
FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP Megjelenik havonta

Laboratóriumunk tisztázta az Avemar egyik hatását (2)
- Internetes interjú dr. Boros László Kaliforniában dolgozó kutató-orvossal -

Még nincs negyven a Kaliforniai Egyetemen dolgozó kutató-orvos, de már 
szép tudományos karriert tudhat magáénak a városunkból „elszármazó”, 
egykori bercsényis diák. Munkásságát közel száz publikáció, négy szakkönyv 
egy-egy fejezete, több mint húsz tudományos előadás különböző konferenciá
kon valamint hat jeles tudományos társasági tagság reprezentálja. Rákkuta
tással foglalkozik. A februári számban elkezdett „beszélgetésünket" e számban 
folytatjuk és fejezzük be.
— Régóta élsz az Államokban. M eg  
lehet-e szokni az amerikai körülménye
ket, környezetet, embereket? M it szoktál 
meg a legkönnyebben és m it a legnehe
zebben?
— Igen, tizenegy esztendeje élek 
itt az USA-ban. Vannak dolgok, 
amiket hamar megszokik az 
ember: a kényelmet, a kiváló 
szolgáltatások tömkelegét, a 
gyönyörű természeti kuriózu
mokat tartogató kirándulóhelye
ket, stb. Sajnos, vannak viszont 
dolgok, amiket nehéz megszok
ni, így az amerikaiak egyoldalú
ságát, szűk látásmódját. Ez a 
jelenség a hírközléstől, a tájé
koztatástól kezdve a világban 
történő események tálalásáig 
lépten-nyomon tetten érhető.
Például a hallgatóink általános felké
szültségét nagyon gyengének tartom: 
egyoldalúak, nem érdeklődőek, amolyan 
szakbarbárok -  ha lehet így nevezni.
— Kettős állampolgárságú vagy? M i
lyen státusszal élsz ott?
— Magyar állampolgár vagyok! Az 
Egyesült Államok bevándorlási hi
vatalától letelepedési engedélyt kaptunk 
1993-ban. Ez gyakorlatilag minden 

joggal felruház, beleértve a szabad mun
kavállalást és utazást. Természetesen 
nem szavazhatok.
— Mennyivel más az ottani életstílus, 
m int a magyarországi?
— Ez attól függ, hogy melyik államban 
él az ember. Kaliforniában például az 
volt a szokatlan, hogy az időjárás nem 
befolyásol semmilyen baráti vagy kö
zösségi rendezvényt. Szinte soha nem

kell fűteni és légkondicionálni az időjá
rás állandósága miatt. Itt Los Angeles
ben szinte mindig olyan idő van, mint 
egy kellemes őszi nap Magyarországon,

amikor még nem kell fűteni, a nap hét
ágra süt, a szél sem rezdül, s egy puló
verben is kellemesen érzi magát az em
ber. Ebből eredően minden napra lehet 
kellemes programokat szervezni, az 
óceáni sportok szerelmesei gyakorlatilag 
egész éven keresztül élvezhetik a kelle
mes napsütést, ami az emberek hangu
latán is érezhető. Egyszerűen nem isme
rik a bezártság és a kényszerű otthon
ülés érzését.
— Mennyire szakadtál el Magyaror
szágtól? Milyenek a kötődéseid? Hon
vágy?
— Honvágyat soha nem éreztem, már 
csak azért sem, mert nagyon sokat „be
szélgetek” az otthoniakkal az elektroni
kus hálón keresztül. Hallgatom a rádiót 
és nézem a magyar televíziót, olvasom 
az újságokat. Sokat írok a gyermekko
romról, csínytevésekről, ismerősökről,

utazásokról, érdekességekről, amiket 
meg szeretnék őrizni. Ne legyen megle
pő, de Magyarországról közel hetven 
baráttal és ismerőssel vagyok állandó 
levelezésben. Van olyan nap, hogy reg
gelente harminc üzenet, levél vár otthon
ról. Persze ezeknek nagyon örülök és 
igyekszem gyorsan válaszolni. Vannak 
barátaim és ismerőseim, akikről ily’ 
módon sokkal többet tudok, mintha 
otthon élnék. Magyarországtól, hazámtól 

elszakadni -  ha az ember ott 
született -  soha nem lehet. A 
kötődés a barátokon, az embe
reken és a nyelven keresztül 
örök. Itt az ember a szakmán 
keresztül új barátokat szerez
het, de ezek nem olyan súlyúak 
és tartalmúak, mint az otthon 
szerzettek.
Ahogy említettem, nem va
gyok honvágyas típus, érdekel 
a világ és nagy érdeklődéssel 
álltam elébe az eddigi megmé
rettetéseknek. Ha az ember 
otthon van, akkor elvágyik, ha 
pedig máshol, hiányzik a haza. 

Nekem mindkettőből kijutott. Amíg a 
tudományt szolgálhatom magyar szár
mazású kutatóként, törökszentmiklósi
ként, addig bármerre is vagyok a világ
ban, mindig otthon érzem magam. A 
kutatói munkának nincsenek határai, és 
ez adja számomra azt az érzést, hogy 
csak helyileg vagyok Magyarországtól 
távol, viszont gondolkodásomban és 
értékrendemben mindig is az a Boros 
Laci maradok, aki 18 évet ott élt 
Törökszentmiklóson. Ott tanulta a betű
vetést és az ékes Magyar Szót! Büszke 
vagyok arra, hogy hová tartozom: s az 
külön felemelő érzés, hogy Török- 
szentmiklós város sem érdektelen irán
tam. Ezt, ez az interjú is megerősíti 
bennem. Köszönöm és megtiszteltetés
nek veszem.

(folytatás a 2. oldalon)
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—  Sikeres embernek érzed magad? Ha igen, 
mi ennek a titka?
— Ez attól függ, hogy mit nevezünk siker
nek? Ha a sikerhez tartozik, hogy az ember 
egy vezető egyetemen dolgozik, kutat, tanít, 
illetve viszonylag fiatalon annyi sok ered
ményt közöl kiváló szaklapokban -  egy 
nagyon kritikus és következetes szakmai 
bíráló gárdával a háta mögött, mint amilye
nek az USA kutatói -  akkor á válaszom igen. 
Azt hiszem sok sikert könyvelhetek el eddigi 
életem során.
Legfontosabb számomra, hogy amit csinálok, 
érdekel és szeretem: soha nem hajtott egyéb, 
mint az ismeretlent, a megfejthetetlent -  ha 
részleteiben -  de megérteni. Nekem a leg
fontosabb siker, hogy azzal foglalkozom, ami 
érdekel és leköt.
—  Az előző interjúban beszéltél leánykátok
ról. Most hol tanul és mik a tervei?
— Ő most hetedikes, Ohioban jár általános

valamit megérteni úgy, hogy mások azt 
korábban nem tehették.
—  Tehát magától értetődően a természettu
dományok érdekeltek...
— Igen, a biológia, a fizika, matematika és a 
kémia. Egy alkalommal Szerencsi tanár úr a 
délelőtti nagyszünetben megkért, hogy a 
Doppler-hatásról tartsak egy kis beszámolót 
a délutáni fizika szakkörön. Elővettem a 
könyvemet és meglepődve láttam, hogy a 
hang rezgésének változása nem csak attól 
függ, hogy milyen sebességgel mozog egy
máshoz képest a hangforrás és az érzékelő, 
hanem hogy melyik van álló és melyik moz
gó helyzetben. Ez engem meglepett, de 
délutánra sikerült annyira megértenem és 
elmagyaráznom a problémát, hogy a fizika 
tanárom a következőkkel küldött a helyemre: 
ha néhány óra alatt így fel tudok készülni egy 
bonyolult problémából, akkor nekem nem 
lesz gondom ezen a téren az életben. Ennek 
én nagyon megörültem.
Úgy látom az idő és a kilométerek távlatából,

irodalom, a művészetek, a vallás és a filozó
fia iránt is.
Persze az általános iskolából is vannak ne
mes emlékeim. Ha otthon járok, és találko
zom Farkas Éva tanárnővel, azon szoktunk 
viccelődni, hogy milyen termése van a kuko
ricának, szilvának, almának és a diónak.
—  Mire emlékszel a legszívesebben ebből az 
időből? S mire nem?
— Én mindenre nagyon szívesen emlékszem, 
mert sok jó történt velem abban az időben: 
Kivéve a kommunista despotizinust és az 
akkori korosztálynak kijáró politikai bezárt
ságot, kiszolgáltatottságot és pártérdekek 
által ránkerőltetett manipulációk tömkelegét. 
De ez olyan csekély a sok kedves emlék 
mellett, hogy talán szóra sem érdemes. Túl
éltük, s azok szégyelljék magukat butaságuk 
és erkölcstelenségük miatt, akik ezt intézmé
nyesítették.
—  Mit üzennél a középiskolás diákoknak, Ita 
vinni akarják az életben valamire?
— Köszönöm, hogy üzenhetek is a diákok-

Vizsgáztatás...

iskolába. Ha befejezte, itt Kaliforniában 
tervezi a gimnáziumi tanulmányait elkezdeni. 
Még nem döntötte el, hogy orvos, tornász 
vagy színésznő lesz. Mindegyikhez van 
kedve, majd később fog kikristályosodni a 
szándéka. Mint apa, azt szeretném, ha a 
leányom is azzal foglalkozna, ami érdekli és 
leköti.
—  Milyennek véled az egykori középiskolá
dat, a Bercsényit, a kilométer és az idő táv
latából?
— Ez számomra nagyon fontos és érdekes 
kérdés. Esetemben talán azt lehet mondani, 
hogy én nem kutató-orvos lettem, hanem egy 
kíváncsi, érdeklődő és sokminden iránt nyi
tott, örök diák maradtam.
Az orvosi egyetem elvégzése után a betegel
látásba kerülve hamar felismertem azt, hogy 
engem az orvosi pálya elsősorban a megol
datlan problémák és betegségfolyamatok 
jobb megértésén keresztül vonz. Gimnazista 
éveimből maradt bennem a kíváncsiság az 
ismeretlen és megfejthetetlen dolgok iránt. 
Mindig is nagy tisztelettel és irigykedéssel 
szemléltem azokat, akiknek megadatott

Dr. Boros (balról) szükebb kutatócsoportja

hogy tanáraink nagy lelki ismerettel és meg
bízható tudással készítettek fel -  kivétel 
nélkül. Jelenleg egy tömegspektrometriás 
kutató-laboratórium (A gázkeverékekben az 
alkotórészek atom- és molekulatömegeinek 
és előfordulási gyakoriságának mérésére 
szolgáló berendezés. A szerk.) társigazgató
jaként dolgozom a Kaliforniai Egyetemen: 
érdekes módon, de nem véletlenül, az első 
részecske-sokszorozót, ami alapján a mole
kulák tömegspektrumának meghatározása 
történik, a fizika szertárban Szalontai Laci 
bácsival építettük. Ha nem tanultunk volna 
magas fokon matematikát a gimiben, most 
nehéz dolgom lenne a műszerek érzékelte 
adatok értelmezésével. Az orvosi egyetem a 
problémákra összpontosította a figyelmet, a 
gimnázium pedig az eszközök, módszerek és 
lehetőségek alapjait ismertette meg velem. 
Egy kutató esetében az alapfokú ismeretek 
megszerzése és azok célszerű felhasználása 
fontos. Az alapfokú ismereteket a Bercsényi
ben sajátítottam el kiváló tanároktól. Idő 
közben annyit változott a helyzet, hogy 
sokkal nyitottabb és kíváncsibb lettem az

nak, akiket mindig irigyelni fogok. Azt üze
nem nekik, ha most cserélhetnék velük, 
százszor kíváncsibb és érdeklődőbb lennék, 
mint voltam: így utólag visszaemlékezve 
számomra ott, az iskolapadban kezdődött el 
az a hosszú, örömökkel és sikerekkel teli 
utazás, aminek ma is részese vagyok. Kíván
csiságukat és tudásvágyukat követve szám
talan helyre eljuthatnak, persze olykor na
gyon keményen a könyvek és irományok 
közé kell temessék magukat: de biztosan 
mondhatom, megéri. Amikor Magyarország
ról eljöttem, alig hozhattam magammal 
valamit. Ami igazán segített, az a tudásvágy, 
az ismeretlennel szembeni kihívás, meg nem 
alkuvás és a tervek, álmok valóra váltásának 
akarata volt. Azt kívánom, hogy a mostani 
bercsényis diákok is megismerjék ezt az 
érzést, ne féljenek a kihívásoktól, hanem 
törekedjenek azokat szorgalmukkal, tudá
sukkal és akaratukkal saját boldogulásuk 
kulcsává tenni.

(Herczegh M.)
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T A L L Ó Z Ó
A fellendülés előtt álló, újabb kedvez
ményekkel megtámogatott lakáshitel
piacon a bankoknak egyre tájékozottabb 
ügyfelekért kell ringbe szállniuk. A 
hitelfelvevők -  amint azt az adóhatóság 
ellenőrzései is bizonyítják -  néha túlsá
gosan is dörzsöltek.
Nemcsak az építkezők szemlélhetik 
azonban optimizmussal a jelenlegi la
kásépítési piacot, de a bankok is, ame
lyek az építési szezon indulásától a hi
telezés újabb felfutását remélik. A kü
szöbön álló bummnak ráadásul már a 
kiindulópontja is meglehetősen magasan 
áll -  ennek bizonyítására legyen elég az 
eddigi hitelkihelyezések alakulása és 
persze az utóbbi idők építésiengedély- 
statisztikája. Ezek szerint ugyanis tavaly 
a folyósított lakáshitelek állománya 62 
milliárd forinttal gyarapodott, a kiadott 
építési engedélyek száma pedig közel 50 
%-kal nőtt.
A megújuló lakáskamatokról részletesen 
olvashat a Figyelő 2001. április 5-11. 
számában az 54. p. = Az állami tá
maszéit című írásban.

