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HÍRLEVÉL 2
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. tájékoztatója
Törökszentmiklósi Iroda

A Széchenyi Terv pályázatai
•

1/2001. (I. 5.) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról

I.

-

Vállalkozáserősítő program
Jogszabályváltozás miatt szükséges telephely-változtatás támogatása SZT-VE-1
Építőanyag-ipar és a hozzá kapcsolódó bányászat, valamint a közúti közlekedés szolgáltatás területén működő
kisvállalkozások fejlesztési célú beruházásainak támogatása SZT-VE-2
Kézműves mikro vállalkozások fejlesztésének támogatása SZT-VE-3
Az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülést szolgáló programok támogatása SZT-VE-4
A beszállító (vagy beszállítóvá váló) kis- és középvállalkozások fejlesztési célú beruházásainak támogatása
SZT-VE-5
A mikrohitelhez kapcsolódó kölcsöhprogram kamattámogatása SZT-VE-6
A háziorvosi és szakorvosi működtetési jog megvásárlását vagy gyakorlását segítő kamattámogatás SZT-VE-7
A kereskedelmi szálláshelyek bővítésének és a kapcsolódó vendéglátás feltételeinek támogatása SZT-VE-8
A kis- és középvállalkozások fejlesztéseit segítő kamattámogatás SZT-VE-9
A kereskedelem és szolgáltatás területén működő kis- és középvállalkozások fejlesztési célú beruházásainak támogatása SZT-VE. 10
A hazai közúti közlekedési szolgáltatók versenyképességének növelését szolgáló informatikai beruházások támogatása SZT-VE-11
A versenyképes beruházások támogatása SZT-VE-12
Az európai regionális vállalati központok kialakításának támogatása SZT-VE-13
A minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetésének és tanúsíttatásának támogatása SZT-VE-14

-

Lakásprogram
Az önkormányzati bérlakásállomány növekedésének támogatása SZT-LA-1
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása SZT-LA-2
A Nagyvárosi Lakóépülettömb Felújítási Program támogatása SZT-LA-3

-

II.

III. Turizmusfejlesztési program
- A termálfürdők fejlesztésének, illetve kialakításának valamint a kapcsolódó infrastrukturális és környezeti fejlesztés támogatása SZT-TU-1
- A termálfürdőkhöz kapcsolódó szálláskapacitás fejlesztésének támogatása SZT-TU-2
- A kastélyok turisztikai hasznosításának támogatása SZT-TU-3
- A magyarországi várak turisztikai hasznosításának támogatása SZT-TU-4
- Új turisztikai vonzerővel rendelkező élménypark (tematikus park) létesítésének támogatása SZT-TU-5
- Nemzetközi és országos, turisztikai jelentőségű rendezvények támogatása SZT-TU-6
- A települések zöldfelület-növelésének támogatása SZT-TU-7
- A vendéglátás támogatása a nemdohányzók védelméről szóló törvény rendelkezéseinek a vendéglátóhelyeken
való megfelelés elősegítésére és a HACCP rendszer bevezetésére SZT-TU-8
- A turisztikai beruházási projektek megalapozó megvalósíthatósági tanulmányai, fejlesztési és kivitelezési tervek
támogatása SZT-TU-9
- A lovasturizmus minőségi fejlesztésének támogatása SZT-TU-10
- A falusi turisztikai kínálat fejlesztésének támogatása SZT-TU-11
- Az ökoturizmus turisztikai fogadási feltételeinek javítása és marketing tevékenységének támogatása SZT-TU-12
- A Balatonon, a Tisza-tavon, a Velencei-tavon és a Fertő-tavon vitorláskikötők fejlesztésének támogatása
SZT-TU-13
- A kerékpáros turizmusban résztvevők számára nyújtott szolgáltatások fejlesztésének támogatása SZT-TU-14
- A világörökségi helyszínek turisztikai hasznosítását elősegítő fejlesztés támogatása SZT-TU-15
- A vallási turizmus fejlesztésének támogatása SZT-TU-16
- A technikai örökség integrált védelmének támogatása SZT-TU-17
- Az aktív turizmussal kapcsolatos oktatás támogatása SZT-TU-18
- Az egészségturisztikai oktatás támogatása SZT-TU-19
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IV. Regionális gazdaságépítési program
- A regionális klaszterek létrehozásának támogatása SZT-RE-l
- A kiemelkedő magvar termékek (hungarikumok) fejlesztését és piacra jutását segítő alprogramok támogatása
SZT-RE-2
- A kistérségi mintaprogramok megvalósításának támogatása SZT-RE-3
- Az innováció-orientált ipari parkok beruházásainak és szolgáltatásuk fejlesztésének támogatása SZT-RE-4
- Pályázat az .Jpari Park" cím és az ..Integrátor Ipari Park" cím elnyerésére SZT-RE-5
- A logisztikai centrumok kialakításának és a logisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása SZT-RE-6
- A térségi elektronikus piacok fejlesztésének támogatása SZT-RE-7
- A technológiai inkubátorházak, innovációs központok és innovációs transzferközpontok kialakításának és a szolgáltatásai fejlesztésének támogatása SZT-RE-8
V.
-

Aktív foglalkoztatáspolitikai célok
Új munkahelyek létrehozásához elnyerhető kiegészítő támogatás SZT-FO-I

VI. Energiatakarékossági program
- A lakossági energiamegtakarítás támogatása SZT-EN-1
- Az önkormányzatok energiafelhasználásának és energiaköltségei mérséklésének támogatása SZT-EN-2
- A közvilágítás korszerűsítésének, tanyavillamosításnak támogatása SZT-EN-3
- A távhőellátás szolgáltatói oldali korszerűsítésének támogatása SZT-EN-4
- A megújuló energiaforrások bővítésére, a megújuló energiafelhasználás növelésére irányuló fejlesztések támogatása SZT-EN-5
- Az energiatakarékossági szemlélet kialakítására történő nevelés és ismeretterjesztés támogatása SZT-EN-6
- A termelőszférában az energiaveszteség-feltáró vizsgálatok támogatása SZT-EN-7
- A helyi önkormányzati energiagazdálkodás felmérésének, javításának támogatása SZT-EN-8
- Az energiatakarékos közlekedésszervezés támogatása SZT-EN-9
- A tőkeszegény kis- és középvállalkozások K+F jellegű energiatakarékossági fejlesztéseinek támogatása
SZT-EN-10
Személyes vagy bővebb információ: Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatal 204. szoba
2001. április 15-ig
hétfő:
8-16-ig
péntek:
8-13-ig
2001. április 15. után minden nap
Tel.: 56/590-621
(x)

Rendőrségi hírek
Január 21-én éjszaka a város Fertő úton
Szerencsés volt az a gépkocsi-tulajdonos,
lévő büféjében törtek be ismeretlen elköve- akinek a járművét január 25-én találták meg
tők: a bejáraton lévő vasrácsot lefeszítették Fegyverneken, az Annaházi temető környéés így jutottak be a helyiségbe. A játékgépet kén: a bejelentés után a számítógépes rendfeltörték, az abban lévő, valamint a pult alatt szer gyorsan kiderítette, hogy ki a nyitott
elhelyezett készpénzt magukkal vitték. A állapotban „talált" kocsinak a gazdája. A
rongálással együtt a tulajdonosnak 150 ezer tulajdonos át is vette, s megállapította, hogy
forint kárt okoztak.
nem hiányzik semmi a gépkocsiból és kár
sem keletkezett benne.
©
Továbbra is kelendő az alumínium a „fe©
Szerencsére könnyű sérüléssel járt január
ketepiacon": ez a szándék vezérelhette azt a
tettest, aki január 21-én az éjszakai órákban 27-én a reggeli órákban az a közlekedési
az Ősz út egyik házának kapuját leemelte, baleset, mely a Kossuth Lajos úton történt:
majd az udvaron lévő 200 literes alumínium- egv debreceni lakos személygépkocsijával
hordót ellopta. A gyors intézkedés követ- Szolnok irányába tartott, amikor a nedves
keztében - gyanúsítottként - egy Kígyó utcai úton megcsúszott, és az út menti villanyoszlopnak ütődött. A kocsiban utazó négy szelakos elő is került a hordóval együtt.
mély könnyű sérüléseket szenvedett, a kár
©
Január 25-én a reggeli órákban a Tavasz viszont 800 ezer forintra becsülhető.
ABC előtt közlekedési baleset törtónt: egy
©
Január 28-án a városban lévő egyik üzem
helyi lakos tehergépkocsijával a 4-es főútra
szándékozott felhajtani, közben nem vette telephelyének irodájába törtek be ismeretleészre azt a szintén helyi lakost aki kerékpár- nek. A tettesek az ablakot nyomták be, majd
jával a Kossuth Lajos úton közlekedett. A bemásztak az épületbe. Az irodában lévő
balra kanyarodó tehergépkocsi elütötte a lemezszekrényt feltörték és az abban őrzött
balról érkező kerékpárost, aki nyolc napon készpénzt (forintot és valutát) elvitték. A kár
igen tetemes.
túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Január 29-én ismeretlen elkövető betört
egy Bajcsy úti házba, miután kifeszítette a
kaput és a lakás bejárati ajtaját. A házból a
tolvaj 210 ezer forintot vitt el, rongálással
pedig 60 ezer forint kárt okozott.

