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Sinka István: Üdv néked ifjúság! 
Üdv néked ifjúság! Üdvözlégy magyar nép, 
ki lángban és véiben születtél meg újra 
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben! 
Melyik nép irta fel mostanában nevét 
így, hogy arányt adott kezébe Isten ujja? 
S mely nép beszélt így az önmaga nevében, 
mint angyal, mikor harsonáját fújja? 
Bús igájának fiájára írja hát, 
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben 
vérrel és vassal tanítja zsarnokát 

(Buda, 1956. október 26.) 
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Miniszteri látogatás Törökszentmiklóson 
A közelmúltban városunkban járt 
Varga Mihály pénzügyminiszter, aki 
az 1X1 TV-nek nyilatkozott. 

— Miniszter úr! Kezdjük a beszelgetest 
egy tegnapi eseménnyel Szerdán egy 
országos sajtótájékoztatót tartott, ahol a 
nyugdíjasoknak szóló újabb kedvezmé-
nyeket jelentette be. Tulajdonképpen mi 
ennek a lényege? 
— Az úgynevezett kedvezménytörvény-
ben szerepel egy olyan javaslat a kor-
mány részéről, hogy azoknak a nyugdí-
jas polgártársainknak, akik a nyugdíj 
mellett dolgoznak, a jövőben ne kelljen 
összevonni a jövedelmeiket a nyugdíjjal, 
és ne ez alapján számolják ki az adóju-
kat. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjuk 
adómentessé válik minden szempontból, 
azaz nem képez adóalapot. Ez kb. 320 
ezer nyugdíjast érint az országban. Tehát 
egy nagyon jelentős kedvezményről van 
szó, és átlagban 8-10 ezer forintot is 
jelenthet egy ma éppen dolgozó nyug-
díjasnak. Egyébként én abban bízom, 
hogy a módosítás hatására a következő 
évben azok a nyugdíjasok is elmennek 
dolgozni - ha van igény a munkájukra -
akiket eddig az tartott vissza, hogy 
adózni kellett volna a nyugdíjuk után is. 
— Jó néhány idős törökszentmiklósi 
egykori illetve jelenlegi tsz-tag Minisz-
terelnök úrhoz fordult levélben, mivel 
sérelmezik, hogy a külső üzletrész tulaj-
dont nem fizeti ki részükre a termelőszö-
vetkezet, azzal indokolva ezt a lépést\ 
hogy csődbe ment a tsz. Várható-e ezen 
a területen valamiféle lépés? Bizakod-
hatnak-e valamiben az idős emberek, 
hiszen ismereteim szerint Törökszent-
miklóson is mintegy 2000főt érint ez? 
— A kérdés mögött kétfajta magatartást 
lehet feltételezni. Az egyik, hogy olyan 
helyzetben vannak vagy voltak ezek a 
termelőszövetkezetek, ami valóban 
indokolttá tette azt, hogy csődöt, öncső-
döt jelentsenek és elinduljon a csődeljá-
rás. Az a pozitív változat, hogy valóban 
a gazdasági körülmények kényszerí-