A munkavállalói jogok megnyirbálása
ként értékelik a szakszervezetek a mun
ka törvénykönyve várhatóan július 1- 
jétől életbe lépő módosítását. A kritiku
sok úgy látják, hogy a hivatalosan az 
európai uniós jogharmonizációval indo
kolt változtatás nyomán a munkáltatók 
szinte szabad kezet kapnak a munkaidő 
alakításában.
A módosuló munka törvénykönyvről a 
Kinek nyolc című cikkben olvashat = 
Heti Világgazdaság 2001. április 7.
101. p.

A befizetett járulék nagyságát követő, 
bárki által bármikor könnyedén kalku
lálható nyugdíjösszeg ígéretét, ugyanak
kor növekvő, de rugalmas nyugdíjkor
határ bevezetését tartalmazzák a pénz
ügyi tárca munkacsoportjának nyugdíj
reform-elképzelései. Az állami és társa
dalmi egyeztetés előtt álló koncepciók 
mindegyikének -  kimondottan -  célja a 
magánnyugdíj-rendszeri tagok vissza- 
csábítása a társadalombiztosításba.
A nyugdíjreform-tervekről a Pontosíta- 
nak című írásban olvashat = Heti Vi
lággazdaság 2001. április 7. 113. p.

A közelmúltban jelent meg a Földmű
velésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 
15/2001 (III. 3.) számú rendelete az 
agrárgazdasági célok 2001 évi költség- 
vetési támogatásáról. A jogszabályban

részletesen megismerhetjük az állatte
nyésztés tárgyévi támogatásának jogcí
meit, feltételeit és követelmény rendsze
rét. Fontos tudnivaló, hogy a mezőgaz
dasági termelők (gazdálkodók) az ag
rártárca által meghirdetett rendeletben 
meghatározott támogatásokat csak abban 
az esetben vehetik igénybe, ha az illeté
kes Földművelésügyi Hivatalnál ún. 
„Adatlap” kitöltésével 2001 évi gazdál
kodási tevékenységükről nyilatkoznak. 
A Földművelésügyi Hivatal által kiállí
tott igazolással a nyilvántartásba vétel 
(regisztráció) megtörténik.
További fontos információk az Állatte
nyésztés idei támogatása című írásban 
= Kisállattenyésztők Lapja 2001. áp
rilis 3-5. p.

Magyarország mentes a kergemarha- 
kórtól, amit a hónap eleje óta elvégzett, 
száznál több gyorsteszt is igazolt. Ugya
nakkor a BSE kialakulásának, illetve a 
kór emberre való esetleges átterjedésé
nek útja a szakemberek számára egyen
lőre nem ismert -  hangzott el egyebek 
között a március 22-23-án megtartott 
konferencián. Az ATEV által szervezett 
esemény előadásainak témáját az aktua
litások is bővítették, a szakemberek nem 
hagyhatták szó nélkül az Angliában 
sebesen teijedő száj- és körömfájás 
járványt és annak hatásait.
További részletek a Cél a mentesség 
megtartása című írásban = Magyar 
Mezőgazdaság 2001. április 4.18. p.

A földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium 2001-ben 191 milliárd 
forintot fordít agrártámogatásokra. Az 
agrárgazdasági beruházások finanszíro
zására a tárgyévben 68,1 milliárd, azaz 
26,2 milliárddal több támogatás fordít
ható. Az ültetvény telepítéseknél 5 milli
árd forintról 10 milliárd forintra nő az 
igénybe vehető keret, míg a technológiai 
és a mezőgazdasági gépbeszerzés támo
gatási összege a 2000. évi 13 milliárd 
forintról ez évben 16,5 milliárd forintra 
nő. Előző számunkban a földalapú, illet
ve a beruházási támogatásokkal ismer
kedhettek meg. A sort ezúttal a gépesí
téshez kötődő támogatásokkal folytat
juk. Részletek a Gépesítéssel kapcsola
tos támogatások című írásban = Ma
gyar Mezőgazdaság 2001. április 4. 
44-46. p.

Az allergia egy bizonyos anyagra adott 
túlzott reakciót, túlérzékenységet és erős 
védekezési reakciót jelent, még pedig

olyan anyagokkal szemben, amely más 
emberek számára teljesen ártalmatlanok. 
A szervezet az allergének ellen antitestet 
termel, ami allergiás tüneteket eredmé
nyez. Ez a védekezés mindig erőteljes, 
mindig túlzott. Az idő előrehaladtával a 
szervezet egyre több anyagot tekint 
ellenségnek (allergénnek), s egyre erő
teljesebben védekezik. Az allergén a 
legkülönfélébb lehet: pollen, kutyaszőr, 
macskaszőr, toll, házi por, ételek, gyü
mölcsök, napfény, gyógyszerek.
További részletek a Készüljünk fel a 
szénanáthára című írásban = Termé
szetgyógyász Magazin 2001. április.

Ű O Ö
Az ingatlanpiac régóta nem tapasztalt 
felpezsdülése jó ideje tart, és nagy sze
repe van benne az állami szerepvállalás 
újbóli megjelenésének. Az állam által 
támogatott hiteleknél is érdemes alapo
san áttanulmányozni a feltételeket, mivel 
a kamat csak egyik része az ügyfél által 
fizetendő felárnak Az ingatlanpiac bő
vülésével ugrásszerűen megnőtt a jelzá
loghiteleket nyújtó bankok száma. Sőt, 
az év eleje óta hatályos biztosítási tör
vény már a biztosító-társaságok számára 
is lehetővé teszi a jelzáloghitelezést, így 
egy-két hónapon belül néhány biztosító 
is piacra lép e területen.
Jelenleg 11 kereskedelmi bank nyújt 
jelzáloghiteit, közülük több teljes lakás- 
hitel-palettával rendelkezik, azaz jelzá
log fedezete mellett szabad felhasználá
sú hitelt, többféle piaci kamatozású 
lakáshitelt is folyósít, s felvehetők nála 
az államilag támogatott, olcsóbb, lakás- 
vásárlásra vagy -építésre felhasználható 
hitelek is. Az államilag támogatott la
káshitelekről fontos információkat sze
rezhet, ha elolvassa az Ügyeljünk a 
részletekre című írást. = Teszt Maga
zin 2001. április 42. p.

A pénzromlás igencsak megtépázta a 
nyugdíjak értékét a kilencvenes évek 
első felében. A megélhetési költségek 
növekedését az emelések nem követték. 
A mélypont 1996-ban volt, amikor a 
vásárlóerőben mért, úgynevezett reál
nyugdíj színvonala az 1990. évinek a 75 
%-át is alig érte el.
A nyugdíjak reálértékéről további rész
leteket tudhat meg a Tisztes öregség 
című írásból = Teszt Magazin 2001. 
április 45. p.

Polgár Lné
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A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 15/2001. (III. 3.) FVM 
rendelete az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról

1. Földalapú növénytermelési támogatás
4 .§

a) ha 1,00-300,00 hektár közötti külterületi szántóterületen gazdálko
dik a köztermesztésben lévő szántóföldi növények termesztése, illetve a 
gyepgazdálkodás folytatása esetén a 6. §-ban részletezettek szerint,

b) birtokkategóriától függetlenül: rizs, szabadföldi zöldség (fűszerpap
rikát is beleértve), termő gyümölcsös, termő szőlőterület és halastó illetve 
biodízel gyártás céljára átvett olajos magból kinyert olaj után, valamint

c) birtokkategóriától függetlenül szántóföldi növény, szabadföldi zöld
ség és termő gyümölcsültetvény területeken öntözővíz használata (további
akban: vízhasználat) esetén, ha erre érvényes vízjogi, illetve saját névre 
szóló öntözési üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

5 .§

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az igénylő:
a) előző évi összes árbevételében a mezőgazdasági tevékenységből 

származó árbevétel érje el az 50 %-ot.
b) az előző évi őszi búza vetésterületének legalább 40 %-án fémzárolt, 

csávázott vetőmagot vetett. A tárgyévben továbbá műtrágyát használjon, és 
végezze el a növényvédelmi munkálatokat;

c) a kukoricavetés teljes területére hibrid vetőmagot, az egyéb támo
gatott növények körébe tartozó területen -  annak legalább 40 %-án -  fém
zárolt vetőmagot használjon,

d) az előző évben igénybe vett áruhitellel kapcsolatosan esedékessé 
vált kötelezettségét teljesítette,

e) a vetőmag, a műtrágya és a növényvédő szer felhasználását áfa nél
kül számított, legalább az igénybe vett támogatás mértékéig saját névre 
szóló, igazoltan kiegyenlített számlával -  integráció vagy áruhitel konstruk
cióban folyó termelés esetén áruhitel megállapodással és saját névre szóló 
átvételi bizonylattal -  igazolja. Szervestrágya-felhasználás esetén a falugaz
dász igazolása is elfogadható.

f) ha őstermelő, rendelkezzen érvényesített őstermelői igazolvánnyal,
g) a használatában lévő mezőgazdasági területet a vegetációs időszak

ban gyommentes állapotban tartsa.

A támogatás mértéke az egyes birtokkategóriákban a termelt növények 
összevont területére, illetve a 4. § (1) bekezdése c) pontjában szereplő

Támogatott növények Birtokkategória a használt 
szántóterület alapján (hek

tár)

Támogatás
Ft/ha

meghatározott szántóföl
di növények*

1,00-20,00 12.000
20,01-50,00 8.000
50,01-300,00 4.000

gyep 1,00-50,00 4.000
rizs** birtokkategória nélkül 35.000

termő szőlő és gyümölcs birtokkategória nélkül 12.000
szabadföldi zöldség, 

gyógy- és fűszernövény*
birtokkategória nélkül 12.000

halastó birtokkategória nélkül 4.000
öntözővíz*** birtokkategória nélkül 13 Ft/nr

biodízel gyártás céljára: 
a) termelt repce terület

birtokkategória nélkül 12.000

b) olajos magból kinyert 
olaj

a minisztérium által elfogadott 
egy biodízel modellüzem 

integrációjában

30 Ft/liter

Megjegyzések:
* a mák nem támogatható, a szója, borsó és napraforgó esetében csak az
1,00-50,00 ha közötti birtokkategória gazdálkodói igényelhetik a támoga
tást.
** beleértve az indián rizst is.
*** a támogatás alapjául figyelembe vett vízmennyiség hektáronként nem 
haladhatja meg szántóföldi növényeknél -  beleértve a vetőmag termelést is 
-  a 400 m3-t, szabadföldi zöldségnél és az ültetvényeknél a 600 m3-t.

* .§

(1) A 2. számú melléklet> biodízel olaj esetében az 5. szá
mú melléklet szerinti támogatási igénylőlapot -  öntözési támo
gatás igénylése esetén a 4. § (1) bekezdés c) pontban előírt 
vízjogi engedély és az 5. § i) és k) pontjában előírt igazolások 
becsatolásával -  legkésőbb a tárgyév november 30-ig lehet a 
nyilvántartásba vételt végző lakóhely/telephely szerinti me
gyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. Az igénylő lap
hoz mellékelni kell az 5. §- e) pontjában előírt saját névre 
szóló számlákat -  illetve az integráció vagy áruhitel konst
rukció keretében kötött megállapodásokat és saját névre 
szóló átvételi bizonylatokat -, öntözési támogatás esetében 
a kifizetett és saját névre szóló vízszolgáltatási számlát, 
vagy a területi vízügyi szakhatóság által a felhasznált 
vízmennyiségről kiállított igazolást.

12. §

(1) A minőségi termelés elősegítése és a talajerő utánpót
lása a Nyilv. r-ben meghatározott feltételeknek megfelelő és
1.00-300,00 hektár szántóterületen gazdálkodó mezőgazdasági 
termelők 80 %-os állami készfizető kezesség vállalással és 
100 %-os kamattámogatás mellett hitelintézettől legfeljebb 12 
hónapos lejáratú hitelt vehetnek igénybe.

(4) A kedvezményes áruhitel összege mind a vetőmag, 
mind a műtrágya esetében hektáronként legfeljebb 15.000 Ft 
lehet.

2. Az állattenyésztés támogatása 
2.1 Nőivarú álLatállomány-támogatás

A támogatást -  kérelem alapján -  nőivarú szarvasmarha, 
szarvas, sertés, juh, kecske, ló tulajdonosa veheti igénybe, aki:
a) rendelkezik az állattartás megfelelő feltételeivel;
b) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, a tulajdo
nában levő nőivarú állatállománya tartós jelöléséről és folya
matos nyilvántartásáról;
c) nyilatkozzon a termékértékesítés megoldottságáról;
d) az induló állatállományára tartási kötelezettséget vállaljon;
e) mezőgazdasági termelő a Nyilv. r. szerinti adatszolgálta
tást teljesítette és nyilvántartásba vették;
f) biztosítja az ellenőrzés végrehajtását.

1) Húshasznosítási célra beállított tehenenként 20.000 Ft,
2) Regisztrált termelő tulajdonában lévő törzskönyvezett 
kancánként 10.000 Ft,
3) Angol teli vér vagy ügető kancára (6 hónapot betöltött 
csikóval rendelkezik) 60.000 Ft,
4) Anyajuh, anyakecske, illetve a tárgyév május 31-ig a hat 
hónapos kort betöltő jerke és gödölye után 1.500 Ft.