©

Ugyanezen a napon az esti órákban
Fegyverneken a Felszabadulás úton lévő
nyilvános telefonfülkét törték fel. aminek a
pénzeskazettá j át eltula j doni to tták.

©

Február 1-én a hajnali órákban a Surjánvhús Kft. biztonsági őrei tolvajt füleltek le, aki
a kerítésen átmászott és az alumíniumlemezek és szerelvények közül kb. 25 kilónyit
előkészített, nyilván az ellopás szándékával.
A biztonsági őrök a behatolót visszatartották
- aki egyébként Surjánvi lakos - s a továbbiakat a rendőrség szakemberei bonyolították.
©
Szintén február 1-én a Pánthy úti söröző
udvaráról üres italosrekeszeket vittek el
ismeretlenek. Az elkövető a kerítésen átmászott, majd mintegy 55 ezer forint értékű
rekesznek nvoma veszett.

©

(A híreket a rendőrségtől kaptuk.
//. M)
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Törökszentmiklós és Vidéke COOP Rt:
megtörtént a cégbírósági bejegyzés
Az előző számban Sziráki Imre elnök tájékoztatta lapunkat a Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ jövőjéről: nevezetesen a részvénytársaság alapításáról.
Azóta az események felgyorsultak: a jelenről és a közeli tervekről beszélgettünk immáron az elnök-vezérigazgatóval.
— Elnök-vezérigazgató úr! Azon túl, hat. Ez év január 1-én béremelést és
hogy megtörtént a cégbírósági bejegy- differenciálást hajtottunk végre, mely
zés, milyen változások lesznek?
30%~os keresetnövekedést jelentett a
— A bolti, élelmiszeripari, szolgáltató és dolgozóknak. Közben a minimálbéripari tevékenység folyamatosan a rész- törvénynek is eleget tettünk, s ami lévénytársaságba kerül. Mint korábban nyeges, nem csökkentettük a munkaidőmondtam, a vagyon továbbra is egyben alapot.
marad. A közel 240 dolgozó március — Részvénytársaságról van szó: a fő
elsejével kerül át a szövetkezetből az rt- részvényes az A FESZ, közel 100%-ban.
be.
Ki képviseli a szövetkezetet?
— Ugyanazzal a létszámmal?
— Az elnök, tehát személyem. Persze
— Természetesen. Minden dolgozó mindezeket a részvénytársaság jóváhamunkaviszonyát folyamatossággal biz- gyott Szervezeti és Működési Szabálytosítjuk.
zata rögzíti.
— Mit lehet tudni a munkavállalók kere- — Mit terveznek a beruházások, a fejseti lehetőségeiről?
lesztések területén?
— Távlatban nyilván attól függ, mint — Az informatikai rendszert kiépítjük,
eddig: mennyire lesz jövedelmező a illetve lecseréljük: a boltokba új számírészvénytársaság. A mozgásterünk na- tógépek kerülnek. Fejlesztést jelent az is,
gyobb, a döntési rendszer gyorsabb, hogy kiépítjük a minőségbiztosítási
kevés az „áttétel", így gyorsabban lehet rendszert (az un. ISO és az ACCP),
reagálni a piaci viszonyokra: ez valószí- továbbá lógót terveztetünk s ennek megnű a kereseti viszonyokra is kedvezően felelően alakítjuk ki további reklámtevé-

kenységünket. Törzsvásárlói kártyák
fognak megjelenni, ami jutalmazza a
visszatérő vásárlót, hasonlóan az eddigi
tagi kártyákhoz. Fejlesztés az is, hogy új
és más üzleti stratégiát alakítunk ki.
— Ez utóbbi mit jelent?
— Sokféle folyamatot. Többek között
azt, hogy a piackutatást új alapokra
helyezzük, ugyanis a jelenlegi piac szűk:
át kell helyezni más területekre. Miután
jobbak a pénzügyi konstrukciók (lízingek, hitelek, stb.) gyorsabban lehet váltani, új területeket feltalálni, ahogyan ezt
a piaci helyzet diktálja. Ebben a stratégiában a legfőbb cél, hogy továbbra is el
tudja tartani a közel 240 dolgozót, továbbfejlődjön a részvénytársaság, növekedjen a profittermelés. Szándékunk,
hogy távlatban az üzleti forgalmunk 2,53 md forint legyen, a jelenlegi 1,8 milliárddal szemben.
— Meddig kell a részvénytársaságot
„kiépíteni"?
— 2005-ig, a törvénynek megfelelően.
— Köszönjük a beszélgetést
(KM.)

Törökszentmiklóson

a TAVASZ ABC-ben
HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEK
gazdag választékát kínáljuk!
- Amerikai saláta
Almás sajt saláta
Erdélyi saláta
- Francia saláta
Jérce saláta
- Gundel saláta
Orosz hússaláta
- Kukorica saláta
Majonézes mexikói saláta
- Frankfurti saláta
Trópusi saláta
- Csabáni saláta
- Párizsi saláta
Majonézes burgonya virslivel
- Burgonya saláta
Vegetáriánus saláta
Korhely saláta
- Sváb burgonya saláta
valamint töltött és panírozott termékek, házi kocsonya
és még sok-sok finomság közül választhat üzletünkben!
HIDEGTÁLAKRA ELŐRENDELÉST
adhat le a Kossuth út 116. sz. alatt lévő boltunkban!
Törökszentmiklós és Vidéke COOP RT. -
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2000-ben is a kormányzati célok szolgálóleánya volt az Állami Privatizációs
és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt., de most
nem befizetésével hanem a kiadások
rejtett csatornába terelésével. A holding
tavaly nem gyarapította, hanem fogyasztotta a közpénzeket: a költségvetési
átutalásoktól megtisztított bevételek és
kiadások egyenlege számottevő negatívumot mutat. A kormányzat - részben a
privatizációs politikában is megfigyelhető centralizációs törekvés miatt 2001-ben sem akarja, illetve tudja csökkenteni az állami vagyont ami amolyan
önmagát beteljesítő jóslatként a privatizáció végét jelentheti. További részletek
a privatizáció lezárásáról és az állami
vagyon kezeléséről a Végjáték a Duna
mentén című cikkben = Figyelő 2001.
5. szám. 24-31. p.
<®>

Ha valaki okosat akar cselekedni, akkor
éppen az ellenkezőjét kell tennie annak,
mint amit az információ sugall - vallja
André Kosztolány. Sokkal bölcsebb
tanáccsal mi sem szolgálhatunk. Ám aki
végigolvassa összeállításunkat, az pontos képet nyer 2001 hazai befektetési
perspektíváiról, utána pedig csak rajta
áll, hogy a fenti filozófiát igyekszik
aprópénzre váltani vagy a börzén kívül
keres magának befektetési terepet. A
pénzfialtató stratégiákról a Mibe fektessünk és mibe ne? című cikkben olvashat = Figyelő 2001. 5. szám. 52-57. p.
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tesül a társasági adóelőleg évközi fizetése alól. Az viszont sok vitát okoz, hogy
mi után érvényesíthető a kedvezmény. A
kisvállalkozók adókedvezményéről további részleteket olvashat a Segít az X
című összeállításban = Figyelő, 2001. 5.
szám. 58-59. p.
Ez az esztendő az olvasás éve, február
pedig három éve ismét a mezőgazdasági
könyveké. Februárban az Agrárkiadók
Szerkesztő Bizottsága, a Budapesti Agrárkamara, valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium, illetve az FVM Magyar
Közösségi Agrármarketing Centrum
Kht. támogatásával ismét megrendezi a
Mezőgazdasági Könyvhónapot. A dr.
Mucsi Imrével készült interjút - aki
előadóként,' több könyv szerzőjeként,
tanárként is érintett az új ismeretek terjesztésében - a Tanácsadás, támogatás,
termelés című írásban olvashatják a =
Magyar Mezőgazdaság, január 31. 10.
p. számában.