tették ki, hogy erre sor kerüljön. Ekkor 
le kell folytatni a csődeljárást, nevesíteni 
kell a vagyont, a hitelezőket ki kell elé-
gíteni a megfelelő sorrendben (ezt tör-
vény írja elő), és eleget kell tenni annak 
is, hogy a tagok megkapják jogos járan-
dóságukat. 
Amennyiben a negatív feltételezéssel 
élünk, mondjuk, hogy most hirtelen, 
gyanús módon a tsz észrevette, hogy 
csődben van, és ekkor jelentette be -
mondjuk annak hatására, hogy a kor-
mány ki kívánta elégíteni a kívül álló 
üzletrész tulajdonosok igényét - akkor 
itt egy másik feltételezés van, és akkor 
valóban az ügyészségnek meg kell vizs-
gálnia, hogy nem csődbűntett ténye 
forog-e fenn. Ehhez bejelentésre van 
szükség. Ha valakinek van ilyen gyanú-
ja, hogy itt erről van szó, akkor itt le kell 
folytatni az eljárást, meg kell tenni a 
bírósági feljelentést, ha az eljárás arra a 
megállapításra jut, hogy valóban 
csődbűntettet követtek el. 
— Egy picit távolodjunk el térségünktől. 
Nem lehet megkerülni azt a kérést, hogy 
vajon az ország gazdasága, pénzügyi 
helyzete hogyan tudja átvészelni a New 
York-i terrortámadás után történteket. 
Arra is gondolok, hogy ugye várható az 
Egyesült Államok válaszlépése. Eddig 
azt tapasztalhatjuk a mindennapi élet-
ben, hogy a magyar gazdaság nagyobb 
megrendülés nélkül vészelte át ezt a 
világméretű káosznak indult dolgot. Ha 
esetleg az USA válaszcsapása megtörté-
nik, várható-e negatív változás ebben az 
ügyben, vagy bírja-e az ország gazdasá-
ga, pénzügye? 
— Valóban sokkoló, drámai képeket 
közvetítettek a televíziók az egész világ-
ban, és azt hiszem ennek mindenképpen 
van hatása a gazdaságra. Nagyon sok 
ember vált bizonytalanná. A bizonyta-
lanság mindig azt jelenti, hogy mondjuk 
elhalasztja vásárlását, és arra készül, 
hogy inkább a takarékosság, a befelé 
fordulás irányába ösztönöznek. Mégis 
azt kell mondanom, hogy néhány nappal 
az amerikai események után úgy tűnik, 
hogy a világ kezd visszatérni a rendes 
kerékvágásba. Bár a tőzsdei árak estek 
néhány napon keresztül, most mintha 
megállt volna. Az olajárak éppen ellen-
kezőleg viselkednek, mint ahogy azt 
sokan várták: nem felfelé mentek, ha-
nem jelentős mértékben estek. Ez még 
mindig azt jelenti, hogy bizonytalanság 
van a világban, de a kereskedelem, az 
üzleti élet kezd visszatérni a normális 
rendjébe. Most nem tudjuk mi fog tör-
ténni. Amerika válaszlépésekre készül, 