2.1.2. Vemhesüsző-állomány támogatása

A támogatást az intervenciós telepről vásárolt vemhes üsző 
veheti igénybe. A támogatás mértéke: 50.000 Ft és 2004. 
december 31-ig tartási kötelezettséggel jár.

2.1.3. Tenyészkoca-állomány minőségi cseréjének 
támogatása

8.000-11.000-15.000 Ft/kocasüldő.

2.3.1. Méhcsalád-támogatás

A támogatás mértéke: 1.500 Ft/méhcsalád.

2.3.2. Méhanya-beállítás támogatása

A támogatás mértéke: 850 Ft/méhanya.
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2.1.3. Tenvésznövendék-nyúl támogatás

A támogatós mértéke: 2.000 Ft/növendéknyúl.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét hogy a 2001. évi RE
GISZTRÁCIÓ és a TÁMOGATÁSOK igénylése megkezdődött.

Regisztrációhoz szükséges:
1. Érvényesített őstermelői igazolvány.
2. Adóazonosító szám (adókártya).
3. Előző évi árbevétel.

Földhivatali -  földhasználati b e j e l e a t ö - a  föklterületi adatok.
4. A termesztett növények vetésterülete.
5. Állatállomány létszáma és férőhelyek.
6. Rendelkezésre álló saját tulajdonú gépek.
7. TAJ szám (betegkártya szám).

Földalapú támogatáshoz szükséges:
l. Regisztráció.
2. Vetésterület helyrajzi szám szerinti megosztása.
3. Fémzárolt vetőmagról számla (kifizetett számla) a terület 40%-ára, 
kukorica esetében a terület 100 %ára).

4.Műtrágya számla.
5. Növényvédőszer számla.

A hivatalban folyik az üzletrésztörvény végrehajtsa 
keretében az igénybejelentő lapok és az adásvételi szer
ződések a rendelet értelmében jogosultak részére történő 
kiadása, a hibátlanul kitöltött okmányok átvétele.
Az igénylés benyújtható 2001. április 15-ig. a határ
idő jogvesztő!

Részletesebb tájékoztatás a Falugazdászi Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 8 - 1 2  óráijHétfő 8 - 1 2  óráig
Kedd 8 - 1 6  óráig
Szerda 8 - 1 6  óráig
Csütörtök 8 - 1 6  óráig
Péntek az ügyfélfogadás szünetel!

Falugazdászi Hivatal 
Tmiklós, Almásy u. 6. 

Tel.: 56/392-805

M árcius 15 dióhéjban

Kovács László alpolgármester március 15-i ünnepi beszéde
a Kossuth szobornál Koszorúzásra várva

  H. Tóth László alpolgármester megemlékezése 
a Kossuth szobornál márc. 14-én a fáklyás 

felvonulás után
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Térségi Drogmegelőzési Napok II.
2001. március 26 -  április 3.

A Drogmegelőzési Napok rendezvény- 
sorozatának törökszentmiklósi prog
ramja március 28-29-én került megren
dezésre. A helyi rendezvénynek a Tö
rökszentmiklósi Művelődési Központ 
adott otthont. A helyi program koordi
nációjában a Művelődési Központ részé
ről Bukta Éva vállalt oroszlánrészt. Őt 
kérdeztük arról, hogy tulajdonképpen 
milyen jellegű rendezvényről van szó. 
Elmondása alapján a következőkről 
tudunk beszámolni lapunk olvasóinak: 
Térségi Drogmegelőzési Napok II. cím
mel a megye négy városában szerveztek

programsorozatot, köztük városunkban 
is. A rendezvény célja, hogy a 14-18 
éves korosztály számára információt 
nyújtson a kábítószer-fogyasztás veszé
lyeiről, jogi és egészségügyi következ
ményeiről, a megelőzés lehetőségeiről. 
Konzultációs lehetőség, tapasztalatcsere 
biztosítása mentálhigiéniás szakemberek 
közreműködésével, valamint sportvetél
kedő szervezése a kábítószer-fogyasztás 
elutasítása jegyében.
A program keretében előadásokat szer
veztek, melyeket az emeleti folyosó 4 
helyiségében, nagyszámú érdeklődő 
közösségek részvételével tartottak. Az 
előadások témái az előadók nevével a 
következők voltak.

❖ A drogfogyasztás tendenciái me
gyénkben az ifjúsági korcsoportokban -  
ea. Szarvák Tibor szociológus.

❖ A jogszabály téged is véd! -  a kábí- 
tószer-fogyasztás büntetőjogi aspektusai 
-  ea. Vince Lajos osztályvezető, Márkus 
Erika drogprevenciós kiemelt főelőadó.

❖ Drogokról dióhéjban -  ea. Szappa
nos József mentálhigiénikus.

❖ Az egészségmegőrzés, mint a drog- 
fogyasztás alternatívája -  ea. Bordásné 
Ignácz Ildikó egészségmegőrző.

Március 29-én került sor a sportrendez
vények lebonyolítására a Bercsényi 
Miklós Gimnáziumban, ahol kispályás 
labdarúgó bajnokságon mérték össze 
erejüket a résztvevők, illetve egy trénin
gen vettek részt. Mind az előadásokra, 
mind a sportversenyekre 12 fős iskolai 
csoportok nevezhettek.
A rendezvényen városunk valamennyi 
általános iskolás csoportja képviseltette 
magát. Az előadások után, az elhang
zottakból a helyszínen szellemi vetélke
dőre került sor. Az itt szerzett pontokat 
hozzáadták a sportrendezvényen szerzett 
pontokhoz. A sportvetélkedőn minden 
csapat, minden csapattal játszott. Az 
összetett verseny a következőképpen
alakult:
I. Kölcsey F. Á lt Isk. 34 p.
n. Bercsényi M. Gimn. 29 p.

Lábassy J. Szakképző 29 p.
HL Hunyadi ML Ált. Isk. 28 p.

Petőfi S. Á lt Isk. 28 p.
Székács £. Szakközép Isk. 28 p.

Polgár Lné

Az én gyermekem soha?!... /2./,
avagy a drogfogyasztás „ördögi labirintusa”

A drogokkal való visszaélés alapvető, továbbra 
is súlyos problémája az emberiségnek. Drogok, 
bűnözés, erőszak, eltékozolt fiatal sorsok, 
életek -  súlyos fogalmak. Napjaink eldurvult 
konfliktusokkal teli, rohanó világában ezeket a 
gyakran hallható fogalmakat hajlamosak va
gyunk egyszerű szavakká, üres közhelyekké 
redukálni. Elhitetjük magunkkal, hogy a kábí
tószerekkel kapcsolatos gondok mások gond
jai. Tőlünk, családunktól, gyermekeinktől távol 
állóak „Csupán” másokra jelentenek veszélyt. 
A felnőtt korosztály nehezen akarja elhinni azt 
a tényt, hogy a kábítószer probléma, a globális 
fenyegetettség, mára már Magyarországon is 
érzékelhető, napi valósággá vált. Nehéz elhin
niük, hiszen évtizedekig azt hallották, hogy a 
kábítószer a mi társadalmunktól távol eső, 
idegen dolog. A szülő képtelenségnek tartja, 
hogy az ő gyermeke is könnyen hozzájuthat a 
kábítószerekhez, az ő gyermekét is fenyeget
heti az ártatlannak tűnő kipróbálás veszélye, 
ezáltal gyermeke is áldozatává válhat az „első 
beetetésnek”. A szülő akkor döbben rá, hogy 
mit is jelentenek a sokszor hallott közhelyek, 
ha saját környezetében tapasztalja, saját gyer
mekén észleli a drogok hatását.

Melyek ezek a figyelmeztető jelek?
^  túlzott költekezés,
^  pénz, egyéb értékek eltűnése,
^  tanulói eredmény hirtelen romlása,
^  testi higiénés igénytelenség,
^  illatszerek túlzott használata (elveszi a drog szagát),
^  zárkózottság,
^  idegesség, ingerlékenység, szorongás,
^  ok nélküli örömkitörés,
^  alvászavarok (álmatlanság, aluszékonyság),
^  beesett arc, kimélyültebb szemgödör,
^  hallucinációk, víziók, elszemélytelenedés,
^  folyamatos szájszárazság,
^  étvágytalanság,
^  tűszúrások (injekciók nyomai a végtagokon..),
^  túlzott érzékenység a külső ingerekkel szemben (zaj, fény, fájdalom),
^  szívpanaszok.
Ezeknek a figyelmeztető jeleknek a megjelenése természetesen külön-külön 
nem bizonyítja a kábítószer fogyasztásának tényét, azonban érdemes szülő
ként odafigyelni ezekre a jelenségekre: hiszen a kábítószerek fogyasztása már 
az első kipróbálás után rejt magában veszélyeket. Annál is inkább, mert első 
lépcsője a lelki és testi függőség kialakulásának

Rendőrkapitányság -  Törökszentmiklós
(Szerk. H. M.)
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Március 3-án a reggeli órákban személyi 
sérüléssel járó közlekedési baleset történt a 
4-es főútvonalon, Fegyvernek és Suijány 
között: egy budapesti lakos személygép
kocsijával Fegyvernek felé haladva elő
zésbe kezdett, s közben összeütközött a 
vele szemben közlekedő, karcagi férfi 
vezette személyautóval. Az ütközés követ
keztében mindkét jármű vezetője, valamint 
egy utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A 
két személygépkocsiban 1,3 millió forint 
kár keletkezett.

8
Március 6-án éjjel ismeretlen elkövetők a 
Corvin út egyik lakásának udvaráról loptak 
el egy MB-kerékpárt. Az elkövetőnek nem 
volt nehéz dolga, ugyanis a kapu nem volt 
kulcsra zárva. A kerékpár értéke 30 ezer 
forint.

8
Ugyanezen az éjszakán a Viola út egyik 
házából két kerékpár „tűnt el”. A tettes 
bizonnyal a kerítésen mászott át, s úgy 
vitte magával a bicikliket. A kár ez esetben 
is 30 ezer forint.

g
Egy budapesti lakos Tiszapüspökiben a 
temetőben bérelt földterületet, ahol a min
tadarabként kirakott sírköveket tárolta. 
Március 3-án észlelte, hogy a sírkövek egy 
részét ellopták, valamint azokról a nemes 
köveket eltulajdonították. A kár tetemes, 
300 ezer forint.

8
Március 8-ára virradóra a Bethlen G. úti 
TÜZÉP kerítésén ismeretlenek átmásztak 
és az udvaron tárolt szalagfűrészről 20

Rendőrségi hírek
méter 380 V-os kábelt vágtak lé és vittek 
el, ugyanígy egy 20 m-es hosszabbító
zsinórt is. Az okozott kár 33 ezer forint.

8
Március 12-én a MÁV állomás területén 
lévő melegedő ajtaját ismeretlen tettesek 
feltörték és egy poroltót és két villáskul
csot vittek el, 19 ezer forint értékben.

8
Ugyanezen a napon jelezték, hogy a hét 
végén a Szent Erzsébet úti telephelyen 
tárolt munkagépekből a gázolajat leeresz
tették. Az ellopott üzemanyag értéke 100 
ezer, az okozott kár pedig 50 ezer forint.

8
Március 15-én a balai úton történt közle
kedési baleset: meglepő módon segédmo
toros és kerékpáros ütközött. Egy helyi 
lakos motorkerékpáijával
Törökszentmiklós irányába közlekedett, s 
áttért a menetirány szerinti bal oldalra, 
ahol összeütközött a vele szemben haladó 
újballai kerékpárossal. Mindketten nyolc 
napon belüli sérüléseket szenvedtek.

8
Március 19-én a Bihari út egyik lakosa 
jelentette, hogy az éjszakai órákban a háza 
melléképületének tetőszerkezetét meg
bontották, majd oda bejutva hegesztő
trafót és egy sarokköszörűt vittek el. A kár 
értéke 60 ezer forint.

8
Március 21-én az esti órákban a 
Tiszapüspöki ÁFÉSZ bolt riasztója ille
téktelen behatolást jelzett: mint kiderült, 
ismeretlen tettesek a kirakatüveget „egy

szerűen” betörték és onnan dohány- és 
italárúkat vittek el.

8
Ugyanezen a napon a város külterületén, a 
113 km-es szelvénynél a közlekedési 
balesetet ismételten a szabálytalan előzés 
okozta: egy szolnoki lakos személygépko
csijával Törökszentmiklós felé közleke
dett, majd előzésbe kezdett. A körültekin
tés nélküli előzés következménye az lett, 
hogy összeütközött a vele szemben érkező, 
szabályosan közlekedő, törökszentmiklósi 
lakos vezette gépkocsival. A vétlen jármű 
vezetője nyolc napon belül gyógyuló sé
rüléseket szenvedett. A két gépkocsiban 
2.2 millió forint kár keletkezett.

8
Ugyancsak március 21-én a reggeli órák
ban a 4-es út 122 km-es szelvényénél 
hasonló baleset történt, melynek oka szin
tén az előzés szabályainak mellőzése volt: 
az ütközés során ketten szenvedtek nyolc 
napon belül gyógyuló sérüléseket. Az 
autókban 2 millió forint kár keletkezett.

8
Március 25-én és 26-án három hétvégi 
házat is feltörtek ismeretlenek: kettőt a 
Tiszapüspöki- Sámyak részen, egyet pedig 
az ártéren. Az épületekből kerékpárt, gáz
palackot, rádiómagnót, konzerveket, 
konyhai felszereléseket és egyebeket vittek 
el -  egyszóval mindent, ami mozgatható és 
értékes. Az okozott együttes kár a tulajdo
nosoknak minimum 100 ezer forint.