Az új évezred küszöbén is aktuális Erdei
Ferenc elgondolása. Ő volt ugyanis az
ötvenes évek elején a Mezőgazdasági
Könyvhónap ötletadója. Kezdeményezésével fel akarta hívni a gazdálkodók
figyelmét a szakmai művelődésre, a
továbbképzésre, a korszerű tudás folyamatos elsajátítására. További részletek a
<®>
Mezőgazdasági Könyvhónap című
Kilencszázezer forint megtakarítást is írásban = Magyar Mezőgazdaság,
hozhat a most beadandó bevallás meg- 2001. jan. 31.11. p.
felelő kockájában elhelyezett X a kedvezményesen adózó mikro- és kisvállal- A második évezredét megkezdő magyar
kozások konyhájára - s a májusi adóelő- állam számára hosszú századok óta
leg-bevallás is hasonló összegű „nyere- először most nyílik történelmi esély arra,
ménnyel" kecsegtet. A társasági adótör- hogy egyszerre valósítsa meg a gazdasávény január elsején hatályba lépett mó- gi felzárkózást és a társadalmi felemeldosítása szerint ugyanis e vállalkozások- kedést. A polgári kormány számos gaznak az első 10 millió forint nyereségük dasági szereplővel, szakmai és érdekután nem kell társasági adót fizetniük, ha képviseleti szervezettel, önkormányzaazt fejlesztésre, beruházásra fordítják. A tok és régiók képviselőivel, tekintélyes
kisvállalkozások többsége az idén men- szellemi műhelyekkel közösen fogal<jg>

mazta meg azokat az álmokat, gazdaságfejlesztési elképzeléseket, amelyeket a
Gazdasági Minisztérium irányításával
kidolgozott Széchenyi Terv programjai
tartalmaznak. Az állam nyílt pályázatok
útján vissza nem térítendő támogatást
nyújt a konkrét fejlesztési programok
megvalósításához, és cserébe azt kéri a
pályázó vállalkozásoktól, önkormányzatoktól, hogy ők is tegyék hozzá a
fejlesztések, beruházások költségeihez
saját erőforrásaikat. A Gazdasági Minisztérium szövetségesi, egyben üzleti
ajánlatait tartalmazza az általa kiírt 55
pályázat, amelyek feltételeit és nyerési
esélyeit úgy alakította ki, hogy lényegében minden profilú és méretű vállalkozásnak és önkormányzatnak érdemes
pályáznia, ha az állammal szövetkezve
és együttműködve kívánja megvalósítani
fejlesztési elképzeléseit, és ehhez képes
mozgósítani saját és társai erőforrásait.
A Széchenyi Terv vállalkozáserősítő
programjának pályázatait ismerhetik
meg a fontos tudnivalókkal együtt = a
Magyar Nemzet 2001. január 16, 17,
18. számából.
<s>
Mint köztudott, hazánkban teljes körű
lakás- és népesség-összeírás, vagyis
népszámlálás van, melyet az 1999. évi
CVIII. törvény értelmében 2001. február
1-je és 2l-e között kell lebonyolítani. Az
összeírás köre kiteljed az ország területén élő vagy bejelentett lakáshellyel,
tartózkodási hellyel rendelkező magyar
állampolgárokra, az ország területén
három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokra és a
hontalan személyekre, valamint a menekültekre, továbbá az ország területén
lévő lakó- és üdülőegységekre, beleértve
a közösségi elhelyezést szolgáló intézeteket is. További információkat a Népszámlálás 2001 című írásból tudhat meg
= Szabad Föld. 2001. jan. 26.10. p.
<3>
Polgár Lné

Kérjük támogassa személyi jövedelemadójának 1%-ávaI
„ T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S V Á R O S TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI"
ALAPÍTVÁNYÁT
(Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/a., Tel.: 56/390-001).
Az alapítvány közhasznú szervezet, melynek célja a településen folyó sport, kultúra, művészeti és vallási
tevékenység segítése, fejlesztése, a strand természetvédelmi környezetének megóvása, valamint a köztisztaság és környezetvédelem továbbfejlesztése.

Adószámunk: 19220550-1-16.
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Laboratóriumunk tisztázta az Avemar egyik hatását
Internetes interjú dr. Boros László Kaliforniában dolgozó kutató-orvossal Az utóbbi időszakban a hazai médiákban találkozhattunk vele, elsősorban
az Avemar nevű, magyar búzacsírából kivont, rákellenes táplálkozási kiegészítő szer kapcsán. „Itthon lassan már médiasztár lettél, miért ne örökítse meg a mi lapunk is tudományos tetteidet az utókor számára?" - küldtük a jelzést a világhálón a Kaliforniai Egyetemen dolgozó, szép tudományos karriert befutó, városunkból származó kutatónak. Munkásságát közel száz publikáció, négy szakkönyv egy-egy fejezete, melyek Franciaországban, Nagy-Britanniában, Japánban, Németországban és Hollandiában
is megjelentek, több mint húsz tudományos előadás különböző konferenciákon, valamint hat jeles tudományos társaság tagsága reprezentálja. Megkeresésünkre készségesen állt rendelkezésünkre.
— Az Egyesült Államokban, a világhí- középpontjában a rákkutatás van.
rü Kaliforniai Egyetemen kutatsz. — Miiven eredményeidre vagy büszMilyen előzmények után?
ke?
— 1980-ban érettségiztem a Bercsé- — Mindenre büszkék vagyunk - mert
nyiben, majd ezt követően Szegeden csapatban végezzük - ami a kezünk
az orvosit végeztem el. Itt dolgoztam alól került ki. A legfontosabb viszont
két évig, egy évig pedig az esseni az, hogy sikerült kapcsolatot találnunk
Orvosi Egyetemen, tehát Németor- bizonyos vitaminok (Bi) és a táplálkoszágban. 1990-ben jutottam ki az zási szokások, illetve a gyakori rákEgyesült Államokba, ahol 1998-ig betegségek
széleskörű elterjedése
végeztem kutatásokat, természetesen a között. Manapság talán arra vagyok a
daganatos sejtek anyagcseréjét vizs- legbüszkébb, hogy a mi laboratóriugáltuk az Ohio Egyetemen. 1998 munk tisztázta az Avemar nevű, maszeptembere óta a jelenlegi - a Kali- gyar búzacsíra alapanyagú rákellenes
forniai Egyetemen - munkahelyemen táplálkozási kiegészítő szer egyik
folytatom, amit korábban elkezdtem.
hatásmechanizmusát, amellyel a daganatos
sejtek anyagcseréjét befolyásol— Mit jelent ez pontosabban?
ja.
Arra
is büszke vagyok, hogy nem
— Azt, hogy itt Los Angelesben aszrégiben
neveztek
ki egy rangos tudoszisztens professzorként kutatok, s
mányos
lap
szerkesztőjének.
Na, és
egyben az úgynevezett tömegspektropersze
mindenekelőtt
tizenhároméves
metriás laboratórium társigazgatója
leányomra, Ecire.
vagyok.
— Mit tudhatunk a kutatási területed- — A rosszindulatú daganatos megberől?
tegedések okozta elhalálozás az USA— Izotópok és igen komoly és bo- ban vezető helyen van?
nyolult, nagytudású műszerek segítsé- — Igen. Dacára, hogy fejlett az orgével azt vizsgáljuk, hogy milyen az vostudomány és a gyógyítás technieltérés a rákos és az egészséges sejtek kája, más betegségekkel összehasonanyagcseréje között. Tehát a munkám lítva a legtöbb emberéletet követelik

A Los Angeles-i Harbor-UCLA laboratóriumban

itt is. A nyugati országokban is hasonló a helyzet, azzal a pontosítással,
hogy ott a rákos megbetegedések és az
érrendszeriek fej-fej mellett haladnak.
Mi egyébként azt valljuk, hogy a
rosszindulatú daganatos megbetegedések ilyen mérvű elterjedését a táplálkozási szokások gyökeres megváltoztatásában kell keresni.
— Mik a közelebbi ter\>eid?
— Egy kutató tervei nehezen jelölhetők meg előre: mindig a terület újabb
eredményei határozzák meg a holnapot. Nekünk szerencsénk van, mert
viszonylag önálló területet irányítunk
és meglehetősen sok új eredményt
szolgáltatunk a kollégák és más kutató
laboratóriumok számára.
— Los Angelesben is laksz?
— Lényegében igen: egészen pontosan
Torance városkában, ami Los Angeles
külső része, a Csendes óceántól öt
kilométerre. Az egyetemi intézetek ahol dolgozom - nagyon közel vannak
ide, így éjszaka is hamar be tudok
menni ha szükséges. A berendezéseink
ugyanis folyamatosan működnek és
két kollegámmal együtt, felváltva
felügyeljük a labor munkáját.
— Egyébkénty hogyan telnek napjaid?
— Munkával és még több munkával.
— Mikor látogatsz haza?
— A nyáron tervezem, s jön velem a
kislányom is. Róla inkább küldök egy
fényképet, mint magamról. Szeretnék
legalább egy hónapot otthon pihenni.
— Köszönjük a „
beszélgetésttovábbi sikereket kívánunk
tudományos
munkádhoz.
(Folytatjuk!)
(H. M.)

„Eci kislánykáin, akire a legbüszkébb vagyok." (Egy kis pihenő.,
tornagyakorlat közben.)