és ennek nagyon sokféle hatása lehet. Ha 
ez korlátozott mértékű lesz, akkor ennek 
kevésbé lesz hatása a világgazdaságra. 
Ha ez szélesebb körű konfliktussal jár, 
akkor ezt jobban meg fogja érezni a 
gazdaság. En azt tudom mondani, hogy 
Magyarország gazdasága egy nyitott 
gazdaság, be van ágyazódva az európai 
gazdaságok vérkeringésébe. Tehát 
nagyjából úgy fogunk viselkedni, mint 
ahogy az európai országok ma viselked-
nek. Ha a gazdasági növekedés szeré-
nyebb lesz, akkor nyilván nálunk is ez 
érezteti hatását: az infláció magasabb 
lesz, mértéke nyilván nálunk is nőni fog 
kicsit. 
De azt gondolom, hogy gazdasági alap-
jaink erősek, stabilak. Az ipari export, az 
ipar teljesítménye, a feldolgozó ipar, az 
exportpiacaink rendelkezésre állnak. 
Tehát minden esély megvan arra, hogy 
ez a növekedés stabil maradjon. 
— Ha a gazdasági növekedésről esett 
szó, térjünk vissza Jász-Nagykun-
Szolnok megyébe, a Nagykunságra 
Várható-e a közeljövőben Törökszent-
miklóst, esetleg Karcag térségét is fi-
gyelembe véve, valamiféle jelentős gaz-
dasági beruházás, építkezés, ami az 
egyszerű polgár számára is szemmel 
láthatóan érzékelhető lesz? 
— Az elmúlt években is voltak, és a 
jövőben is lesznek ilyenek. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy a térség megkö-
zelíthető legyen. Azok az úthálózat-
fejlesztések, amelyek az elmúlt években 
szerényebb mértékűek voltak, magasabb 
szintet érjenek el, több befektetés tör-
ténjen ebben a megyében is. Fontosnak 
tartom, hogy a kormány döntött arról, 
hogy az úthálózat-fejlesztések elkez-
dődjenek. Például a Szolnok-Albertirsa 
közötti négy sávosra bővítés, a 
Törökszentmiklóst elkerülő szakasz 
vagy majd később a Kisújszállást elke-
rülő szakasz. 
Azzal az örömteli hírrel szolgálhatok, 
hogy a törökszentmiklósi szakaszra a 
pénz rendelkezésre áll. A kormány dön-
tött arról is, hogy előre hozza a Szolnok-
Albertirsa-i szakasz megépítését. Tehát 
gyorsabban meg lehet majd közelíteni a 
régiót. Ez mindenképpen azt jelenti, 
hogy a vállalkozások és a tőke számára 
is a régió elérhetővé válik. 
Éppen ma hangzott el egy tanácskozá-
son, hogy közel 20 ezer emberrel csök-
kent a munkanélküliek száma a megyé-
ben. Ez örvendetes, és bízunk abban, 
hogy a mostani - még 10% fölötti -
munkanélküliség a következő években 
csökkenni fog. 
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— így a beszélgetés vége felé engedjen 
meg egy személyesebb kérdést! Sokan 
tudják, hogy ön karcagi, és mióta mi-
niszter lett sem szakadt el Karcagtól. 
Arra kérem szóljon néhány szót család-
járól és a karcagi kötődésről! 
— Karcagon éltem le az életem jelentős 
részét, ott végeztem az iskoláimat. A 
középiskola elvégzése után kerültem el. 
Először a katonaság, majd a tanulmá-
nyaim miatt. De sok minden köt még a 
mai napig is a településhez és a régióhoz 
is, hiszen ott vagyok országgyűlési kép-
viselő. Igyekszem rendszeresen megje-
lenni a lakossági fórumokon, fogadó 
órákon. 
Ott laknak a szüleim, feleségem szintén 
karcagi, ott él az anyósom, apósom, ott 
élnek a rokonaim, barátaim. Sok sze-
mélyes érzelmi szál köt a településhez, a 
tágabb régióhoz. Már mindezek miatt 
sem tehetem meg, hogy egy-egy látoga-
tás során Karcagot kihagyjam. 

Van két kislányunk, most kezdtek óvo-
dába illetve iskolába járni. Ők Budapes-
ten vannak, mert a parlamenti és a kor-
ín ány-munka az időm nagy részében oda 
köt. Most várjuk a harmadik gyerme-
künket, aki reményeink szerint október-
ben érkezik. 
— Egy korábbi beszélgetésből jutott 
tudomásomra, hogy Ön egy lovagi címet 
kapott. Milyen lovagi cím ez, és miért 
kapta? 
— A karcagi Református Egyházközség 
presbitere vagyok. A Johannita Lovag-
rend kért fel a lovagi tagságra. Ez két 
dologgal jár együtt. Egyrészt, hogy na-
gyon intenzív szociális segélyezési prog-
ramokban kell részt venni. Ez azt jelenti, 
hogy az árvízkárosultaknak - ukrajnai-
aknak, erdélyieknek, kárpátaljaiaknak -
tudjunk segíteni, hogy különböző ado-
mányok összegyűjtésével, eljuttatásával 
támogassuk őket. 

Másrészt gyakorló reformátusként meg-
próbálom a hitéletben a magam vallásos 
meggyőződését minél több embertár-
samnak átadni. 
Most az amerikai események után külö-
nösen fontos lehet, hogy az alapvető 
bibliai eszme, a szeretet, a közösséghez 
tartozás, a családi együvé tartozás, minél 
több ember számára váljon nagyon erős 
kötelékké. 
— Miniszter úr! Remélem minél hama-
rabb újra Törökszentmiklóson üdvözöl-
hetjük 
— Köszönöm. Ezúton is szeretném a 
törökszentmiklósiakat üdvözölni, és 
kívánni nekik, hogy az elkövetkezendő 
időszakban is minél több alkalommal 
tudjanak a gazdasági növekedésből 
részesülni, érezzék a személyes életük-
ben is, hogy az életminőség, az életszín-
vonal Magyarországon is javul! 