8
(A híreket a rendőrségtől kaptuk.

H. M.)

Mennyit segítettünk az árvízkárosultaknak?
Múlt havi számunkban egy felhívást tettünk közzé, melyben a 
kormány arra kéri a lakosságot, ha tud, segítsen az árvíz miatt 
bajba jutott embereken. Kíváncsiak voltunk, volt-e hatása a 
felhívásnak, ezért néhány intézménynél érdeklődtünk, olvasták-e 
a felhívást, s ha igen, miben tudtak segíteni. Kiderült, hogy a 
legtöbb helyen már a kiírás előtt elkezdődött a gyűjtés, a szer
vezkedés.
Városi Vöröskereszt:
Széleskörű volt a gyűjtés, sokan részt vettek benne. Magánsze
mélyek, a helyi Mozgássérültek Egyesület tagjai, a Szociális 
Otthon, a Bercsényi Gimnázium, a Kuncsorbai Általános Iskola 
és a Furák Bt. küldött adományokat.
A pénzen kívül kb. 10 mázsa ruhanemű, nagy mennyiségű máj
krém, vagdalthús, készétel, száraztészta, teafu, cukor, liszt gyűlt 
össze, illetve tisztító- és tisztálkodószerek is érkeztek. Az ado
mányokat Szolnokon a Megyei Vöröskereszt központilag osz
totta szét.
Bethlen Gábor Református Iskola:
Az iskola 300 ezer forint értékű adományt gyűjtött össze. Volt 
közötte tartós élelmiszer, törölköző, zokni, papírzsebkendő, 
kutya-, macskaeledel. Mindezt nagytiszteletű Szabó József lel
kész úr személyesen vitte el Gulács községbe. Itt a gyűjtött 
pénzből 100 ezer forintot osztott szét a legrászorultabbak között.

Ezután rendezték meg a Református Templomban a jóté
konysági hangversenyt, melyen az Egri Tanárképző Főis
kola Kollégiumának énekkara és a Református Iskola ta
nulói közreműködtek. A bevételt szintén az árvízkárosul
taknak ajánlották fel.
Lábassy János Szakképző Iskola:
Az iskola nevelői pénzadományokkal, ruhákkal segítették 
az árvízkárosultakat. A segítségnyújtásból a tanulók is 
kivették részüket. Komoly munkát vállaltak a védekezésben 
a tószegi és a balai gáton az ősszel és most tavasszal is. 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola:
Az iskola Ipolyi téri épületében szerveztek gyűjtést, mely
ben nevelők, diákok egyaránt részt vettek. 70 kg élelmiszer, 
ruhanemű és tisztítószer gyűlt össze. Az adományt Tiva
darba juttatták el.
Bercsényi Miklós Gimnázium:
Már az őszi árvíz idején is jelentős segítséget nyújtottak az 
iskola nevelői és diákjai egyaránt. Most 14 ezer forintot 
gyűjtöttek össze. Ebből Budai Klára tanárnő osztálya, a 9. b 
5 ezer forintot, a fennmaradó összeg főként a 10. a, 11. a, 
11. b osztályok összefogásából ered, de a többiek is részt 
vettek a gyűjtésben.

(Folytatjuk a beszámolót!)
V. M.
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Jubileum  a vizuális nevelésben
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Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1996-tól működik Önálló Vizuális Alapiskola. 
Először Törökszentmiklóson indult, majd Kunszentmártonban, Szolnokon, Ken
gyelen és Martfűn. Egyre szélesebb körben terjed, egyre több diákja van és egyre 
többször halljuk különböző rendezvények kapcsán az iskola nevét. Mégis -  ha 
utána gondolunk -  igen keveset tudunk munkájukról, tevékenységükről. Minder
ről Sindel Mihály tagozatvezető tanár adott felvilágosítást lapunknak.
— Milyen szervezésből alakult az Önálló 
Vizuális Alapiskola?
— Németh Lajos, a Kengyeli Általános 
Iskola igazgatója alapította 1996-ban. Az 
oktatás az illetékes minisztérium által 
engedélyezett egyedi tanterv alapján indult 
be megyénk három településén, Szolno
kon, Kunszentmártonban és városunkban, 
Törökszentmiklóson. 1998 szeptemberétől 
Kengyelen és Martfűn további telephellyel 
bővült.
— Mi volt a célja egy ilyen iskola létreho
zásának? Mit szeretnének megvalósítani a 
képzés során?
— Lehetőséget szeretnénk adni az átlagos
nál jobb adottságokkal rendelkező, a 
vizualitás iránt fogékonyabb gyerekek 
készségeinek, ismereteinek fejlesztésére. 
Az alapfokú művészetoktatás képzési 
rendszere lehetőséget nyújt az esztétikai 
érzékenység -  nyitottság, igényesség, 
ízlés, erkölcsi fogékonyság -  alakítása 
mellett, a látás kiművelésére és tudatosítá
sára.
Az alapfokú és továbbképző évfolyam
okon a tanulók képességeiktől, szorgal
muktól függően fejleszthetik vizuális 
műveltségüket, és különféle szakirányú 
területeken szerezhetnek jártasságot. Cé
lunk, pótolni azt a hiányt, amit az állami 
iskolákban csökkenő óraszámok miatt 
egyre nehezebb megvalósítani.
— Milyen korú gyerekek járnak ide?
— Általában az általános iskola 2. osztá
lyától jönnek a gyerekek. így az alapfokú 
képzést -  ami 6 év -  éppen 8. osztályos 
korukra fejezik be. Ritkán előfordul egy- 
egy kimaradás, de a következő évben új 
tagot nem tudunk a csoportba fölvenni, 
mert egy év lemaradást nem lehet pótolni.
— Az alapfokú képzés után van-e lehetősé
ge a komolyabban érdeklődőknek folyta
tásra?
— Igen, a képzés ideje 12 év. Az alapfokú 
képzést követi a továbbképző időszaka. Ha 
tanulónk a városban marad, és beiratkozik 
iskolánk következő évfolyamára, úgy 
nálunk folytatja tanulmányait. Amennyi
ben más településen választ középiskolát, 
és ott is működik Vizuális iskolai tagozat, 
úgy ott bekapcsolódhat a képzésbe.
— Hány csoport működik jelenleg a vá
rosban?
— Két iskola, a Kölcsey és a Hunyadi ad 
helyet a képzésnek. A Kölcseyben 5, a 
Hunyadiban 7 csoport működik 76, illetve 
90 fővel. Ez a létszám már többszöröse az 
első évinek. Egyébként megyei szinten is a

nagy érdeklődésre utal a nagy létszám. A 
kezdeti 350 főhöz képest a jelenlegi 800.
— Hány szaktanár segíti a csoportok mun
káját?
— A két iskolában dolgozó csoportok Tóth 
Éva, Búzásné Kremzer Ibolya, Szécsi Pál 
és az én irányításommal működnek.
— Milyen gyerekek jelentkezhetnek? Ki
mondottan tehetségeseket várnak, vagy 
bátran jelentkezhetnek kicsit „sutább” 
kezüeknek is?
— A vizualitás iránt fogékonyabb gyerme
kek képességeinek, készségeinek, ismere
teinek fejlesztésére szolgál a képzés. A 
készség nem alapvető feltétel, de termé
szetesen nem árt, ha van, hiszen így gyor
sabb, hatékonyabb az előrehaladás.
— Ez az iskola magánjellegű,, ezért tandí
ja s . Megtudja-e fizetni mindenki?
— A tandíj nem magas, hiszen havonta 
600 Ft, Ez nem sok, ha figyelembe vesz- 
szük az anyagszükségletet és az eszköz- 
használatot. De a szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulók számára tandíjkedvez
ményt is biztosítunk.
— Milyen technikákkal ismerkednek a 
diákok a képzés alatt ?
— A kötelező alaptantárgy a rajzolás, 
festés, mintázás. Ezen kívül, kiegészítés
ként megismerkedhetnek a grafikától 
kezdve, a különböző kézműves techniká
kon keresztül a tűzzománc készítésig, 
fotózásig vagy videózásig. Hogy melyek 
ezek á kiegészítő tárgyak, az függ a helyet 
adó intézmény adottságaitól, és igazodik a 
szaktanárok felkészültségéhez, beállított
ságához.
A 3. évtől műhelygyakorlaton vesznek 
részt a gyerekek. A műhelyek felszereltsé
ge a fenntartó felelőssége, aki mindent 
megtesz annak érdekében, hogy minél 
felszereltebb műhelyekben végezhessük 
munkánkat. A legnagyobb gondot a szapo
rodó létszám miatt a helyhiány okozza. 
Egyelőre a fent nevezett iskolák rajz 
szaktermei adnak helyet a képzésnek. 
Távlatokban a fenntartó önálló épület 
biztosításán is gondolkodik, ahol önálló 
műhelyek kialakítására is lesz lehetőség.
— Van-e lehetőség megmérettetésre?
— A képzés során főképpen saját tevé
kenységük jelenti a megmérettetést. A 
fejlődést tanítványaink magukon érzik. A 
kezdethez képest másképp látják, ítélik 
meg a művészi alkotásokat.
De szép eredménnyel veszünk részt pályá
zatokon, kiállításokon.

— A szülők, érdeklődők nyomon követhe
tik-e a fejlődést, betekinthetnek-e gyerme
keik munkájába?
— Az utóbbi években a Magyar Kultúra 
Napja egyik rangos városi rendezvénye az 
Önálló Vizuális Alapiskola tanulóinak 
bemutatkozó kiállítása.
Szép siker volt a millennium alkalmából 
meghirdetett Szent Miklós, városunk név
adója pályázat. A beérkezett munkákból a 
Városi Művelődési Központ pincegalériá
jában nyílt kiállítás.
Kunszentmárton évente megrendezi a 
Márton Napokat. Ennek egyik programja a 
rajzverseny, melyen mindig részt veszünk.
— Akinek felkeltettük az érdeklődését; hol 
tekintheti meg legközelebb az Önálló Vizu
ális Alapiskola tanítványainak munkáit?
— A tanév folyamán mindkét helyet adó 
iskolában állandó kiállításon tekinthetők 
meg a legjobban sikerült munkák. A Hu
nyadi Mátyás Általános Iskola Hunyadi 
Napok rendezvényére „Kedves városunk, 
Törökszentmiklós” címmel pályázatot írt 
ki. A díjazott alkotások -  melyek nagy 
részét a vizuális alapiskolások készítettek
— díszítik a millennium alkalmából meg
jelentetett falinaptárt.
Az idén 5 éves születésnapunkat ünnepel
jük. Ez alkalomból májusban jubileumi 
kiállítás nyílik Szolnokon. A hely szűke 
miatt ugyan, egy erősen válogatott anyag
gal vehetünk részt. Ennek ellenére minden 
érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

________________________ (V. M.)

Sakk
A megyei I. osztályú csapatbajnokság hato
dik és hetedik fordulóját játszották le márci
usban a csapatok.
A törökszentmiklósiaknak két erős ellen
féllel kellett megmérkőzniük; először ide
genben Rákóczifalva, majd itthon Karcag 
ellen.
A csapatokat hat-hét magasabb minősítésű, 
többnyire mesterjelölt játékosok leigazolá
sával rendkívüli módon megerősítő 
Rákózcifalviak a legesélyesebbek a harma
dik hely elérésére.
Csapatunk nagyon szoros küzdelemben, 
minimális arányban maradt alul. A szintén 
jó erőkből álló karcagi csapat ellen viszont 
sikerült győzni.
Rákóczifalva -  Törökszentmiklós: 5,5-4,5
A törökszentmiklósi csapatban a követke
zők játszottak: Barta Ferenc, K. Szabó Imre, 
Balogh János, Bencsik Péter, László Antal, 
Molnár Gergely, Drimusz Tibor, Szabó 
Imre, Seres Vígh Zoltán, Pató Mihály. 
Törökszentmiklós -  Karcag: 6,5-3,5 
Csapatunk összeállítása: Barta Ferenc, K. 
Szabó Imre, Balogh János, Bencsik Péter, 
László Antal, Molnár Gergely, Simon Zol
tán, Szabó Imre, Seres Vígh Zoltán, Pató 
Mihály.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
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Rajzverseny a Víz és az Egészség napja 
alkalmából

Halmay Diána sikeres rajzai

A szolnoki Napsugár Gyer
mekkor rajzpályázatot hirdetett 
3 korcsoport részére. A 11-13 
évesek korcsoportjában egy 
törökszentmiklósi kislány, 
Halmay Diána is benevezett 
rajzaival. A pályázatra 1500 
pályamű érkezett, melyből 150 
alkotást mutattak be. Minden 
tanuló 5 rajz elkészítésével 
pályázhatott. A „mi lányunk” öt 
alkotásából négy került kiállí
tásra, ebből kettő a díjazottak 
falára került. Korosztályában ő 
volt az egyetlen, akinek 4 mun
kája is megtekinthető a lehetsé
ges 5 kép közül. Jutalma a 
részvételért egy oklevél, ki
emelkedő teljesítményéért 
pedig egy Philips Wolkman. 
Diána kivételes rajztehetségét 
mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy már óvodás korában 
részt vett különböző pályázato
kon, rajzai külföldi kiállításokra 
is eljutottak. A Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola 6. b osztályos 
tanulója, az Önálló Vizuális 
Alapiskolába is jár. Rajzait, 
elkészült munkáit olyan neves 
szakemberek „bírálják”, mint 
Kőnig Róbert. Tanárán, Sindel

Mihályon kívül ő is sokat segít szakmai 
tanácsokkal Diának. Egyébként pasztell 
technikával készíti rajzait, kedvenc figurái 
az állatok, különösen a lovak. Több alka
lommal nyert pályázatot helyi rendezvé
nyeken is. Pl. Kölcsey Napok rendezvény- 
sorozaton.
Hogy tehetségéből ízelítőt adjunk, íme 
egyik alkotása.