T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S ÉS VIDÉKE

2001. február

Millenniumi esték a könyvtárban
HOLD VIRÁGZÁS
- Olvasóival találkozott Dienes Eszter -

Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár
nagysikerű rendezvénysorozatának
januári vendége Dienes Eszter
költőnő volt. Mint múlt havi számunkban már beszámoltunk róla,
decemberben jelent meg a szerző,
második önálló kötete Holdvirágzás címmel. (Első kötete Mosolymaradék 1995.)
2001 január 31-én lelkes, irodalomszerető közönség gyűlt össze a
könyvtár olvasótermében, amely
szinte zsúfolásig megtelt. Az egybegyűlteknek Szabó Ferencné mutatta be a szerzőt, kitérve a személyes kapcsolatokra, Eszterhez ííí-

zőaő munkatársi szálakra is. Méltatta költői
tehetségét, beszélt a különböző folyóiratokban megjelent verseiről, publikációiról. Az
igazi élményt azonban a költőnő bemutatkozása, sorsának személyes tolmácsolása .
Dienes Eszter, mini maga is elmondta egy
írástudatlan kubikus és egy takarítónő gyermekeként született
„...Mikor megszülettem, nem rohant madám.
Ettem máiét, ciberéi, néha még loptam is.
Tündéri életem volt, mert sokszor adtam is..."
A család tanítójaként esténként a Toldit olvasta, olvasott Mikszáthot, Jókait, apjának a
János vitézt.
Azt hogy költő lett, a szüleinek köszönheti.
Köszönete hozzájuk méltán a legőszintébb, a
legszókimondóbb költészet lett. Költészete a
világ dolgainak tisztán látásából következő
igaz és kemény állítások sora.
„Akácos áll, köti a port,
engem is ide köt minden,
itt voltam jó, itt lettem verve.
Itt h agy ott el az isten " (Kunhegyes)
Egy nehéz, megrendítően nehéz élet művészi
dokumentuma áll össze a verseiből pl. Látogatás, Levél Anna húgomnak, stb. Egyszerre
kemény és érzékeny életérzés tükröződik
írásaiban.
„ Őszül és lüktet az este,
Biceg véle a hold-fogat...
Féllábú Krisztus a szélben töröld le könnyes arcomat" (Torző)
Keserves tapasztalatait alakítja lírai életérzéssé. A költőnő keserves élettapasztalata, nagy
kiterjedésű élményköre, (kedves emlékei

Dienes Eszter
Látogatás
Apám töreket hord. Válykot vet.
Fedél kell, ha az ég szakad.
Anyám csipkéi ver, kávét főz akihez mindig lesz szavam.
Van hely a szívemben, hazudok.
Elhiszik.
Csöndes mellükön harmatcsepp szárad.
En meg susogósra állítom a fákat
s hazamegyek.
Csucsu, édeseim!
Szívemen virágzik a temető,
arcomon hold búzája:
pereg a könnyem.

Dienes Eszter
Búcsúzóul
Letéptem ezt a holdas éjszakát,
miközben ajkam rózsaszínből
kékre vált.
Gondolok rád szerelenicsütörtökön,
lusta hétfon; szeleket hozok,
nyáron fuvallatost, télen meg délit,
kötök neked zoknikat, réklit,
küldök megértést, álom szabadságot,
fenyőillatot, vasalt lepedőket
s szerzek egy jobb szeretőt
árva szeretődnek.

között őrzi a tokaji írótábort) egy
érzékeny ember bátorságával szólalnak meg.
„Elhagyott minden oltalom,
hát mihez képestféljek."
Többször próbált öngyilkos lenni,
de amióta új gyógyszereket kapott,
szinte kicserélték, vallja magáról.
Megtudtuk tőle, hogy olyan neves
ember társaságát is élvezhette, mint
Móricz Virág. Találkozott a hazai
irodalom legjelentősebb alkotóival
(Bella István, Agh István, Nagy
Gáspár). Komoly szálak fűzték
Ladányi Mihály költőhöz, amely
kapcsolat gyönyörű verseket eredményezett. Ladányihoz írott versei
közül negyven verse a Karcagi
Barbaricum Könyvműhelynél várja
a megjelenést. Es van már egy
újabb kötetre való anyaga is. Holdvirágzás című versgyűjtemény
különös hatású, egy igazi őstehetség ígérete. Minden költészet iránt
érdeklődő olvasónak szíves figyelmébe ajánlom.
A hálás közönség mellett az amatőr
művészek nevében Hangodi Lajos
egy7, a szerzőről készült grafikával
lepte meg az alkotót, Hajdrik József pedig verssel köszöntötte.
Köszönjük a szép estét!
Polgár Lné

Dienes Eszter
Ünnep
Fű közül előbújik a vasárnap.
Körüldönög, majd kicselezi egy
Cigánygyerek pihés fejét
S elrepül.
Húslevesek illata
beleszárad a csendbe,
megül a Tisza innensőpartján,
ajtóm előtt.
Régi vasárnapok íze
Összefut számban.
Nem köpöm ki.
Emlék.
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„MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG"
/A Magyar Kultúra Napjáról/
Tizenegy éve ünnepeljük a Himnusz születésnapján a magyar kultúrát.
Január 22-cn délután az Önálló Vizuális Művészeti Alapiskola növendékeinek munkáiból nyílt kiállítás a Pincegalériában. Utána a pódiumteremben folytatódott az ünneplés. A
Kodály Zoltán Zeneiskola tanárainak műsorát hallgattuk meg,
majd Martín város kulturális életéből tartottak bemutatót a
vendégek.
Gonda Istvánná alpolgármester, városa nevében köszöntötte
a jelen lévőket. Rövid bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a
kultúra egyetemes, de minden országban más és más. Mi
magyar kultúrát ünnepelünk ezen a napon. Ezer éve őrizzük
kincseinket, amiket magunkkal hoztunk, megosztjuk más
népekkel és továbbadjuk utódainknak. Ez mindenkinek kötelessége, akár hivatásszerűen, akár amatőrként munkálkodik a
kultúráért. Ünnepeként pedig nem is választhattunk volna
méltóbbat, mint a Himnusz befejezésének napját.
Martfű város Női Karával most találkoztunk negyedik alkalommal. Mindig nagy gyönyörűséggel hallgatjuk őket.
Mostani előadásuk első részében öt mű szerepelt latin nyelven, csodálatos előadásban. Szólistájuk Takácsné Balla Margit volt.
Gonda Zsuzsától Sajó Sándor: „Magyarnak lenni jó" című
költeményét hallottuk, Gonda Kata a három lányról szóló
népmesét adta elő igen hangulatosan. Befejezésül a kórus
dalcsokorral búcsúzott, Bartók Béla, Kodály Zoltán és Karai
József szerzeményeiből. A szólót Farkas Benedek énekelte.
A szép műsor után Bozorádi János tanár karnagy úrral sikerült néhány szót váltanom. Legelőször az énekkar megalakulásának körülményeiről érdeklődtem.
— 1979-ben alakult kórusunk, egy pályázat nyomán. Akkor
meg nem egészen ilyen volt az összetétele. Nívódíjat és indító
működési díjat kaptunk. Egy év múlva már az általános- és

középiskolából kinőtt kórustagok és a cipőgyáriak közösen
alkották az énekkart. Sokfelé szerepeltünk, mindenhonnan
arany minősítéssel jöttünk haza. 1985-ben Jugoszláviában cs
az akkori Csehszlovákiában is jártunk. Érsekújvárral régóta jő
a kapcsolatunk, mellette a lengyelországi Tuchow is a testvérvárosunk.
— Volt-e lehetőségük nemzetközi megmérettetésre is?
— 1994-ben Olaszországban a Páva del Garda nemzetközi
kórus-versenyen ezüst diplomát kaptunk, két év múlva pedig
ugy an itt a „ Női kar" kategória győztesei lettünk.
— További sikereink?
— Egy minősítő hangverseny után elnyertük a „Hangverseny-kórus" címet. A Kodály Zoltán Első Magyar Kórusversenyen is szerepeltünk. A 2000. áprilisi minősítő versenyen
megkaptuk a „Hangversenykórus Cum Laude" megtisztelő
címet is. Októberben Franciaországban jártunk viszontlátogaíásön, ahol két sikeres fellépésünk volt.
— A millennium éve még milyen lehetőségeket hozott?
— Decemberben Budapesten énekeltünk a Nemzeti Galériában és a Szent István Bazilikában. De tulajdonképpen a jubileumi év rendezvényei során kerültünk Törökszentmiklósra és
a környező településekre is.
Az idő sürgetett. Már csak egy röviu köszönetre és az elbúcsúzásra jutott belőle. Az ébredő gondolatok viszont nincsenek időhöz kötve! Miközben műsorok gyönyörű dallamai
tovább éltek bennem, a következő kérdés már nem a tanár
úrnak szólt:
— Martfűn miért sikerülhetett az, ami Törökszentmiklóson
olyan régóta hiányzik? /Természetesen a sokszorosan kitüntetett, országos hírű Népdalkörünk mellett./
/Hajnal Jné/

A Városi Művelődési Központ március havi programelőzetese
Márc. 2. (péntek)
Márc. 3. (szombat)
Márc.
Márc.
Márc.
Márc.
Márc.
Márc.
Márc.
Márc.
Márc.
Márc.

Márc.
Márc.
Márc.
Márc.

