta/Operett
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00- 16.00: Szívküldi
16.00 - 17.00: Rock az óra körül
17.00 - 19.00: Dance-party
1 9 . 0 0 - 19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Újdonság magnósoknak
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Hírek időpontjai: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Szentmiklósi TV
műsora
Péntek
1730 Városi híradó
Benne: a városi közéleti, kulturális
és sportesemények.
1830 Fekete Gyöngy
- argentin filmsorozat Vasárnap
8 3 0 p é n t e k i adás ismétlése.

TEMETKEZÉS

(2000. dec. 6-tól 2001. jan. 8-ig)
Kun Imre (72 éves), Cseh Lajos (62 éves), Bana Imre (88
éves), Dévay József Emőné (75 éves), Pap Illés (79 éves),
özv. Molnár Sándorné Horváth Julianna (80 éves), özv.
Berényi Jánosné Kovács Erzsébet (75 éves), Szelei Ferenc
(64 éves), Kormos Lajosné Pató Julianna (80 éves), özv.
Hegedűs Józsefhé Pintér Ilona (78 éves), Lőrinczi Mihály
(57 éves), Bálint István (78 éves), Szilágyi Zsigmond (62
éves), Soltész Ferenc (82 éves), Farkas József (61 éves).
Cseh Lászlóné Faragó Mária (71 éves), Bussay László (47
éves), Szécsi Imréné Polgár Piroska (69 éves), id. Szeremi
Pál (86 éves), Surányi Menyhértné Görög Anna (87 éves),
Mészáros János (82 éves), Farkas Dániel (29 éves), id.
Pádár Sándor (70 éves), Pelyhe Julianna (88 éves), Molnár
Sándor (73 éves), ifj. Király Ernő (33 éves), Polgár
Jánosné Sziráki Margit (81 éves), Szűcs Istvánné Czakó
Erzsébet (74 éves), Fehér László (59 éves).
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
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