Polgár Lné

12 óra tömény őrültség
A város középiskolái számára márc. 31 -  ápr. 1-én (szombat -  vasár

nap) 12 órás vetélkedőt rendezett a Városi Művelődési Központ az R. B. 
Egyesület és a nagykörűi szervezőkkel közösen. A verseny aktualitását a 
„bolondok napja” szolgáltatta.

A három csapat (Székács, Gimi, Lábassy) nagy lelkesedéssel és lendü
lettel látott a feladatok megoldásához, melyekhez minden leleményessé
gük, lelki erejük szükségeltetett. Volt itt minden: villámkérdések, balett, 
portrékészítés, zenélés konyhai eszközökkel, táncverseny, ügyességi 
játékok, címerkészítés, reformprogram-javaslat, szappanopera-paródia, 
pantomim és még számos bolondos feladat. A csapatok nagy igyekeze
tükkel többször nehéz helyzetbe kényszerítették a zsűri tagjait.

Végül a küzdelem az utolsó 2-3 órában már a tetőfokra hágott, hiszen a 
Székács és a Gimi között lévő minimális pontkülönbség letomázására a 
gimis fiúk igyekeztek mindent bevetni, de hiába. A 12 órás bolondos 
vetélkedő végeredménye:
1. Székács 2. Bercsényi 3. Lábassy

A győztesek a Megyei Művelődési Szolgálat jóvoltából szép nyere
ményt vehettek át. Az első helyezett 15 ezer, a második 10 ezer, a harma
dik 5 ezer forint pénzjutalomban részesült.

Összességében elmondható, hogy a résztvevők száma és hangulata 
egyaránt azt bizonyította, igenis szükség van ilyen és ehhez hasonló prog
ramokra, melyek megmozgatják és a közös élmény megélésével összeko
vácsolják a város fiatalságát.

(Iványi A.)

Gondolatok költőkről, 
költészetről

„Az igazi eredetiség ritka... A költészet legsúlyosabb 
átka a középszerűség.”

(Andersen)
„A költő erős képzeletű ember, ki maga is megindul, 
megijed azoktól az alakoktól, melyeket alkotott.”

(Diderot)

„A költőnek most minden és mindenki iránt rokon- 
szenvvel kell lennie, hogy mindent és mindenkit meg
értsen és leíijon.”

(Flaubert)

„A költészetnek árt az eszeskedés, de kedvére van az 
értelmes ész.”

(Goethe)

„Költők által álmodik az emberiség.”
(Hebbel)

„... én szerintem a költészet nem nagyúri szalon, hová 
csak fölpiperézve, fényes csizmában járnak, hanem 
szentegyház, melybe bocskorban, sőt mezítláb is belép
hetni.”

(Petőfi)

„A verses költészet egyetlen legitim birodalma a Szép
ség.”

(Poe)

„Annyi, de annyi a költészet, s mégis mi sem ritkább, 
mint egy költemény!”

(Schlegel)

Juhász Gyula 
Költők, barátim...

Költők, barátim, merre, merre éltek,
Szeretném megszorítani kezetek,
A régi, régi, szép napokra kérlek,
Csak legalább egy sort üzenjetek!
Együtt indultunk a költői hegyre,
Lelkes, bolondos és dalos csapat,
Énekre hangolt bú és balszerencse,
És mentünk felhők, csillagok alatt.

Jó Kosztolányi, a kedves Szabadkán,
A kertben, egykor, ó, emlékszel-e,
Piros borok közt és zöld lombok alján,
Hallgattuk, mit zeng a tücsökzene.
A magyar ég oly szelíden borult ránk,
Mint édesanya arca altatón,
S elringatott a magyar szomorúság,
Mint ladikot a hullám tiszta tón.

Babits Mihály, a Vitéz utca sarkán 
Hiába nézek én egy ablakot,
Te messze mentél, és ideges, halvány 
Arcodnak fénye rám rég ragyog.
Ama fekete, fekete virágról 
Mikor hallgattam furcsa éneked,
Nem gondoltam, hogy a jövőnkbe látott 
Nagy, sötét és álmodó szemed.

Kedves Karinthy, mért nem jősz le hozzám, 
Nevettetőn, hogy könnyezzek bele?
Ady Endre -  a távol azúrország 
Hol vár ránk? Én is siessek-e?
Talán egy-két verses bút elsírok még,
Reménytelen egy-két nőt szeretek,
Talán megérem, hogy lesz itt honom még,
Költők, barátim, ó, feleljetek!_________________
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Bemutatkoznak a civilszervezetek...
Törökszentmiklósi Református Templomért 

Alapítvány
Márciusi számunkban új rovatot 
indítottunk azzal a céllal, hogy 
részletesen megismertessük Ö- 
nökkel a városban működő 
civilszervezeteket. Először a 
„Zöld utat a tudáshoz” Alapít
vány mutatkozott be, mely az 
elsők között alakult. Ebben a 
hónapban egy fiatal alapítvány 
célkitűzéseiről, működéséről 
tájékoztat bennünket nagytiszte
letű Szabó József lelkész úr, aki 
a Törökszentmiklósi Reformá
tus Templomért Alapítvány 
elnöke is.
— M ikor és milyen céllal jö tt  
létre az alapítvány?
— 1998-ban alakult, mint köz
hasznú alapítvány, a város 
egyetlen országos védettségű

épületének megóvására.
— Mutassuk be ezt az épületet, mert úgy gondolom nagyon keveset 
tudunk róla.
— A Református Templom 1788-89-ben épült barokk stílusban. Ez a 
város legrégebbi épülete. Az elmúlt évek során a Református Egyház- 
község kívül belül felújította. Jász-Nagykun-Szolnok megye legponto
sabban működő toronyóráját vásárolták bele, amely a Frankfurt mel
letti atomreaktor órájához csatlakozik. Sajnálatos módon a templom a
4-es számú főúthoz nagyon közel fekszik, ezért a nagy forgalom, az
igen súlyos járművek rendkívüli károkat okoznak az épületben. Folya
matos felújítás és karbantartás szükséges a templom épületén. Ezeknek 
az ügyeknek az intézésére jött létre a közhasznú alapítvány.
— Kik segítették létrejöttét?
— A Református Egyházközség tagjai és városunk azon polgárai, akik 
fontosnak tartják ennek a régi épületnek a megóvását.
— Kik a támogatói és milyen bevételi forrásai vannak?
— Támogatókra találtunk a város polgáraiban, a vállalatokban, vállal
kozókban, mindazokban, akik egy ilyen nemes cél érdekében szívesen 
hoznak áldozatot
— A célokból, tervekből mit sikerült eddig megvalósítani?
— Három éve folyamatosan épül újjá a templom belseje. Folyik a szi- 
geteletlen falak víztelenítése és a padok kényelmesebbé tétele. Készül 
az új padlózat is.
— A közelmúltban rendezték az első alapítványi bált. Mennyire volt 
sikeres?
— Rendkívül. Igen nagy volt az érdeklődés, sok jelentkezőt kellett 
helyhiány miatt visszautasítani. A rendezvény tiszta bevétele több mint 
200 ezer forint volt. Itt szeretnénk is köszönetét mondani mindazok
nak, akik adományaikkal támogatták az alapítványi bál megrendezését.
— Terveznek-e hasonló rendezvényeket?
— Október 25-én lesz a templom születésnapja, ezért erre az időszakra 
tervezzük a következő alapítványi bál’ megrendezését. Egy 212 eszten
dős születésnap megünneplése és ennek megszervezése örömteli fela
dat lesz az alapítvány tagjai és a város lakói számára egyaránt. Ehhez 
az örömünkhöz szervesen hozzátartozik, hogy reményeink szerint 2001 
őszén megkezdődik a 4-es főút várost elkerülő szakaszának építése is, 
amely nagyban elősegíti ennek a régi szép épületnek a megóvását.

(V. M.)

Március 9-én volt a pódiumteremben a hagyományos 
„Éneklő Ifjúság” kórusszemle. Ez volt a megyében az 
első idei bemutató. Nagyon komoly felkészülés után 
lépnek ilyenkor dobogóra az énekkarok, hogy tudásuk 
legjavával elvarázsolják hallgatóságukat, és közkinccsé 
tegyék a „tiszta forrásból” származó dalokat.

Négy kórus vállalta csak a megmérettetést. Többsé
güknek nem kellett bemutatkozni, mert egy kivételével 
már visszatérő vendégei voltak a műsornak.

Elsőnek a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Gyermek
karát hallottuk Csirmaz László vezényletével. Alföldi 
népdalokkal kezdtek, majd J. Berther Glória, glória 
című művét, valamint Bárdos L. -  Lukács L. Bikaviadal 
című darabját -  és a közkedvelt, dallamos ,31 condor 
pasa”-t szólaltatták meg. Zongorán a karvezető, fuvolán 
Halászi Emese kísért.

Berekfürdőről a Veress Zoltán Általános Iskola kórusa 
érkezett új szereplőként, meglepetést okozva mindenki
nek. Nagy létszámú gárdájukban sok fiút is hoztak. 
Schubert, Halmos, Szentkúti és Bárdos művek mellett 
egy miserészletet is előadtak, gyönyörű hangzásban. 
Vezényelt Kovács Andrásné, zongorán Halassyné Szé
kely Orsolya kísért.

Fegyvemekről is nagyon népes csoport érkezett. Az 
Általános Iskola és Szakiskola Énekkarát Kovács Zoltán 
vezényelte. Ők már régi ismerőseink. Pest megyei nép
dalcsokruk hallgatása élményszámba ment. Hallottunk 
még angol karácsonyi éneket, a hajdan oly divatos 
Aratódalt Sárközi Istvántól és egy kedves dalt a nyíló 
orgonáról.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola Kórusa zárta a 
sort, Vargáné Egyed Ildikó vezetésével. Zongorakísé
rőjük Kormos Sándor volt. Bartók Béla gyűjtéséből 
énekeltek népdalcsokrot, egy húsvéti témájú kánont, 
spirituálé-feldolgozásokat hallottunk, Karai: Három 
nóta -  három móka című művét adták elő, befejezésül 
pedig a nagyon érdekes tapsrondót, OrfF szerzeményét.

A kétszemélyes zsűri tagjai Bedőné Bakki Katalin 
karnagy és Buday Péter karnagy, a KOTA alelnöke 
voltak. Mindketten elismerték a kórusok teljesítményeit 
és szabadidejük feláldozásával járó kemény munkáju
kat. Eredményeik az értékelésben is tükröződtek. A 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Fegyvemeki Ál
talános Iskola és Szakiskola Arany Oklevelet kapott, ez 
utóbbinak még külön dicsérő oklevél is jutott a népdal- 
csokorért. Szintén Arany Oklevelet szavaztak meg a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola Kórusának, Országos 
Dicséretre is javasolva őket egész műsorukért, a KOTÁ- 
nál. Legnagyobb elismerés a berekfürdőieknek jutott: az 
Arany Oklevél mellé „AZ ÉV KÓRUSA” kitüntető 
címre is javaslatot kaptak.

Mindig nagy öröm látni és hallgatni a vidáman és szí
vesen éneklő gyermekeket. Jó, hogy vannak, akik ilyen 
szép és nemes időtöltést választanak. De nagyon jó, 
hogy vannak még lelkes tanárok, kórusvezetők is, akik 
meg tudják ízleltetni velük az éneklés gyönyörűségét, 
nagy kincset adva ezzel kezükbe és szívükbe. Ha éle
tünk során nemcsak örömeinket, de bánatainkat is ki 
tudjuk énekelni magunkból, még a legnagyobb teher is 
enged nyomásából! Gratulálunk mindenkinek, eredmé
nyes fáradozásáért! Kár, hogy majdnem csak magának 
és egymásnak dalolt a népes szereplőgárda ezen a délu
tánon is, akárcsak az előző évek bemutatóin!