18.00
15.00
16.00
9.00
14.00
14.00

DIÁK DISCO
Lakossági fórum (Munkás Párt) Vendég: dr. Jánossy András sebész
DALMÁ DANCE CLUB TÁNC- ÉS DIVATGÁLA
4. (vasárnap)
Horgász Egyesület közgyűlése
Farsangi mulatság (Petőfi S. Ált. ísk.)
5. (hétfő)
NYÍLT NAP a „Kapocs a mozgássérültek segítésére Alapítvány szervezésében.
Előadó: a városi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti vezetője.
8. (csütörtök) 14.00 Az Almássy János nyugdíjasklub nőnapi összejövetele.
9. (péntek)
14.30 ÉNEKLŐ IFJÚSÁG kórusszemle
18.00 DIÁK DISCO
10. (szombat) 14.00 Szalmaműhely
13. (kedd)
13.00 Városi véradás
14. (szerda)
Az Re Bene Gesía Kult. Egyesület programjai: fáklyás felvonulás, Gymes koncert, táncház, stb.
15. (csütörtök)
Eredeti, régi képeslapok Törökszentmiklósról: kiállítás-megnyitó
23. (péntek)
18.00 DIÁK DISCO
24. (szombat) 18.00 „Operett négy hangra" humorral tűzdelt zenés összeáll. Kálmán Imre világhírű operettjeiből
- Vineze Kata Angéla, Tihanyi Tóth Kinga, Tihanyi Tóth Csaba, Oesovai János Közreműködik: Szecső M László humorista
27. (kedd)
16.00 AGOPvA lakossági fórum Vendége: Fejes István, városunk rendőrkapitánya
29. (csütörtök) 11.00 Általános iskolások bérletes hangversenye
30. (péntek
17.00 Tánciskolái vizsgabál
18.00 DIÁK DISCO
31.-ápr. 1. (szombat-vasárnap) Középiskolások 12 órás vetélkedője.
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Ü N N E P ABERCSÉNYIBENIS
A Magyar Kultúra Napján
a Bercsényi Miklós Gimnáziumban is volt ünnepség. Kiosztották a Bercsényi Emlékérmet amit Dr. Szabó Lajos
igazgató alapított 1996-ban.
Ezt azok a dolgozók vagy
diákok kaphatják meg, akik
kiemelkedő
tevékenységet,
fejlesztést végeznek az iskolában vagy a kollégiumban. A
kitüntetéseket. Dr. Pataky
Csaba képviselő adta át Répási Bertalanné, Szerencsi József, Tóth Sándor nyugdíjas
tanároknak és Herczegh Mihály igazgatóhelyettes, kollégiumvezető tanárnak. Jelen
voltak: Bakk Zoltán polgármester, Bajusz Katalin, a
Kulturális Bizottság elnöke és
Kurucz Anita, a Kulturális
Szervező és Szolgáltató Iroda
vezetője.
A kollégisták bensőséges
műsort adtak, majd a kollégák
és a vendégek gratulációi
következtek. A Törökszentmiklós és Vidéke is meg
akaija örökíteni ennek a kedves napnak az emlékét és
beszélgetésre kéri a kitüntetetteket. Elsőnek Herczegh
Mihály igazgatóhelyettes tanár urat kerestük fel, a nyugdíjas tanárokat pedig a következő lapszámban kérjük nyilatkozatra.
— Herczegh Mihály tanári
pályájára visszatekintve kezdte a beszélgetést:
— Biológia-földrajz-pedagógia szakos nevelőkent dolgo-

zom 1966 óta. A Bercsényi
Miklós Gimnáziumba 1973 ban érkeztem. Kezdetben
osztályfőnök és kollégiumi
nevelő voltam, ezek mellett
földrajzot is tanítottam. 1976tól vagyok igazgatóhelyettes
és kollégiumvezető. Jelenleg
mindkét szaktárgyamat tanítom. 1974-ben „Kiváló Ifjúsági Vezető" lettem, 1987ben a „Kiváló Munkáért"
miniszteri dicséretet, 1997ben pedig a „Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt" jét kaptam meg.
— Szeretnénk, ha elmondaná
mostani kitüntetésének indokait!
— A bevezetésben leírt szempontok mellett megállapításként hangzott még el a szakértelem, az alaposság és a
diákszeretet, továbbá a felnőtt
és gyermekközösségért, illetve az intézményért végzett
sok és eredményes munka.
— Nagy öröm lehet, ha valakinek már a dolgos évek alatt,
„felülről" megadatik ennyi

elismerés! De mivel indokolná saját maga?
— Hasonlókkal! Sarkítva és
pontosítva: Tényleg így van,
hogy a gyermekekkel, a tanítással kapcsolatos munkában
„nem ismerek tréfát". Azt
csak egyféleképpen lehet végezni: lelkiismeretesen és
teljes mellszélességgel!
Egyébként nagyon szeretem,
amit csinálok: gondoskodni a
gyermekekről fizikailag, szellemileg, érzelmileg és morálisan. A kollégiumi munka
presztízse nem túl nagy hasonlóan az óvónői vagy a
napközis nevelői munkához -,
de hogy valójában mit is
jelent, csak azok tudják, akik
csinálják. Nem látványos, de
a nevelésnek, a szocializációnak alapvető pillére. De hát
ilyen a világ!
— Tudom, hogy a kollégium
a szívügye! Nemrég nagy
változás fenyegetett ezzel
kapcsolatban.
— Kollégiumunk fennmaradását nagyon fontosnak tartom. Sokat harcoltam az öszszevonás ellen, és nem túl
sokan támogattak ebben.
Néha szinte magamra is maradtam. Persze, lehet érvelni,
hogy ez nekem is munkahelyet biztosít, tehát önös érdek
ffiződik hozzá. Ez igaz. Csakhogy én pár év múlva nyugdíjba megyek, a kollégium
viszont utána is kell!
Nehéz időszak volt ez a 25
év. Állandóan mozgásban

lévő nevelőtestülettel kellett
itt dolgozni, közben négy
igazgatóval együttműködni.
Húsz nevelővel dolgoztam
összesen a sok változás miatt,
pedig a létszámunk csak 3 és
egy vezető. Gyakran kellett
elölről kezdeni, bevezetni az
újakat a munkába, stb. fontos,
hogy mindezt kiegyensúlyozottan vészeltük át. A tanulmányi eredmény 4-4,25 volt
és a nevelési terület sem
szenvedett csorbát.
— Milyen elképzelései tűnnek
megvalósíthatónak a közeljövőben?
— A jelenlegi igazgatóval is
jól együtt lehet dolgozni, támogatja a kollégium fejlesztésének ügyét. így jó remény
van rá; hogy a felszerelési,
berendezési tárgyak megújulnak, gyarapodnak. Ehhez
saját forrásból és pályázatok
útján szeretnénk biztosítani az
anyagiakat. Támogatja a különböző, szervezett összejöveteleket, mint például a
citerakör, életmódkör, stb., és
segít a pénzügyi háttér biztosításában.
— Köszönjük a kollégiumigazgató úrnak, hogy elmondta gondolatait az olvasóknak Szeretettel gratulálunk a Bercsényi Emlékéremhez és továbbra is eredményes, örömteli munkát kívánunk!
/Hajnal Jné/

Valentin napi verscsokor
A d y E n d r e : M e r t e n g e m szeretsz
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,,Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem,
Elengedtem mindenki iurtozusái,...
(Dsida Jenő)
Csak eddig akarom idézni a költő „Sírfelirat"-át, Rózsika
néni gyászjelentéséről. Az Ő arcának földi mását ugyanis nem
lehet - és nem is szabadna - elfelejtenünk! Akiből annyi
szeretet, jóság és szelídség sugárzott egy hosszú életen keresztül és megérdemli, hogy emléke örökké éljen.
Végtelenül szerette családját, kollégáit és kis tanítványait.
Hatvan évi boldog házasság és negyvennyolc év pedagógiai
munka jelzi áldozatos életét, ami valóban „szeretetáldozat"
volt. Energiái ez idő alatt megfogyatkoztak, a fáklya lángja
elhomályosult, és december 21-én kialudt. Miközben a mi
napjaink karácsonyvárással, örömteli készülődéssel teltek,
nem is sejtettük, hogy a karácsonyi angyal mellett a halál
angyala is köztünk járt.

Rózsika néni Sarkadon születeti. Már gyermekkorában
kijutott neki a nehézségekből. Egyévesen elveszítette az 1.
világháborúban harcoló édesapját. Hadiárkaként nőtt fel.
Küzdelmes ifjúsága petróleumlámpás homályába a fényt az a
kilenc év hozta, amit bejáró diákként a debreceni Református
Nőnevelő Intézetben töltött. Sarkadon tanított mindvégig,
nyugdíjazása után pedig napközis nevelőként dolgozott városunk több iskolájában, 1975-től 1987-ig.
Január 22-én helyezték örök nyugovóra Budapesten, a
Szent Gellért Plébánia altemplomában.
Rózsika néni! Véget ért fáradságos életed, amelyben utolsó pillanatig helyt álltál és gondoskodtál szeretteidről. Valóban megtettél mindent, amit meglehettél, most már pihenj
meg békében!
/Hajnal Jné/

Kérdezze meg gyógyszerészét...
Elérkezett az év azon időszaka, amikor
egyre több ember szenved a náthától,
annak kísérő tüneteitől. Sokan fordulnak
ilyenkor a már jól bevált gyógynövényekhez. De vajon mindenki megfelelően tudja-e a teákat elkészíteni, hogy
azok minél hatékonyabbak legyenek?
Az alábbiakban erről olvashatnak bővebben.
Ha többféle gyógyteából szeretnénk teát
készíteni, előzetesen gondoskodni kell
az alkotórészek alapos összekeveréséről. A készítésnél fontos az arány is:
általában fél liter vízhez két evőkanálnyi
teakeveréket használunk. Az elkészítési
mód lehet a főzés, a forrázás és az áztatás. Utána következik a szűrés és a leszűrt tea fogyasztása: általában két
részre osztva, reggel és este. Ha valaki
szeret egész nap teázni, akkor előre
elkészíthető a napi szükséglet, de a
később fogyasztandó adagokat soha ne
cukrozzuk be, és fogyasztásig tartsuk
hűvös helyen.
A teákat ízesíthetjük cukorral, de jé
hatású pl. a köhögés elleni teákban a
méz, valamint a gyümölcsszörpök is
kiválóan megfelelnek. A cukorbetegek
természetesen a már megszokott édesítőszereiket kell, hogy használják. - Az
epe-, máj-, gyomor-, és fogyasztó teákat
egyáltalán nem szabad cukorral ízesíteni.
Fontos, hogy a teák elkészítéséhez mindig tiszta üveg, acél vagy ép zománcú,
jól záródó fedővel ellátott edényt használjunk.
Most lássuk a teakészítés három módját!