(Az interjú anyagát az 1X1 MÉDLA-tól 
kaptuk.) 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2001. október 11-én tartotta soros ülését. A napirendi pontok 
közül néhányról részletesen beszámolunk. 

Városunkban bevezetik a kincstári rendszert 

Az önkormányzat már május 3-án döntött az önkormányzati 
kincstári rendszer 2002. január 1-i hatállyal történő bevezeté-
séről. E határozat alapján kellett kidolgozni a Polgármesteri 
Hivatal - mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - és a 
kincstári rendszerbe kerülő intézmények - mint részben önál-
lóan gazdálkodó költségvetési szervek - közötti, gazdálkodás-
sal kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjé-
ről szóló megállapodásokat. Ennek értelmében a Hivatal, mint 
kialakítandó „komplett gazdasági szervezeti egység" a jövő-
ben átveszi az intézmények gazdasággal összefüggő feladatai-
nak jelentős részét. 
A megállapodásban többek között az alábbiak szerepelnek: 
• Az intézmények és a Hivatal közös feladata lesz a költség-

vetés tervezése és a beszámolók elkészítése; 
• Az intézmények vezetői jogosultak az intézményi költség-

vetésekben szereplő, kiemelt előirányzatok mértékéig kö-
telezettségvállalásra és a kifizetések utalványozására; 

• A kifizetések ellenjegyzése és érvényesítése a Polgármes-
teri Hivatalban történik; 

• A Hivatal összevontan látja el a bankszámlán bonyolódó 
pénzforgalomhoz kapcsolódó feladatokat, ugyanis a rész-
ben önállóan gazdálkodó intézmények önálló költségvetési 
elszámolási bankszámlával nem rendelkeznek, pénzfor-
galmuk a Hivatal bankszámlájának az intézmények számá-
ra fenntartott külön alszámláján bonyolódik; 

• Az intézmények a Hivatalból felvett ellátmány útján bo-
nyolítják a kézpénzforgalmat. (Az összeg meghatározása-
kor természetesen figyelembe veszik a helyi sajátosságo-
kat.); 

• A Hivatal gazdasági szervezete végzi a számviteli felada-
tok közül a főkönyvi könyvelést, azonban az analitikus 

nyilvántartások egy részének vezetése továbbra is az in-
tézményekben történik; 

• Az intézményi adatszolgáltatások a Hivatal által kiadott, 
egységes táblázatok alapján történnek; 

• A működtetési feladatok közül a munkaerő-foglalkozta-
tást, az eseti, illetve ütemterv szerinti karbantartást az in-
tézmények végzik. 

A megállapodás tervezetét az érintett intézményvezetők elő-
zetesen kézhez kapták, és annak áttanulmányozása után lehe-
tőségük nyílt az anyag személyes konzultáció formájában 
történő megvitatására is. a Kulturális Bizottság október 3-i 
ülésére meghívta a Polgármesteri Hivatal részéről Dr. Varga 
Imre jegyzőt, valamint az intézmények igazgatóit és gazdasági 
vezetőit abból a célból, hogy ott állásfoglalásukat, vélemé-
nyüket egymással is megoszthassák. 

A fórumon az intézmények vezetői megfogalmazták kérdései-
ket, aggodalmaikat, kételyeiket, félelmeiket. Az általuk fel-
vetett legfontosabb problémák az alábbiak voltak: 
- Mi indokolta a gazdasági rendszer változtatását, ha az 

eddigi átvilágítások során nem tapasztaltak hiányosságo-
kat, a munka szakszerű, tervszerű és gazdaságos volt? 

- Van-e egyáltalán ilyen működő rendszer az országban? 
Miért kell ezt a mi városunkban bevezetni? Vajon ezután 
is megfelel majd ez a tevékenység az előbbi pontban vá-
zolt kritériumoknak? 

- Az intézményvezetők felelősségük várható korlátozódása 
miatt kapnak-e új munkaköri leírásokat? 