(Hajnal Jné)
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„Hogy tetszik lenni?”
„Mindig önmagam adtam, azt amilyen vagyok”

Az évek során lapunk hasábjain sok olyan 
embert bemutattunk, akik valamilyen okból 
„reflektorfénybe” kerültek. Gondolok itt azok
ra, akik a város életében jelentős szerepet ját
szottak, vagy valamilyen kitüntetésben része
sültek, stb. De vajon hogy élnek azok, akik a 
háttérben maradtak, pedig szintén becsületesen, 
lelkiismeretesen, a legjobb tudásuk szerint 
dolgozták végig életüket, mintegy láncszem
ként a nagy gépezetben?
Új sorozatunkban ilyen embereket szeretnénk 
bemutatni. Hogyan éltek? Mit dolgoztak? 
Hogyan töltik a jól megérdemelt nyugdíjas 
éveket? Elsőként Szécsi Béláné Piriké nénit 
kerestem fel. Bevallom gyerekkorom óta isme
rem őt, s mindig csodáltam jókedélyét, tempe
ramentumát, állandó lendületét, kitartó munka
kedvét.
— Mióta vagy nyugdíjban Piriké néni?
— 1987 februárja óta.
— Mennyi ideig dolgoztál?
— Több, mint 36 évet dolgoztam végig, ebből 
32 évet az OTP-nél töltöttem.
— Milyen beosztásban?
— Először pénztáros voltam, majd előadói 
besorolást kaptam, behajtásokat intéztem.
— Voltak-e elismeréseid?
— Kétszer kaptam Vezérigazgatói Dicséretet, 
másodjára éppen kis idővel nyugdíjazásom 
előtt.
— Nyugdíjasként vállaltál-e munkát?
— Igen, kb. 1 évig heti 8 órában dolgoztam 
kisegítőként a helyi TOTO-LOTTÓ Kirendelt
ségen.
— Hogyan emlékszel vissza a munkahelyedre, 
régi munkatársaidra?
— Nagyon kellemesen, jó szívvel, szeretettel. 
Voltunk 30-an 40-en együtt, de soha egy han
gos szóváltás nem volt közöttünk. Ha 
valamelyikünk bajban volt, a többiek mindent 
megtettek, hogy segítsenek. Leginkább családi
asnak mondhatnám az akkori légkört, olyan 
testvéries volt a viszony. Munkaidőn kívül is 
sok időt töltöttünk együtt. Mikor nyugdíjba 
jöttem, kaptam a közvetlen munkatársaimtól 
egy emlékkönyvet, jókívánságokkal, fényké
pekkel és az évek során összegyűjtött, velünk 
történt humoros anekdotákkal. Ezt gyakran 
előveszem, nézegetem, olvasgatom. Ilyenkor 
megrohannak az emlékek. Öröm tölt el, derülök 
a tréfás bejegyzéseken. Jóleső érzéssel for
gatom.
— Nemcsak a munkatársak szerettek nagyon, 
de úgy tudom az ügyfelek körében is népszerű 
voltál. Minek tulajdonítod ezt?
— Mindig magamat adtam, azt amilyen va
gyok. Őszinte voltam, de igyekeztem minden
kivel megtalálni a hangot. Ha például egy 
egyházi személy jött be, akkor azzal, ha Juliska 
néni akkor azzal. Nagyon jó tanító mesterem 
volt ebben, az akkori főnököm Berta Gyula, aki 
arra tanított mindannyi-ónkat, hogy valamennyi 
ügyféllel legyünk türelmesek, hallgassuk meg 
őket, legyen hozzájuk egy-egy kedves szavunk. 
Bizony ez belénk is rögződött, természetesnek 
vettük, nemcsak én, hanem az egész kollektíva.

Az ügyfelek hittek, bíztak bennünk, úgy 
érzem bizalommal fordultak hozzánk. Ez jó 
érzés volt.
— Mi mindent csinálsz most, hogy már 
nincsenek ezek a hivatalos elfoglaltságok?
— Öt emberre főzök minden nap. Emellett 
itt a kert, amiben megtalálható minden a 
máktól kezdve a hagymaféléken keresztül 
a különböző zöldségféléig. A fiaméknak is 
van Tiszapüspökiben egy hobbijuk, ott is 
besegítek, ha szükséges. Ebből láthatod, 
hogy nem unatkozom minden napra van 
elfoglaltságom. A kertben naponta 2-3 
órát el lehetne tölteni, de nem mindig 
tartom ezt be. Ha kimegyek dolgozni, azt 
inkább a hajnali vagy kora reggeli órákban 
teszem, mert a meleget, a napot nem bí
rom.
— Marad-e idő a pihenésre?
— Ha a kertben, a házimunkában elfáradtam, 
kimegyek a piacra, egy-egy kicsit árulok. Jól 
jön a nyugdíj kiegészítéseként. Ez kikap
csolódás is, mert itt találkozom ismerősök
kel, régi kollégákkal, akik ha odajönnek, 
örülök, hogy elbeszélgethetünk.
A másik szórakozást a kedvelt TV soroza
taim jelentik délutánonként. Ilyenkor félrete
szek mindent, s leülök a TV elé.
— Az utcai, piaci találkozásokon kívül tar
tod-e a kapcsolatot a régi kollégákkal?
— Nem nagyon rendszeres a találkozás, 
inkább véletlenszerű. Illetve működik Szol
nokon a megyei igazgatóságnak egy nyug
díjas klubja: ide évente 3-4 alkalommal 
eljárok néhány miklósi volt OTP-ssel. Az 
éves kirándulásokon is részt veszek, amit a 
fájós lábam ellenére nagyon élvezek. Most 
elvállaltam, hogy a törökszentmiklósi nyug
díjas szakszervezeti tagokat összefogom, 
tájékoztatom őket a különböző megmozdulá
sokról, lehetőségekről, beszedem a tagdíjat, 
stb.
— Ezek szerint az egészséged is rendben, 
hiszen igen aktív nyugdíjas életet élsz.
— Szerencsére, bár a lábam, térdem igen fáj, 
de amikor az orvos megnézte, csak annyit 
mondott: „Asszonyom, ez tönkre van men
ve!” No, ha tönkrement, akkor így megyek 
vele, és kész! Nem veszek róla tudomást. 
Gyógyszert, csak hosszabb út előtt szedek rá, 
hogy bíijam az utat, egyébként nem szedem, 
inkább tornázom reggelente.
— Említetted a családodat Mesélnél róluk 
egy kicsit bővebben?
— Mindent ők jelentenek számomra. A fiam, 
a menyem, akit inkább lányomnak tekintek, 
az unokáim. A nagyobbik unokám Petra, aki 
17 éves és a Székácsban tanul, a kisebbik 
Vivien, ő a Kölcsey Általános Iskolában 
most negyedikes. Szerencsére nagyon szoros 
a kapcsolatunk, sok időt töltenek nálam, ami 
számomra nagy boldogság. Úgy érzem 
összetartó, egymást segítő család vagyunk, 
és én sok kényeztetést, szeretetet kapok 
tőlük.

Egy délután a MEOSZ- 
csoportnál

„Mindenekelőtt jegyezd meg jó l!
A madárdal neked is szól!
Nem zárul be előtted a világ...
Csak te másképpen élsz: 
de szükségem van rád! ”

(egy édesanya)

Igen, a madárdal nekik is szól! És min
den, ami szép és jó van az életben, az 
nekik is jár! így a szerető figyelmesség, a 
megemlékezés, az ünneplés is.

A törökszentmiklósi MEOSZ-Csoport 
tagjai szerencsére ezt nagyon jól tudják. 
Minden alkalmat megragadnak, hogy 
összejöhessenek egy kis baráti tereferére, 
a néha kicsit egyhangú, otthoni életükből. 
A készülődés, az ünnepi órák várása már 
előre megszépíti a napokat. így van ez 
minden márciusban, amikor úgy nőnap 
táján a postás kiviszi a meghívókat. A 
férfi sorstársak felosztják egymás közt a 
teendőket, megválasztják a felelősöket. 
Még az sem baj, hogy ezt az egész szer
vezkedést éppen egy nő: Katika
elnökasszony fogja össze!

Az idén március 23-án rendezték meg 
összejövetelüket a szokott helyen, a jól 
bevált menetrend szerint. Ezen nagyon 
aranyosan szerepeltek a Bethlen Gábor 
Református Általános Iskola 4. osztályo
sai, a mozgásművészeti tagozat kis tanu
lói, Szalavári Anna tanárnő vezetésével. 
A Kodály Zoltán Zeneiskola Népzenei 
Tagozata szolgáltatta hozzá a muzsikát. 
(A gyermekek ezzel köszöntek el a cso
porttól, amelynek tagjait oly sokszor 
örvendeztették meg műsorukkal. Jövőre 
már új osztállyal indul a tanárnő.)

A szórakoztatás percei, órái során tájé
koztatást is hallgattak meg egy 
gyógykészítményről, az egészséggel 
kapcsolatos egyéb tudnivalókról és erszé
nyüket is megnyitották az árvízkárosultak 
segítésére.

A nők köszöntése Mészáros Sándor 
gazdaságvezető feladata volt, a zenéről 
pedig Benedek Zsolt gondoskodott. Az 
összes támogatónak és segítőnek ezúton 
mond köszönetét a tagság és a vezetőség.

Volt azonban egy nagy gond, ami min
denkit váratlanul ért! A Kapisztrán úti 
ebédlő udvarára alig tudtak beállni autó
ikkal. Pedig a vidékiek most itt sem 
voltak a maguk nagyméretű járműveivel! 
Az útépítők ott parkoló hatalmas gépei 
azon az esős héten alaposan összevágták 
az udvart. Mindenütt állt a sár és a víz. A 
férőhelyet is olyan rendetlenül foglalták 
el, hogy az már komoly gondot okozott 
az érkezőknek.

Vigyázzunk mindnyájan, hogy mozgá
sukban korlátozott embertársaink előtt 
ilyesmi miatt se „záruljon be a világ!”

(Hajnal Jné)

V. M.
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Millenniumi utazás
Tudósítás közel 600 Petőfís diák parlamenti látogatásáról

A történelem belőlünk születik, a mi múltunkból, jövőnkből, az akaratunkból. 
Küzdelmeinkből, valóra vált terveinkből, álmainkból. Az ember kezei között 
formálódik az anyag, a papír és tinta, a kő, a fa, a hang... s lesz belőle valami, 
ami visszavonhatatlan tett, amiben benne foglaltatik életének, vágyainak, re
ményeinek minden kifejezhető, megragadható értelme, ami idővel megőrizen
dő tapasztalattá, szép emlékké válik. Reményeink szerint ilyen szép emlékké, 
ünnepé vált 2001. március 10-e (szombat), a Petőfi Sándor Általános Iskola 
571 tanulója számára. Az iskola igazgatósága és nevelői ugyanis parlamenti 
látogatást szerveztek tanulóik és a nevelőtestület, valamint az iskola vala
mennyi alkalmazottja részére. A millenniumi kirándulás szervezéséről, tapasz
talatairól beszélgettünk Soós Kálmán igazgató úrral, aki készséggel válaszolt 
lapunk kérdéseire.
— Milyen apropóból, mi kor született e 
nemes gondolat?
— Köztudomású, hogy a millenniumi 
rendezvények sorozatát éljük, mindenki 
igyekszik méltóképpen emléket állítani e 
neves évfordulónak. 2000 őszén, tehát a 
2000/2001-es tanév elején értesültünk 
arról, hogy a millennium évében lehető
ség van arra, hogy a MÁV RT. közre
működésével a gyerekek ingyenesen, 
tehát útiköltség térítése nélkül megte
kinthetik a parlament épületét és az ott 
elhelyezett koronázási ékszereket. Úgy 
éreztem, hogy ezt a lehetőséget ki kell 
használni, élni kell a MÁV RT. ajándé
kával.
— Hogyan indult a szervezés? Részt 
vett-e mindenki?
—  595 fő vett részt a kiránduláson, az 
iskola 24 osztályának tanulói a legkiseb
bektől a legnagyobbakig. Miután már a 
tanév elején tudtuk, hogy 
március 10-e szombat mun
kanap lesz, ezért erre a napra 
neveztünk. Egyeztettük a 
munkaközösségekkel, vala
mint a MÁV RT. részéről 
Sáfrány Csaba úrral. Segít
ségével biztosított volt szá
munkra a külön szerelvény 
erre a napra. Ezt követően 
felvettük a kapcsolatot a 
Parlament Információs Iro
dájával, hogy a kijelölt na
pon tudnak-e bennünket 
fogadni. Már ekkor, kb. fél 
évvel a kirándulás előtt, német és japán 
csoportok mellett tudtak csak bennünket 
fogadni, olyan nagy az érdeklődés. Itt 
jegyzem meg, hogy a belépés és az ide
genvezetés is ingyenes volt az 595 részt
vevőnek.
— M ikor indultatok, illetve érkeztetek? 
Kik segítettek az utazásban?
— Azon a bizonyos szombati napon, 
egészen pontosan 2001. március 10-én 
korán keltek iskolánk tanulói. Reggel 6 
órakor tolták be a szerelvényt a török

szentmiklósi vasútállomásra. A külön
vonat tehát a helyi vasútállomáson várta 
a kis nebulókat. A vonat nyolc kocsiból 
állt. Reggel V i 7-kor indultunk. A köz
elmúltban nemigen látott ennyi embert a 
helyi vasútállomás. Valóságos „ember
erdő”-t láttunk, kitekintve a vonatablak
ból. Ugyanezzel a szerelvénnyel jöttünk 
vissza. Délután 13—-kor indultunk a 
Nyugati pályaudvarról. A gyermekeket a 
nevelők és az iskola valamennyi dolgo
zója kalauzolta. Mindenki tudta, hol a 
helye (előzetes egyeztetés alapján), 
mondhatjuk úgy is, szervezésből jelesre 
vizsgáztunk
— Hogyan utaztatok? M i volt a program  
az érkezés után?
— Közvetlen célunk a Parlament, és 
nemzeti ereklyéink megtekintése volt. A 
gyerekek reggel 9 és 12— között folya
matosan, előre egyeztetett csoportokban

léptek be a Parlamentbe. A vonatról való 
leszállás után az egyes osztályok együtt 
maradtak, mindenki meghatározott idő
pontra érkezett a Parlament elé, tehát 
nem együtt kígyóztuk át a várost. Az 
egyes osztályok saját programot szer
veztek a fennmaradó időre, amiben 
kirakatnézéstől a múzeumlátogatásig 
minden szerepelt. Tehát az Országházba 
való bejutás gördülékenyen ment. Nem 
volt úgynevezett „holt idő”.
A Parlamentben gyermekközpontú 