A forrázás: a forrásban levő vizet az
edényben előre elkészített teára vagy
teakeverékre öntjük, az edényt lefedjük,
10-20 percig állni hagyjuk, majd szűrés
után azonnal fogyasztjuk. A virágokból,
levelekből, illóolaj-tartalmú termékekből (mint pl. a kamilla, a hársvirág, a
borsmentalevél ill. az olyan növényekből, mint az édeskömény, az ánizsmag)
készíthetünk forrázatot.
A főzés: a forrásban levő vízbe beletesszük a teakeveréket, az edényt lefedjük, még 3-5 percig forraljuk, majd a
tűzről levéve állni hagyjuk, (15-30 percig) leszűrjük és fogyasztjuk. A gyökerekből kérgekből és más, fás állományú
növényi részekből álló teákat készítjük
főzetként. De van kivétel, mert a zsurlóffi teát is főzetként kell elkészíteni.
Az áztatás: a teakeverékre a szükséges
mennyiségű langyos vizet ráöntjük,
majd 6-8 órán keresztül így áztatjuk. Az
előírt idő után szűrjük, majd enyhe
tűzön a teát a fogyasztáshoz kellemes
hőmérsékletűre melegítjük. Az olyan
növények részeit áztatjuk, amelyek
hatóanyagai hőre érzékenyek, azaz a hő
hatására, hatásukat elveszítik, (ilyen pl
a csipkebogyó, a fehérmályvagyökér, a
lenmag).
A teákat általában közönséges szűrőn
kell szűrni, de pl a szem borogatására
használt kamillavirág-forrázatot nagyon
sűrűn szőtt vásznon kell szűrni, nehogy
apróbb virágrészek kerüljenek az amúgy
is beteg szembe.
Mikor kell inni a teákat? Mindig a betegség illetve a cél szabja meg. Az ét-

vágyjavítókat a főétkezések előtt 15-20
perccel mert a tea keserűanyag-tartalma
ennyi idő alatt növeli meg a gyomor- és
bélnedvek elválasztását, éhségérzetet
okozva. Az emésztést serkentőket, az
epére és májra ható teákat a főétkezések
után 10-15 perccel A vese- és hóiyagbántalmakra hatókat inkább napközben,
mivel enyhe vízhajtó hatásuk is van. Az
izzasztó hatású teákat mindig ágyban
kell fogyasztani, és utána nyakig betakarózni, hogy alaposan izzadhassunk. A
köhögéscsillapítókat és nyákoldókat
naponta több ízben igyuk. A magas
vérnyomás elleni teákat napközben
bármikor lehet inni, de jó, ha lefekvés
előtt is fogyasztjuk. A hashajtó teák
alkalmazásakor figyelembe kell venni,
hogy hatásuk megfelelő időben jelentkezzék. Az ún. „vértisztító" kúrát a tél
utolján és tavasszal szokták tartani. A
szoptatós kismamák egész nap fogyaszthatják az előírt mennyiségű teát,
hogy több anyatejük legyen.
Várom kérdéseiket, észrevételeiket!
Majtényi Ilona
gyógyszerész
Kígyó Patika
Tel: 390-037
(Szerk.: H. M.)
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„ Bell mama törvénye:
1. Fia szól a telefon, kamasz lányodat keresik.
2. Ha megjön a telefonszámla, téged keresnek "
(Murphy szülők törvénykönyve)

Telefonálunk
Áldás vagy átok-e a telefon? Talán egyetlen modem kommunikációs
eszköz sem tud kiváltani olyan sokféle reakciót, mint a telefon csörgése. Az egyik ember örül hogy unalmas napját vagy magányosságát
megszakítja a csörgés, a másik pedig rögtön mérgelődni kezd, hogy
megzavarják napi teendőiben. De valahogyan mégis kötelességünknek
érezzük a kagyló felemelését.
Mai felgyorsult életünkben a kapcsolattartásnak egyik igen fontos
eszköze a telefon. Használjuk akár otthon, akár munkahelyen, ezért
nem árt kicsit áttekinteni a fontosabb tudnivalókat, hiszen a telefonon
történő beszélgetésnek is meg vannak a maga protokolláris szabályai.
Az elkövetkezőkben megpróbáljuk röviden összefoglalni, melyek ezek.
- Ne feledjük, hogy telefonáláskor a hangunk az egyetlen eszköz.
Tisztán és a lehető legtermészetesebben kell beszélnünk, és különösen
udvariasnak kell lennünk.
- Mivel a kommunikációnak ez a formája költséges, igyekezzünk
mondanivalónkat tömören és jól érthetően megfogalmazni.
- Telefonáláskor a hívó fél köszönjön, mutatkozzon be, és közölje,
kivel szeretne beszélni. Kivétel az az eset, amikor valamilyen központot hívunk, pl. tudakozó.
- A hívott fél nevével, az előfizető nevével, vagy a kapcsolási számmal azonosítja magát.
- Téves tárcsázáskor a hívó fél kérjen elnézést.
- Vonalszakadás esetén a hívó félnek kell megismételni a hívást.
- Későn este, korán reggel lehetőleg ne telefonáljunk.
- Ha valaki rossz időpontban hív bennünket, mondjuk meg őszintén,
és közöljük az okát, de ajánljuk fel, hogy későbbi időpontban visszahívjuk.
- Ha külföldre telefonálunk, vegyük figyelembe az időeltolódást!
- Vendégségben ne intézzük telefonügyeinket!
- Üzenetrögzítőnkre rövid, udvarias szöveget mondjunk, ne tegeződjünk, ne humorizáljunk, ne raboljuk mások idejét, pénzét!

A mobiltelefon
A telefonálás területén az egyik legújabb fejlemény a
mobiltelefonok megjelenése. A számuk mára annyira
megszaporodott, hogy sokan már korunk elleni csapásnak kezdik érezni. Egy dologról azonban nem
szabad megfeledkezni. Nem maga a mobiltelefon
„rossz", éppen ellenkezőleg. Sok tekintetben segítséget nyújthat, sőt még életet is menthet. A problémát a
mobiltelefon nem megfelelő helyen és időben történő
használata okozza, márpedig ezért nem a készülék,
hanem az ember felelős. A mobiltelefon használata
nagyon kényelmes, hiszen bárhol elérhető a hívott
fél. Ennek viszont meg vannak a maga hátrányai.
Elkerülhetünk néhány kellemetlenségét, ha betartjuk
az alapvető szabályokat. Nézzünk ezek közül néhányat, amelyre illik odafigyelni.
- A legfontosabb, hogy a telefont tekintsük munkaeszköznek, ne pedig státusszimbólumnak, amellyel
másokat bosszantunk.
- Ahol tábla tiltja használatukat (bankok, áruházak,
intézmények,...), tartsuk ezt tiszteletben.
- Kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha bekapcsolva
hagyja készülékét egy koncerten, színházi előadáson.
- Vezetés közben a mobiltelefont csak kihangosítóval, vagy fülhallgatóval szabad használni.
- A munkahelyi telefon nem magánügyek lebonyolítására szolgál, ezért csak indokolt esetben tegyük
ezt!
Polgár Lné

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
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ÁRVAI FOTÓ
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Törökszentmiklós,
Kossuth út 155.
Tel.: 390-162

| Folyamatosan bővülő árukész\ lettel várjuk kedves vásárlóinkat.
P

|
Filmek, albumok,
\ képkeretek, fényképezőgépek
| óriási választékban kaphatók!