- A gazdaságvezetőket miért nem vonták be a rendszer 
kidolgozásába, miért nem kérték ki a véleményüket? (Ed-
dig ugyanis ők segítették az igazgató döntéseinek megho-
zatalát gazdasági kérdésekben.) 

- Eddig a gazdasági feladat töltötte ki az igazgatók munka-
idejének jó részét, vajon ezután marad-e idő a szakmai fe-
ladatok ellátására? 

- A kincstárban, valamint az intézményeknél maradó gazda-
sági dolgozók szakmai felkészültsége megfelelő szintű 
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lesz-e ahhoz a sokszínű munkához, amelyből addig egy-
egy részterületet végeztek az adott intézményekben? 

- Az intézmények által eszközölt megtakarítások visszake-
rülnek-e az adott intézményekhez? 

A jegyző úr igyekezett megnyugtatni a résztvevőket. El-
mondta, hogy a kincstári rendszert létre kell hozni, mert erről 
a Képviselő-testület már korábban döntött. Már működő ilyen 
rendszer megtekintésére került sor Pécsett és Budapest XVII. 
kerületi önkormányzatánál. 
Kifejtette, hogy a gazdasági posztokra történő személyek 
kiválasztása során a szakmai színvonal megtartására és továb-
bi emelésére törekszenek. 
Az igazgatók döntéseik meghozatalának segítése érdekében 
havonta írásbeli tájékoztatást kapnak intézményük gazdasági 
helyzetéről, és interneten is bármikor megtekinthetik számlá-
jukat, annak pillanatnyi egyenlegét. A pénzek felhasználásáról 
ezután is az intézményvezetők döntenek. 
A gazdasági vezetőket azért nem vonták be az előkészítő 
tevékenységbe, mert már az előzetes körkérdés után elutasító 
választ adtak, ezért a kidolgozás során sem reméltek tőlük 
pozitív, segítő szándékú munkát. 

A teljességhez hozzátartozik, hogy a Kulturális Bizottság 
ülésének kezdete előtt a különböző intézmények vezetői a 
határozatokat már előzetesen aláírták, és azokat az önkor-
mányzati ülésen később a Képviselő-testület el is fogadta, 
annak ellené-e, hogy azt a Bizottság nem támogatta. 
A rendszer működése során szerzett tapasztalatok döntik majd 
el, hogy valóban megalapozottak voltak-e a vezetők kétségei. 
A Kulturális Bizottság kihelyezett ülésein ezután is lehetőség 
lesz a témát illetően véleménynyilvánításra, a tapasztalatok 
összegzésére. 

Kell egy irányító személy 
a városi sportélet élére! 

A Kulturális Bizottság ülésének másik napirendi pontját a 
városi sportreferensi állás betöltésével kapcsolatos kérdéskör 
jelentette. A diáksport a városban is fontos helyet foglal el. 
Korábban, még Muszka Sándor ötlete alapján jött létre a Vá-
rosi Diáksport Bizottság. E Bizottság tagjai azóta is lelkesen 
végzik feladataikat, amelyek az évi közel 30 városi szintű 
verseny megrendezésével egyre sokasodnak, a városi sport-
csarnok majdani átadása után pedig várhatóan még tovább 
növekednek. 
A Bizottság tagjai leginkább azokhoz a felmenő rendszerű 
versenyek megrendezéséhez kérnének segítséget, amelyek 
átmeneti jellegű többletmunkát jelentenek egy-egy év során. 
Ez a feladat már hosszú idő óta az ő vállukra nehezedik, ezért 
szeretnének egy támogató személyt az önkormányzat részéről, 
aki a továbbiakban segítené munkájukat. 
A Kulturális Bizottság állásfoglalása szerint szükség van egy 
szervező, irányító személyre a Hivatalon belül. Az október 
11-én megtartott önkormányzati ülésen javaslatot tettek, hogy 
a Hivatal - állományi létszámát növelve - biztosítson lehető-
séget sportreferensi állás betöltésére. A javaslatot a testület 
elfogadta, és ezentúl a városi sportélet irányítására alkalmas 
személy számára négyórás munkaidőben álláshelyet fog biz-
tosítani. 