idegenvezetést kaptunk. Úgy gondolom,

minden résztvevő tanuló számára könv- 
nyen érthető, az ő nyelvükön fogalma
zott „történelem órát” hallgathattak. 
Mindenki fegyelmezetten, a hely szel
leméhez illő módon viselkedett.
— Milyen anyagi vonzata volt a kirán
dulásnak? „ Kik állták a számlát ”?
—  A kirándulás a gyerekeknek nem 
került pénzébe. Az utaztatás költségeit 
Sáfrány Csaba közreműködésével a 
MÁV RT. fedezte.
— Kiktől és milyen „külső” segítséget 
kaptatok a kirándulás gördülékeny meg
szervezéséhez?
— Elsőként említem a Rádió Török- 
szentmiklós munkatársait, akik segítsé
gével, élő adásban, több alkalommal 
tájékoztatást adtunk a szökőknek arról, 
hogy hol tart a program. Először a meg
érkezés pillanatában jelentkeztünk be, 
majd tudósítottunk a Parlament elől, 
illetve a visszaindulás időpontjában. A 
hazaérkezés után, a délután folytatódott, 
miután lehetőséget kaptunk arra, hogy 
élő adásban számoljunk be a nap esemé
nyeiről. Köszönet érte! Szintén köszönet 
Borsos Károly virágkertész vállalkozó
nak, aki mobiltelefonnal segítette utun
kat. Amely telefon révén valósult meg a 
kapcsolattartás az otthoniakkal. Nagyon 
köszönjük a szíves közreműködést, 
segítséget!
Természetesen köszönettel tartozom 

kollégáimnak, az iskola vala
mennyi dolgozójának a szerve
zésért és a mintaszerű lebo
nyolításért! Engedjék meg, 
hogy név szerint megemlítsem 
Szabó Lászlóné általános igaz
gatóhelyettest, és Sebestyén 
Ilona igazgatóhelyettest, akik a 
vasúti űrlapok kitöltésétől a 
vonatra szállás rendjéig, min
dent aprólékosan kidolgoztak, 
s akiknek jóvoltából mindig 
tudható volt, hogy melyik 
osztály éppen hol tartózkodik, 
hiszen közel 600 gyerek együtt 

mozgatása rendkívüli, és nagy feladat 
elé állított valamennyiünket, amit sike
resen oldottunk meg.
— A gyerekeket hogyan készítették fe l  
erre az útra?
— Iskolánk valamennyi tanulója felké
szülten várta ezt a napot. Tanáraink, 
tanítóink, ki-ki a maga területén igyeke
zett maximálisan előkészíteni ezt a prog
ramot. A rajz órától a történelem óráig 
minden nevelőnek volt hozzáfűznivalója 
az ezer éves magyar történelemhez, a
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nemzeti múltunk ereklyéit bemutató 
épülettől Budapest számos nevezetessé
géig sok mindenről hallhattak tanulóink 
a tanároktól. A gyerekek jó része még 
nem volt a fővárosban, számukra ez is 
nagy élmény volt. Nemzeti múlt kin
cseinek megismertetése a tanulókkal, a 
személyes „találkozás” a koronázási 
ékszerekkel nagy feladatot igényelt. 
Meg kellett találni a hangnemet, a meg
felelő hullámhosszat a gyerekekkel való 
együttműködésben, hogy ki-ki a saját 
szintjén elsajátítsa a fontos tudnivalókat.
— Hogyan „ fért ez a nap bele ” az iskola 
nevelési programjába?
— Az iskola nevelési programjában 
kiemelt helyen szerepel a hazaszeretetre 
nevelés, az elődök örökéből építkező 
hazafiság pedig aktív hazaszeretetre 
nevel. Nemcsak e kirándulás, hanem 
iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak 
szellemiségéből, ránk hagyott örökéből 
is igyekszünk minél többet átadni tanu
lóinknak, illetve rajtuk keresztül váro
sunk lakosságának is. Itt jegyezném 
meg, hogy iskolánk tanulói a jelentős 
évfordulókon (pl. márc. 15) színvonalas 
műsorral szerepeltek a városi ünnepsé
geken. Igyekszünk Petőfi nevéhez méltó 
közösségi programokat megvalósítani, a 
tanulók identitástudatának erősítését 
szolgálják ezen kezdeményezéseink. 
Tanulóink számára rendkívüli jelentő
séggel bír a személyes élmény átélése, a 
Parlament csodás bútorainak megsimítá- 
sa, a korona megtekintése. Kerüljünk a 
világ bármely részére, mindig van egy 
hely, ahová hazavámak, közülünk való
nak mondanak. Bizonyára sokáig emlé
kezetes marad a Parlament üléstermében 
tett látogatás. Úgy vélem, tanulóink 
számára e naptól már a TV Híradó or
szágházi képsorai mást, többet jelente
nek mint korábban.
— További terveitekről megtudhatnánk 
valamit?
— Vannak elképzeléseink a jövőre néz
ve is. Legközelebb szintén a magyar 
történelem jelentős emlékhelyének 
megtekintése szerepel programunkban. 
A következő tanévben egy ópusztaszeri 
látogatást tervezünk kollégáimmal. Sze
retnénk hagyományt teremteni, azaz 
ismét együtt kerekedünk föl. Gyerekek, 
nevelők, munkatársak, s ha sikerül a kört 
bővíteni, akkor az érdeklődő szülők is 
részt vennének.
— Remélem hasonlóan jó  körülmények 
között sikerül majd ez is, amelyhez erőt, 
egészséget, kitartást kívánok, hiszen a 
közös erőfeszítésnek mindig van értelme. 
A z összefogás, a közös felelősség\’áüalás 
meghozza gyümölcsét.

Kérdezze meg gyógyszerészét...

Sok ember életét megkeserítik azok az apró, száj és orr környékén megjelenő, 
fájdalmas hólyagocskák, amit herpesznek nevezünk.

De mi is a herpesz fertőzés? A fertőzést a Herpes simplex /HSV/ nevű vírus 
okozza. Magyarországon a népesség kb. 80 %-a hordozza a vírust, de nem min
denkin jelennek meg a tünetek

A fertőzés általában már gyermekkorban kialakul, rendszerint egy 
ajakherpeszes felnőtt révén. Az első találkozás a vírussal legtöbbször tünetmente
sen zajlik le, de felléphet láz, fogínygyulladás és kiterjedt szájüregi fájdalom is. 
Ha megtörtént a fertőzés, a vírus a bőrből az idegrostokon keresztül az idegdúc
okba vándorol és ott nyugvó állapotba kerül, míg valamilyen külső tényező miatt 
nem aktiválódik. Ezt okozhatja egy egyszerű megfázás, az immunrendszer általá
nos gyengülése, nők esetében a menstruáció, de oka lehet a fizikai, idegi kime
rültség, a stresszes állapot valamint az erős napfény vagy UV sugárzás és a száj-, 
szájüregi sérülések. Ilyenkor a vírus az idegrostokban visszavándorol a bőrbe és 
ott égő, bizsergő érzést okoz, majd pár óra illetve pár nap múlva megjelennek a 
jellemző herpeszes hólyagok. Később az ajkak külső felszínén hámhiányos, majd 
kérgesedé seb alakul ki. Az emberek többségének fájdalmas, és természetesen 
esztétikai kellemetlenséget okoz a herpes vírus, viszont a sugárkezelt, AIDS-es és 
a súlyosan csökkent immunitású betegek számára komoly veszélyt jelenthet.

A fertőzés az égő érzés megjelenésétől a hólyagok leszáradásáig általában 6-10 
napig tart.

Mikor kell elkezdeni a kezelést? Lehetőleg abban a pillanatban, amikor megérzi 
az első égető, bizsergő érzést, amit igen nehéz leírni, de aki egyszer már átélte, 
könnyen ráismer. Ez az érzés azt jelenti, hogy a vírusok szaporodásnak indultak. 
Minél hamarabb kezdi valaki a kezelést, annál jobban lerövidíthető a herpeszes 
időszak.

Számos kenőcs, krém, ecsetelő áll rendelkezésre, amelyek igény szerint besze
rezhetőek a patikákban, vény nélkül. Érdeklődésükre felvilágosítást kaphatnak 
azok összetételéről, használatáról és áráról.

Természetesen súlyosabb esetekben feltétlenül fel kell keresni az orvost: ilyen
kor nem nélkülözhető tanácsa, segítsége!

Amennyiben beszerezte a beteg a szükséges gyógyszert vagy gyógynövényes 
patikaszert, fontos, hogy néhány tanácsot betartson a kezelés során. Ezek a kö
vetkezők:

-  Minden kezelés előtt és után feltétlenül kezet kell mosni, hiszen így elkerül
hető a továbbfertőződés.

-  Vékonyan kenje be kenőccsel vagy ecsetelővei az érintett bőrfélületet na
ponta többször, kb. 4 óránként.

-  Ha idejében elkezdi a kezelést, akár napokkal is lerövidítheti a betegség 
idejét.

-  Ha 10 nap alatt nem ér el jelentős javulást, vagy a fertőzés teljed, forduljon 
orvoshoz!

A betegek tehetnek néhány óvintézkedést az újabb fertőzés kialakulásának 
megelőzése érdekében. A közvetlen napfénynek kitett ajkakat védeni kell fény
védő krémekkel, napfényellenzős sapka használatával, ezzel is csökkenthető az 
újabb herpeszek kitörés kockázata. Kerülendő a betegek által ismerten fellángo
lást okozó ételek fogyasztása. Azok az egyének, akiknél többször előfordul az 
ajakherpesz fellángolása, mindig tartson magánál a már jól bevált patikaszerek
ből, hogy minél hamarabb elkezdhesse a kezelést a gyorsabb gyógyulás érdeké
ben

Várom észrevételeiket, kérdéseiket a szerkesztőségbe, vagy telefonon és sze
mélyesen is.

Majtényi Ilona 
szakgyógyszerész 

Kígyó Patika T.miklós 
Tel.: 56/390-037

Polgár Lné (Szerk.: H. M.)
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Gyányi Arika emlékére

Szomorú hír rázta meg iskolánk 
dolgozóit 2001. március 10-én este. 
Meghalt egy kollégánk, Gyányi 
Arika.

Közel 1 hétig küzdöttek az orvo
sok az életéért, de sajnos agyvérzé
se súlyos volt...

Iskolánkban 1965. szeptemberétől 
dolgozott, ebben a tanévben pedig a 
nyugdíjazása előtti felmentési idejét 
töltötte. 2000-ben az elsők között 
volt, aki megkapta iskolánk új ki
tüntetését, a Kölcsey plakettet. 
Jelentős egyénisége és személyisé
ge volt tantestületünknek, ezért 
hirtelen elvesztését nehezen és 
lassan tudjuk feldolgozni. Tudom, 
hogy sok diákja és a szülők is tisz
telték, szerették.
Március 19-én a családdal egyetért
ve a törökszentmiklósi református 
temetőben búcsúzhattunk el tőle, 
majd Kisújszálláson kísérhettük 
utolsó útjára.
Iskolánk nevében, szeretném meg
köszönni a régi és jelenlegi tanítvá
nyainak, a szülőknek és minden 
kollégának, hogy ilyen nagy szám
ban fejezték ki részvétüket.
Barátja és igazgatója voltam 
Arikénak, ezért úgy érzem, a ko
porsójánál elmondott gondolataimat 
az újságolvasókkal is megosztom:

Szomorúan és hitetlenkedve fo
gadtuk halálod hírét Arika, mert Te 
mindig azt mondtad, sokáig fogsz 
élni!
Ezt mi elhittük Neked, mivel sok 
mindent megjósoltál az élet dolgai 
közül, ami később igaz lett. Hidd 
el, nagyon sok mondatodat megje
gyeztük, mert gondolataid eredetiek 
és mélyen bölcsek voltak. Egyéni
séged nem csak a diákokra hatott, 
hanem a kollégákra is, a tanári 
szobában.

Ha jó kedved volt, szellemessé
ged mindenkit felvidított. Ha fáradt 
voltál vagy szomorú, szerettünk

volna segíteni, pedig tudtuk, hogy ebben 
csak Te segíthetsz magadon.

Mi, a munkatársaid és barátaid sokat 
tudtunk Fölad, de mégis nagyon keveset. 
Nyitott voltál és mégis titokzatos.

A mi iskolánkban, egy munkahelyen 
töltötted el ezt a 36 évet, amelyet kollégá
id, diákjaid csak tisztelettel emlegethetnek

22 évesen érkeztél városunkba, számodra 
egy ismeretlen és idegen helyre. Mindig 
büszke voltál Kisújszállásra, gyermekko
rod színhelyére, de a 36 év alatt 
Törökszentmiklósi is saját városodnak 
tekintetted.

Tudtuk, hogy az iskola Neked nemcsak 
munkahely volt. Tehetségedet, életedet a 
tanításba fektetted. Nagyon sok diákod 
hálás és szeretettel emlékszik Rád a kü
lönleges és hangulatos óráidért. A szülők is 
nagy tisztelettel beszélnek mindmáig Ró
lad A gyerekek hamar megérezték külön
leges lényedet, egyéni stílusodat, ezért 
diákjaid emlékében mély nyomot hagytál. 
A könyvtárban és a nyári táborokban egya
ránt halk szavú bölcsességgel beszélgettél 
a gyerekekkel.

Szakmai tudásoddal, széleskörű művelt
ségeddel kivívtad a város értelmiségének 
tiszteletét és megbecsülését is.

A 36 év alatt sok diáknak tudtál olyan 
szellemiséget adni, amely maradandó és 
felbecsülhetetlen értékű. Az utolsó évben is 
változatlan lelkiismerettel készültél óráid
ra. A pedagógiai, szakmai problémákra 
még most is kerested a legjobb megoldást. 
Elkezdett munkáidat a könyvtárban, a 
tanításban folytatni fogjuk.