|
Színes film kidolgozás
| lehetőség szerint 1 órán belül!
|

Ajándekfilm vagy album!
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Család, média, kultúra - közős játékos millenniumi vetélkedő
A regisztrációs füzeteket november 20-ig kell leadni a MűTörökszentmiklós Város Önkormányzata, a Városi Művelődési Központ, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Rádió velődési Központban.
A legtöbb pontot gyűjtött 10 család nyilvános vetélkedőn
Törökszentmiklós, a Szentmiklósi Televízió, a Szentmiklósi
Agora, a Törökszentmiklós és Vidéke Újság, valamint a Heu- vesz részt december 1-én.
réka hirdetési újság támogatásával családi vetélkedő meghirAz első helyezett család 70 ezer, a második 50, a harmadik
detésére került sor. A verseny 2001. március 1-én indul és pedig 30 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyer. A 4-10.
november 20-ig tart.
helyezettek tárgyjutalomban részesülnek.
A vetélkedőbe benevezett családok a kulturális programoJó versenyzést kívánunk minden családnak: a szervezők.
kon, városi rendezvényeken való észvételükért családtagonként l-l pontot kapnak ( a Városi Művelődési Központban
(Szerk.: H. M.)
kapható „Pontszerző fiizet" tartalmazza ezeket a rendezvé
nyeket); egyéb programokért l-l
pontot; a Művelődési Központ
klubjaiba, művészeti csoportjaiba járók 3 pontot; a Városi
Könyvtár beiratkozott tagjai 3
pontot; a helyi médiák írásos és
szóbeli vetélkedőin való részvétel újabb pontokat? A Városi
Alapítvány vagy egyesület tagságáért is 3 pontot lehet szerezni.
A pontokat emblémával ellátott pecséttel érvényesítik a szervezők a rendezvény helyén.
A Rádió Törökszentmiklós
programajánlatain
keresztül
tájékoztatja az érdeklődőket. A
programokat és vetélkedőket
szignál jelzi a helyi rádióban és a
Miklós TV-ben, „Szentmiklósi
gyerek vagyok" dallammal.
A rádiós vetélkedő kérdései az
Agorában is megjelennek, melyre a választ írásban is el lehet
küldeni.
A Törökszentmiklós és Vidéke Telefonszáma:
Újságban a helyismereti kérdésekre válaszolhatnak a résztve- A jelentkezési lapokat 2001. március l-ig lehet leadni a Városi Művelődési Központban
(később is be lehet kapcsolódni!).
vők.

Aludttej gombóc
Hozzávalók: 5 dl aludttej, 15
dkg búzadara, 2 ek. cukor, 5
dkg vaj, 10 dkg zsemlemorzsa,
só, vaníliás cukor.
Elkészítés: Az aludttejet a
búzadarával, a cukorral és a
sóval állandóan keverve sűrűre
főzzük, majd amikor már nem
tűzforró, vizes kézzel kisebb
gombócokat formálunk belőle.
Vajban pirított zsemlemorzsába forgatjuk és vaníliás
porcukorral meghintve tálaljuk.
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A farsangi időszaktól elválaszthatatlan a jókedv, a tréfa, a vidámság.
Reméljük rejtvényeink megteremtik
a jó hangulatot miközben a fejeteket
töritek megoldásukon.

© Mesekoktél

Egy jókedvű farsangi varázsló alaposan
összekeverte a bizonyára általatok is jól
ismert mesék címét! Tegyetek rendet!
Ha nehézségetek támadna lapozzátok fel
0 Okoskodj a bohóccal!
Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese
A bohóc a 2, 4 és 9-es számjegyekből című könyvét!
háromjegyű számokat alkotott.
1. A kis medve
Egy számot azonban nem talált meg.
2. Az állatok nyelvén tudó csikótojás
Te megtalálod?
3. Az égig érő juhász
4. A repülő macska
5. Ilók és a gömböc
6. A malacon nyert kastély
7. A legerősebb fa
8. A loncsos királylány
9. A rest egészségére
10. A libapásztorból lett királyné
11. Arátótiirigy
12. A kígyókirály kérdése
13. Az ördög kilenc gyűrűje
14. így jár, aki állat
15. Adj Isten Mihók!

©Beugratós találós kérdések
-

Megtudtuk, hogy „Ki-Mit-Tud"?
Az idén hatodszor rendezte meg a Városi Művelődési Központ az általános
iskolások számára a már szokásos évi seregszemléjét. Január 20-án az alsósok, 27én a felsősök mutatták be produkcióikat különböző kategóriákban. A verseny
végén az alábbi eredmények születtek:

Alsó tagozat:

Vers, mese:
I. Horváth György (Bethlen)
II. Bódi Renáta (Hunyadi)
III. Deák Szilvia, Rab Nikolett, Icsoportos
Papp Katalin, Bárdos Tímea/(Petőfi)
Hangszer:
Díjazott: Fehér Lotti (Kölcsey)
Ének:
Díjazott: Csipes Réka (Bethlen)
Néptánc:
I. 4. c oszt. (Bethlen)
II. 3. c oszt. (Bethlen)
III. 2. c oszt. (Bethlen)
Klasszikus és modern tánc:
I. 2. b oszt. (Petőfi)
II. Dalma Dance Club (Hunyadi)
III. Korda Vince Alapf.
Művészeti Isk. Csop. (Hunyadi)
Egyéb:
I. Dráma szakkör (Petőfi)
II. 1. b oszt. (Hunyadi)
III. 4. a. oszt. (Hunyadi)

Felső tagozat:
Vers, mese, próza:
I. Dankó Judit (Kölcsey)
II. Balogh József (Petőfi)
III. Vereb Nóra (Hunyadi)
Hangszer:
I. Halmai Ágnes (Kölcsey)
II. Varga Ádám (Hunyadi)
III. Nagy Zoltán (Kölcsey)
Kovács Andrea (Bethlen)
Ének:
I. Annus Dóra (Kölcsey)
Néptánc:
II. 5. c oszt. (Bethlen)
Klasszikus és modern tánc:
I. Szebeny Anett és
Tar Renáta (Kölcsey)
II. Sarkadi Ágnes (Bethlen)
jfi

Melyik nő nem köt maga elé kötényt?
Melyik ág nem rügyezik soha?
Melyik a legédesebb kor?
Melyik lóban lakik a ló?
Melyik vaj nem olvad el a napon?
Melyik vár van a víz alatt?

BARKÁCSBOLT
Ajánlata:
-

Zárak, vasalatok
Fogasok, bútorfogantyúk
Bútor szerelvények
Ragasztók, csavarok...

-

asztalos munkák
bútor készítés
gépi famegmunkálás, lambériázás
helyszíni munkavégzés, javítás
nyílászáró szigetelés.

Szolgáltatásaink:

POLGÁR BT.
Törökszentmiklós,
Báthori út 7. sz.
Tel.: 391-303

Nyitva:
kedd-péntek:
szombat:

8-17
8-12

14
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LABDARÚGÁS

Már a tavaszi rajtra készülnek
a TLK labdarúgói!
A Törökszentmiklósi Labdarúgó Klub játékosai 2001.
január 10-én kezdték meg
felkészülésüket a 2000/2001.
évi bajnokság tavaszi idényére.
Köztudott, hogy a TLK labdarúgói a bajnokság őszi
fordulój ában
várakozáson
felül szerepeltek. A felnőtt
csapat a Jász-Nagykim Szolnok Megyei I. osztályban,
egyenletes és végig jó teljesítménnyel a bajnoki táblázat
élén végzett.
A csapat játékos kerete lényegében nem változott, csupán
néhány tehetséges saját nevelésű ifjúsági játékossal bővült
ki. (Erdős László, Földi László, Erdei Gábor.) a csapat edzéseit továbbra is Szecsei József játékos-edző irányítja és vezeti, akinek szakmai munkájával a klub vezetése teljes mértékben elégedett.
A TLK vezetése és valamennyi játékosa tisztában van azzal,
hogy a kitűnő őszi szereplés megismétlése vagy annak esetleges túlteljesítése, csak akkor lehetséges, ha a kétségkívül
meglévő tehetség mellé a becsülettel teljesített edzésmunka
is párosul. Ezt várja el tőlünk - teljes joggal - a labdarúgást
még mindig nagyon szerető helyi labdarúgó társadalom is.
Az erőviszonyok ismeretében reális esély van arra, hogy
csapatunk továbbra is a várakozásoknak megfelelően szerepeljen, és a bajnokság végén dobogós helyen végezzen.
A klub vezetői és játékosai mindent megtesznek azért, hogy
ennek az éremnek a színe a legnemesebb csillogású legyen.
Szükségünk van azonban szurkolóink lelkes és kitartó buzdítására, melyet az utóbbi időben többször is megtapasztalhattunk. Ezúton is kérjük tisztelt szurkolóinkat, hogy minél
nagyobb számban, sportszerű biztatással segítsék csapatunkát a minél jobb eredmény elérésében, hogy majd egy júniusi
hétvégén közösen örülhessünk egy mindenki számára kívánatos nagyon szép bajnoki helyezésnek.
Bérletek árusítása: 2001. február 15-től megvásárolhatók a
közönségszervezőknél!
Bernáth Béla