Rendeletmódosítás a fák védelméről 
A fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet 
szerint az a tulajdonos vagy vagyonkezelő, aki a közterületen 

lévő fát ki akarja vágni, e szándékát előzetesen köteles - a 
kivágás tervezett időpontját megelőzően 30 nappal - a jegy-
zőnek előzetesen bejelenteni. A rendelet 3. §-a meghatározza 
a bejelentés tartalmi elemeit, a 4. §-a pedig lehetőséget ad arra 
is, hogy a jegyző „hozzájáruló" határozatában a kivágást pót-
lási kötelezettséghez köthesse, másrészt a fa kivágását meg is 
tilthatja, ha annak további fenntartása indokolt. Az 5. § értel-
mében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa kivágá-
sáról, illetve eltulajdonításáról tulajdonosa köteles haladékta-
lanul gondoskodni. Ha a veszély elhárításának sürgőssége 
miatt az előzetes hatósági bejelentésre a tulajdonosnak nincs 
módja, köteles azt a jegyzőnek pótlólag azonnal bejelenteni. A 
jegyző a fa tulajdonosát az előbbiek szerinti kötelezettségére 
fel is szólíthatja. Amennyiben a tulajdonos az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető fa kivágásáról, illetve eltávolításáról 
határidőn belül nem gondoskodik, a jegyző intézkedhet a 
szükséges munkák - tulajdonos költségén történő - elrendelé-
sére. A jegyző az eltávolított fa pótlásának kötelezettségét is 
elrendelheti. 

A 19/1998. (IX. 25.) Törökszentmiklós Általános Rendezési 
Tervéről szóló helyi építésügyi előírásokról szóló Önkor-
mányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében a közterületen lévő 
fák kivágásával kapcsolatos rendelkezéseket módosította a. 
Képviselő-testület. Ezentúl „Közterületen fát kivágni csak a 
fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint lehet." 

Szakállason és Bartában megszűnik az 
orvosi rendelés 

A 4. számú háziorvosi körzet magába foglalja Török-
szentmiklós város külterületét: Surjányt, Óballát, Bartát, Sza-
kállast és Szenttamást. Ezen külterületi településrészeken lévő 
orvosi rendelők műszaki állapotának felülvizsgálata során 
megállapítást nyert, hogy a Bartában és Szakállason található 
épületek nem újíthatok fel gazdaságosan. Jelen állaguk miatt 
itt a betegellátást nem tudják biztosítani. A heti egy-egy alka-
lommal l- l óra időtartamú orvosi rendelés nem volt igazán 
hatékony, leginkább csak a gyógyszer kiírására korlátozódott. 
A kivizsgálásokhoz elengedhetetlen komolyabb műszeres 
vizsgálat, laboratóriumi kivizsgálás, valamint a gyógyszerek 
kiváltása miatt a betegnek eddig is be kellett utaznia a város-
ba. 
A Képviselő-testület döntése alapján a két érintett orvosi ren-
delő bezárásra kerül, és az orvosi ellátást az EGYMI4. számú 
körzeti rendelő helyiségében biztosítják. 
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Az ingatlan szerzése, értékesítése, bérlete, haszonélvezete 
mindennapos kérdésként merül fel, nemcsak a magánszemé-
lyek, hanem a vállalkozások életében is. A kormányzati 
szándéknak megfelelően elsősorban a lakáscélú ingatlanok-
hoz kapcsolódó kedvezmények rendszerében következtek be 
jelentős, kedvező irányú változások. A társasházi közössége-
ket aktuálisan érintik a személyi jövedelemadó-törvényben 
megfogalmazott szabályok, de a társasházi törvény, az ingat-
lan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok, az ingatlanszerzési-
lakásszerzési támogatások új rendszere ugyancsak közér-
deklődésre tarthat számot. Az ingatlanhoz kapcsolódó adó-
kötelezettségek, kedvezmények =Adó 11/12 

S 
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról 
és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről 
az 1997. évi LXXIV. törvény rendelkezett (a továbbiakban: 
Alk. tv.). A jogszabály több alkalommal módosult. A vállal-
kozók körében nem eléggé ismert, lényegesen többen élhet-
nének a törvény adta foglalkoztatás lehetőségével. A cikkben 
szeretnénk népszerűsíteni az alkalmi munkavállalói könyvvel 
való foglalkoztatást, annál is inkább, mert a törvény legutób-
bi módosításai szélesítették a lehetőségeket. Az alkalmi 
munkavállalói könyv = Adó 2001/11-12. 