Igyekszünk a problémaérzékeny gondo
lataidat nem elfelejteni a tanáriban és a 
mindennapjainkban. Óravázlataidat, tan
meneteidet sokáig őrizni fogjuk, mert azok 
még most is magas színvonalúak.

Nyugdíjas éveidet sokkal színesebbre és 
vidámabbra tervezgetted, mint ahogyan 
előtte éltél. Tele voltál ötlettel a magad és 
az iskola jövőjét illetően. Tudatosan ter
veztél és gyűjtögettél. Új hobbiddal, a 
fotózással is voltak terveid.

Előre látó bölcsességedet és jószívűsége
det bizonyítja, hogy alapítványt kívántál 
létrehozni tehetséges, de hátrányos hely
zetű gyerekek taníttatására. Hosszú távú 
terveid voltak tehát az elkövetkezendő 
évekre.

Ezért hihetetlen, hogy most már csak mi 
tudjuk, a kollégáid és barátaid, hogyan is 
élhettél volna még sokáig! Ez a tragikus 
vég nem csak szomorú, hanem igazságta
lan is volt Veled szemben.

Soha nem fogjuk magunknak megbocsá
tani, hogy nem cselekedtünk gyorsabban,

amikor szükség lett volna ránk. Sajnos nem 
hittük el, hogy Te súlyos beteg is lehetsz.

Nem szerettél búcsúzkodni, nem szeret
ted, ha Rólad beszéltünk vagy dicsértünk. 
De Te is tudod Arika, ennyi év után nem 
engedhetünk el szótlanul!

Sajnos Neked nem volt módod elköszön
ni tőlünk.

Találtam viszont egy levelet most a fió
kodban, melyet szilveszterkor írtál. Érzem, 
hogy rám bíztad, adjam át ezt az üzenetet 
rokonaidnak, barátaidnak, az utolsó utadra 
elkísérő embereknek -  szóval a világnak...

Részlet a levélből:

„Új évszázad, új évezred indul. Mit szeret
nék megélni? A világban -  béke és nyu
galom, a Föld minden élőlényének védő 
szeretetét...
a saját életemben?! Még néhány jó évet... 
Türelmet és megértő beletörődést az öreg
kor elviseléséhez. Barátokat, akik néha 
oldják magányomat. Annyi pénzt, ami 
biztosítja, hogy ne legyek kiszolgáltatott a 
körülményeknek. Megbocsájtást azoktól, 
akiknek rosszat tettem ”

Nyugodjál békében Arika! Egyéniségedet, 
szellemiségedet, bölcs mosolyodat, moz
dulataidat egyikünk sem tudja elfelejteni!

Ferencz Jánosné 
igazgató
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Illik - nem illik?
Otthoni vendéglátás

A társasági életben ez a leggyakoribb vendéglátási forma. Gazda
sági helyzetünk függvényében egyre kevesebbet járunk vendég
lőbe. étterembe, szórakozóhelyre. A szokásunk jelentősen eltér a 
nyugat-európai gyakorlattól. Németországban a családi ünnepe
ket, baráti összejöveteleket étteremben szokás rendezni, ahol 
sokkal gazdagabb kínálás biztosítható, mint a puritán, családi 
létszámra méretezett házi konyhán, nem beszélve az ételkészítés, 
terítés mosogatás elmaradásáról. Angliában a félj inkább ven
déglőbe viszi vendégeit, mintsem feleségének vacsorakészítési 
gondokat okozzon. Ezekben az országokban a főzés távolról sem 
hasonlítható hazai szokásainkhoz: gyakorlatilag minden készen 
kapható, csak melegíteni kell, de az is csak két mozdulat, korsze
rű konyhaberendezéseknél. Nem véletlen, hogy ezen szokások 
kialakulásában az Egyesült Államok áll az élen. A steak, a ham
burger, a hot-dog puritanizmusával. Más kérdés az íz, a zamat, a 
fűszer.
Az otthoni vendéglátás tág határok között mozog. Alkalomtól 
függően lehet, hogy valakit csak kávéval kínálunk, máskor ünne
pi terítékkel díszebédre hívjuk vendégeinket. Rövid látogatáskor 
esetenként csak itallal, esetleg sós vagy édes süteménnyel kínál
juk meg a jelenlévőket. A vendéglátást meghatározzák a lakás 
körülményei. Akármilyen modem időket élünk is, még a harma
dik évezredben sem illik valakihez „csak úgy” betoppanni. Van 
persze kivétel, de az csak erősíti a szabályt.
Ha vendéget hívunk, egyeztessük előre a látogatás időpontját. 
Nyilván azért a meghívás, hogy a vendég jól érezze magát. Ennek 
érdekében mindent el kell követnünk, hogy a vendég kedvében 
járjunk. Legfontosabb szabály, hogy idejében hívjuk meg a ven
déget. Az előre megbeszélt időpontot néhány nappal a találkozás 
előtt pontosítsuk, így elkerülhetjük a kínos félreértéseket, tisztáz
hatjuk a részleteket. Pl. Tud-e jönni az unoka, elkísérik-e a csalá
dot a nagyszülők, pontosan hányán jönnek,... Ha még nem jártak 
nálunk, magyarázzuk el a pontos útvonalat.
Megérkezésük után ne várakoztassuk a vendégeket. A háziasz- 
szonvnak legyen kész a frizurája, kifogástalan az öltözéke, ne 
legyen fáradt, mosolytalan!
Segítsük le a vendégekről a kabátot, de ne kérjük őket, hogy 
vegyenek papucsot. Mint ahogyan mi sem várjuk papucsban a 
hozzánk érkezőket! A papucs intim dolog, ne erőszakoljuk a 
vendégre. Ha virággal örvendeztetnek meg bennünket, akkor azt 
tegyük rögtön vízbe, ha becsomagolt ajándékot kapunk, azt illik 
izgatottan kibontani, és bármi van benne, illik örülni.

A szobában először a vendégek foglaljanak helyet, és csak azután 
a házigazdák. Nem illik a vendégre rátukmálni saját otthonunkat. 
Csak akkor mutassuk be a lakást, ha a vendég ezt kéri. (A háló
szobát és a mellékhelyiséget ebben az esetben sem elegáns rész
letezni.)
Rossz magyar szokás a kínálás erőszakos forszírozása. Fogadjuk 
el azt is, ha a vendég azt mondja: Köszönöm, nem iszom. Társa
ságban ne kuncogjunk összedugott fejjel, mert ez zavarja a ven
dégeket. Ha vendégünk menni akar, engedjük el. Mindig tartsuk 
szem előtt, hogy legközelebb mi megyünk vendégségbe.
A vendéglátásnak az a célja, hogy barátainkkal, ismerőseinkkel 
jól érezzük magunkat.
Nem kell erőn felül kiköltekezni, ne akarjunk többet mutatni, 
mint amennyink van, hiszen a vendégek nem csak enni, inni 
akarnak.
Mindig az alkalomtól íugg, hogy mivel kínáljuk a vendégeket. 
Zajos rendezvények esetén szomszédainkat előre tájékoztassuk. 
Az ünnepi rendezvényekhez hozzátartozik a szépen terített asztal. 
Az asztalterítő mindig frissen vasalt, gyűrődésmentes legyen. Az 
üveg és porcelánkészletek legyenek összeillőek. Az asztalt díszít
hetjük gyertyával, virággal, de úgy tegyük, hogy azok szemma
gasságnál ne legyenek magasabban, az étkezést ne zavarják. 
Tálaláskor az ételt a vendég bal keze felöl illik felszolgálni, az 
italt a jobb keze felől, és ugyanerről az oldalról szedjük le a már 
nem szükséges evőeszközöket.
A borból a házigazda mindig önmagának tölt először, hogy a 
dugóból esetleg lehullott darabok ne a vendég poharába kerülje
nek. Amikor italt töltünk, a poharat nem illek felemelnünk az 
asztalról.
Ügyeljünk arra, hogy vendégeink poharában mindig legyen ital, 
különös tekintettel a hölgyekre, akiknek nem illik önmaguknak 
tölteni. Borra lehet rátölteni, sörre nem! Az első pohár emelésére 
a házigazda ad jelt, de utána már nem kell hozzá igazodni.
A házigazda igyekezzen jó hangulatot teremteni, de ne ő legyen a 
társaság középpontja.
Ha vendégeket hívtunk, a televíziót ne kapcsoljuk be. A rendra
kással várjuk meg a vendégek távozását.
Távozáskor a vendégeket a házigazda a kapuig kísérje ki, a házi
asszony a hölgyeket a lépcsőig kíséri, a férfiaktól csak elköszön. 
Kivétel a panelház, ahol a lakás ajtajáig szokás kísérni a vendé
get.

Polgár Lné

A Városi Művelődési Központ május havi programelőzetese
Máj. 1. (kedd) Majális (Városi Sporttelep)
Máj. 3. (csütörtök) Kodály Zoltán Zeneiskola tanári hangversenye a Szolnoki Szimfonikus zenekar köz

reműködésével
Máj. 4. (péntek) 15.30 Városi Anyák Napja a civil szervezetekkel együttműködve (pódiumterem)
Máj. 4. (péntek) 18.00 DIÁK DISCO (pódiumterem)
Máj. 5. (szombat) 17.00 Zsanett Gyermek-tini divat show és tánc (pódiumterem)
Máj. 11. (péntek) 18.00 DIÁK DISCO (pódiumterem)
Máj. 14. (hétfő) 14.00 Cukorbetegek Klubja (31-es terem)
Máj. 18. (péntek) 8.00-12.00 Városi véradás (több helyiségben)
Máj. 19. (szombat) Szabó Sándor /Rumos/ gitárest az R.B. Egyesület rendezésében (pódiumterem)
Máj. 25. (péntek) Koszorúzás az aulában lévő I. világháborús emléktáblánál (aula)
Máj. 26. (szombat) Városi Gyermeknap -  Maci kiállítás
Máj. 27. (vasárnap) Hősök vasárnapja -  koszorúzási ünnepség az I. világháborús emlékműnél
Máj. 29. (kedd) A GORA fórum (pódiumterem)
Máj. 30. (szerda) 14.30 Városi Környezetvédelmi vetélkedő a város felső tagozatos általános iskolásai rész

vételével (iskolánként egy 4 fős csapat)
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CsütörtökHétfő
06.00 -  08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklósi
08.00 -  09.00: Juice
09.00 -  11.00: Rég volt, szép volt
11.00-12.00: Koktél
12.00 -  13.00: Szlárzene
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, Törökszentmiklósi
08.00 -  09.00: Juice
09.00 - 11.00: Zenés lapozgató
11.00-12.00: 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
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, Törökszentmiklósi
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

06.00 -  08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklósi
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, Törökszentmiklósi
08.00-09.00: Juice
09.00 -  12.00: Turmix
12.00 -  13.00: Sztárzene
13.00 -  14.00: Szieszta
14.00 -  16.00: Elő kívánságműsor
16.00 -  17.00: Slágerözön
17.00 -  19.00: Ónkormányzati Magazin
19.00 -  19.30: BBC hírek
19.50 : Esti mese
20.00 -  22.00: Rég volt, szép volt
22.00 -  07.00: Zene mindenkin de____________
Szombat
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklósi
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

Vasárnap
07.00 -09.00: Jó reggelt, Törökszentmiklósi
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. 
18— Fekete Gyöngy

- argentin filmsorozat -

Vasárnap
8~ A pénteki adás ismétlése.

H A L O T T A I N K
(márc. 6-tól ápr. 2-ig)

Pozderka Mihályné Kiss Rozália (61 éves), Csőke Ferencné 
Kovács Erzsébet (78 éves), Antal Mihály (71 éves), Nagy 
Gézáné Mező Erzsébet (63 éves), Palotai Andrásné Vörös 
Erzsébet (75 éves), Botos János (40 éves), Molnár Józsefhé 
Tóth Eszter (83 éves), Gonda Sándomé Karakas Jusztina (75 
éves), Kriston Dezsőné Vízkeleti Eszter (67 éves), Pató Jó
zsef (51 éves), Gyányi Arika (58 éves), Kozma Józsefiié 
Palatínus Erzsébet (50 éves), Czakó Imre (91 éves), Póts 
Julianna (77 éves), Buru Kálmán (74 éves), Dancsó Antal (94 
éves), özv. Terényi Józsefiié Bognár Margit (68 éves), özv. 
Kovács Andrásné Pozderka Piroska (81 éves), özv. Berta 
Istvánné Porhanda Erzsébet (84 éves), özv. Pozderka Lajosné 
Barta Ilona (88 éves), id. Kenyeres Péter (89 éves), özv. 
Németh Lászlóné Juhász Mária (88 éves), Mazug Menyhért 
(78 éves), Hirth Lászlóné Szabolcska Zsuzsanna (71 éves), 
özv. Ratkai Jánosné Bálint Mária (73 éves) Tiszapüspöki: 
Szőke Kálmán (68 éves), Fábián István (84 éves).

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

TEMETKEZÉS
KEDVEZMÉNY NÉLKÜL IS A LEGOLCSÓBBAN 

A szomorú hírről, ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal, 
és mi részvéttel és tisztelettel segítünk.

Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyveztetés.
A hűtés csak nálunk díjtalan!

P O S T A  B T .  Ü Z L E T E I :
Kossuth L. út 184. T el 394-115 
Erdős L út 1. Tel 06-60/485-019 

Régi református temető Tel. 06-60/385-374 
Szolgáltatásunk folyamatos: 0-24 óráig 

Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést. 
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással.
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