Megyei I. osztály 2000/2001 évi bajnokság tavaszi idényének sorsolása
16. forduló. 2001. március 10 (szombat)
Jánoshidai SE - Törökszentmikósi LK
17. forduló: 2001. március 17 (szombat)
Törökszentmikósi LK - Rákóczifalva
18. forduló: 2001. március 25 (vasárnap)
Jászjákóhalma - Törökszentmikósi LK
19. forduló: 2001. március 31 (szombat)
Törökszentmikósi LK - Tiszafüred
20. forduló: 2001. április 7 (szombat)
Fegyvernek - Törökszentmikósi LK
21. forduló: 2001. április 14 (szombat)
Törökszentmikósi LK - Szászberek
22. forduló: 2001. április 21 (szombat)
Túrkeve - Törökszentmikósi LK
23. forduló: 2001. április 28 (szombat)
Törökszentmikósi LK - Jászkísér
24. forduló: 2001. május 5 (szombat)
Tiszaszentimre - Törökszentmikósi LK
25. forduló: 2001. május 13 (vasárnap)
Új szász - Törökszentmikósi LK
26. forduló: 2001. május 19 (szombat)
Törökszentmikósi LK - Jászfényszaru
27. forduló: 2001. május 26 (szombat)
Mezőtúr - Törökszentmikósi LK
28. forduló: 2001. június 2 (szombat)
Törökszentmikósi LK - Kun FC
29. forduló: 2001. június 9 (szombat)
Tószeg - Törökszentmikósi LK
30. forduló: 2001. június 16 (szombat)
Törökszentmikósi LK - Jászapáti
ifiúsági mérkőzések 2 órával a felnőtt találkozók előtt
kerülnek lejátszásra!
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ATLÉTIKA

Serdülő fedettpályás atlétikai
verseny
Szolnok
A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub versenyzői a 200l-es évben első versenyükön vettek
részt a Szolnok-i futófolyosón, jó színvonalú serdülő megmérettetésen. Edzők, versenyzők is várták már, ugyanis a több mint kéthónapos alapozást
mértek fel, mely igen kiváló eredményeket hozott.
Kiemelkedő eredményt ért el a két 1986-os magasugró Csizmadia Barna és Szekeres Lajos
/2000. évi országos bajnokság II-III. helyezettje
169 ill. 165 em/ alaposan megjavítva egyéni csúcsaikat. Szép fejlődés volt tapasztalható a többi
Diák Klubos atlétánál is.
Eredmények: 1986 szül
Csizmadia Barna magasugrás 180 cm
I. h.
60 m síkf
7,66 mp
Szekeres Lajos magasugrás
175 cm
II. h
60m síkf.
7,58 mp
II. h.
1987 szüL
Bozsó Balázs 60m síkf.
7,57 mp
III. h.
Gonda Zsolt
magasugrás
155 cm
III. h.
Barócsi Andrea 60m síkf.
8,84 mp
III. h.
távolugrás
436 cm
II. h.
1988 szüL
Török Dávid
magasugrás
130 cm
III. h.

Csizmadia Barna nyerte a Dunaújvárosi
magasugró gálát
Január 27-én Dunaújvárosban a fedettpályás magasugró gálán vett
részt a Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub két serdülő magasugrója, Csizmadia Barna és Szekeres Lajos. Különösen szép élmény
volt versenyzőinknek, hogy az egyszerre két helyszínen ugró női és
férfi versenyzőket állandó zene és a nézők ütemes tapsa kísérte.
Ezt a csodálatos hangulatot kiválóan kamatoztatta a két 15 éves
miklósi ugró és Csizmadia Barna újabb 184 cm egyéni csúccsal
(jóval túlugorva 177 cm testmagasságát) magabiztosan nyerte a gála
serdülő versenyét, Szekeres Lajos pedig 170 cm-rel harmadik helyezést ért el.
A verseny további részében egész sor junior és felnőtt magasugrótól
nézhették el a technikát, élen a 220 cm-t ugró és a felnőtt versenyt
nyerő Jugoszláv meghívottól.
Ezek után következett az eredményhirdetés minden korosztály számára, ahol mindkét versenyzőnk szép és egyedi érmet vehetett át, a
győztes Csizmadia Barna különdíjként porcelán vázát is kapott.

Gyermekkorcsoportos fedettpályás verseny
Szolnok

Ugyanezen a napon a 10-11-12 éves gyermekkorcsoportos versenyzők Szolnokon vettek részt 20 fővel. A fiúk 60 m-es gátfutás és
távolugrás a lányok pedig 60 m-es gátfutás és magasugrás versenyszámban értek el szép sikereket, annak ellenére, hogy az influenza
eléggé megtizedelte csapatunkat.
Eredmények: 1989 szül.
Versenyen kívül két ifi korcsoportos versenyző Bakos Károly
60 m gátfutás 9,8 mp
I.
eredményei: 1985 szüL
60 m gátfutás 10,3 mp
Szabó Zsigmond
III.
Bagi István
60m síkf.
7,4 lmp
120 em
Nagy Dóra
magasugrás
I.
magasugrás
165 cm
60 m gátfutás 11,0 mp
II.
Szendi Gábor magasugrás
160 cm
120 cm
magasugrás
III.
Kiss Szabina
/Székács /
1991 szül.
B.I. Nagy Alaxandra
60 m gátfutás 11,2 mp
I.
120 cm
I.
magasugrás
Orbán Petra (1992 sz.) 60 m gátfutás 12,7 mp
III.
100 cm
magasugrás
III.
magasugrás
100 cm I
Ecsédi Szilvia
IL
60 m gátfutás 13,0 mp
Líbor Marcell
III.
(B. I.)

Serdülő Hárompróba Budapest Bajnokság
A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub serdülő atlétái (13-14-15 évesek) négy fővel vettek részt Budapest hárompróba
bajnokságán, melyet az FTC futófolyosón rendeztek meg február 3-án.
A gátfutás, síkfutás és távolugrás versenyszámokban népes mezőny indult, melynek összesítése után két miklósi gy őzelem illetve dobogós helyezés született.
Eredmények:
1986-os szül. Szekeres Lajos hárompróba 1794 p. I. h.
(100 m gátfutás 15,2 mp, 100 m síkfutás 11,9 mp, távolugrás 577 cm)
1987-es szül. Bognár Miklós hárompróba 1398 p. I. h.
(100 m gátfutás 16,7 mp, 100 m síkfutás 12,9 mp, távolugrás 537 cm)
1988-as szül. Török Dávid
hárompróba 1224 p. II. h.
(80 m gátfutás 13,4 mp, 80 m síkfutás 10,9 mp, távolugrás 450 cm)
Anda Tibor
hárompróba 1018 p. III. h.
(80 m gátfutás 13,7 mp, 80 m síkfutás 11,3 mp, távolugrás 406 cm)
(B. I.)
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RADIÓ TÖRÖKSZENTMIKLOS MŰSORA a 96,4 Mhz-en
« : 56/390-676

Hétfő
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Rég volt, szép volt
11.00-12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
13.00-14.00: 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
11.00-12.00: Koktél
12.00 -13.00: Sztár zene
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Slágerparádé
16.00 -17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Iskolapad
19.00-19.30: 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
13.00-14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: Turmix
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp
19.00-19.30: BBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 22.00: Slágerparádé
22.00 - 06.00: Zene mindenkinek

Fax.: 56/390-283

Csütörtök
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp
11.00- 12.00: Koktél
12.00 - 13.00: Sztárzene
13.00-14.00: Szieszta
14.00 - 16.00: DJ. Service
16.00 - 17.00: Slágerözön
17.00 - 19.00: Rendőrségi Magazin DL. Stúdió
19.00-19.30: 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
13.00 - 14.00: Szieszta
14.00-16.00: Élő kívánságműsor
16.00-17.00: Slágerözön
17.00-19.00: Önkormányzati Magazin
19.00-19.30: 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
11.00-12.00: Koktél
12.00-13.00: Sztárzene
13.00-14.00: Szieszta
14.00 -16.00: Slágerlista
16.00 - 17.00: Telefonos játék
17.00-18.00: 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
(jan. 8-tól febr. 7-ig)

Vasárnap
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
09.00 - 10.00: Juice
10.00 - 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
19.00 - 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
1 7 - Városi híradó
Benne: a városi közéleti, kulturális
és sportesemények.
1 8 - Fekete Gyöngy
- argentin filmsorozat Vasárnap
8 - A pénteki adás ismétlése.

TEMETKEZÉS

Karsai Lajosné Kulcsár Erzsébet (75 éves), Pató Sándorné
Kormos Rozália (82 éves), Kiss László (70 éves), Ladár
Ferenc (74 éves), ifj. Dókus Ferenc (26 éves), Trombitás
István (84 éves), Kelemen Veronika (78 éves), Szántósi
Lajos (60 éves), Fehér Lajosné Póllai Ilona (67 éves),
Németh Lajos (62 éves), Fadgyas Lajos (84 éves), Simon
Ferencné Császár Róza /dec.21/ (85 éves), Farkas Mátyás
(67 éves), Váci Tivadar Istvánné Kontos Julianna (84
éves), Páll Endréné Bakóczi Ilona (68 éves), Hegedűs
Mátyásné Fehér Anna (74 éves), Turcsányi Imre (78
éves), Nagy István (77 éves), Árvái Józsefné Tóth Erzsébet (83 éves), Molnár Péterné Csiszár Erzsébet (87 éves),
Szilágyi Sándor (80 éves), id. Annus Józsefné Békési
Margit (59 éves), Szűcs Istvánné Czakó Erzsébet (74
éves), Földes Imre (64 éves), Pákozdi Lajosné Dudics
Anna (72 éves), Tiszapüspöki: id. Gaál Márton (88 éves),
Hajnal Tamás (60 éves).
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