S 
Az APEH ebben az évben is folyószámla kiküldésével érte-
síti az adózókat arról, hogy a kötelezettségekről és befizeté-
sekről milyen adatokat tart nyilván. Jó alkalom ez arra, hogy 
az adózók tételesen egyeztethessék saját nyilvántartásuk 
adatait az adóhivatalnál nyilvántartott adatokkal, és eltérés 
esetén mód nyílik a szükséges korrekciók elvégzésére is. Az 
alábbiakban részletesen ismertetjük, hogy mi a teendő a 
folyószámla-kivonattal, az abban talált eltérésekkel hogyan 
lehet korrigálni, melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyek 
miatt az adózó és az adóhatóság kőzött egyeztetésre kerülhet 
sor. Segítséget kívánunk nyújtani abban is, hogy az adózók 
tevékenységeiket a lehető legkisebb időráfordítással helyes-
bíthessék. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet azokra az ese-
tekre, amikor feltétlenül szükséges, hogy az adózó észrevételt 
tegyen a folyószámla kivonattal kapcsolatban. Mindezeket az 
adózók által leggyakrabban megfogalmazott kérdések meg-
válaszolásával mutatjuk be. Tájékoztató az APEH folyó-
számla kivonatairól, az egyeztetés szükségességéről és azok 
módjairól = Adó 2001/11-12. 

S 
A lakás célú állami támogatások rendszerét a 12/2001. (I. 
31.) korm.-rendelet szabályozza. A 2001. február l-jén ha-
tályba lépő rendeletet 2001. április 13-ai hatállyal a 65/2001. 
(IV. 13.) korm.-rendelet, illetve 2001. augusztus 1-jei hatály-
lyal a 138/2001. (VII. 31.) korm.-rendelet módosította. 
Hatálya lakás építésére, vásárlására, bővítésére, korszerűsíté-
sére, a lakóépületek közös használatú részeinek felújítására, 
valamint a társulati úton megvalósuló közcélú víziközmű-
beruházásokra terjed ki. Állami támogatást vehetnek igénybe 
a települési önkormányzatok is bérlakás-állományuk növelé-
sére, lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítá-
sára, valamint a nagyvárosi lakóépülettömbök korszerűsítésé-
re, felújítására, az egyházak nyugdíjasházak építésére. 
Lakás célú támogatásnak minősülnek: 
- a közvetlen támogatások, ilyen 

> a lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény, 
> az akadálymentesítési támogatás és 
> az adó-visszatérítési támogatás. 

- a kamattámogatások. 
A lakás célú támogatások -Adókódex 2001/5. 

S 

A világgazdaság fordulóponthoz érkezett: 2000-ben megtorpant az 
amerikai „gyártmányú" Új Gazdaság, de ennek Magyarországon még 
kevés hatása érződött. Nálunk a fejlődés összességében lendületes 
volt, a Figyelő TOP 200 cégei dinamikusan növelték árbevételüket, 
noha az eredményesség tekintetében egyik-másikuk letért a korábbi 
szépívű pályáról. 
A Figyelő TOP 200 kiadvány és a benne szereplő - az Ecostat által 
összeállított - toplisták nemcsak átfogó képet adnak a magyar gazda-
ság tavalyi teljesítményéről, de a figyelmes szemlélő azt is kiolvas-
hatja belőlük, mennyire eltérő a cégek hozzáállása a nyilvánossághoz. 
Fordulóponton = Figyelő különszám. 

S 
A szeptemberi, őszi ülésszak első országgyűlési bizottsági ülései 
közül több napirendjén is szerepelt az agrárágazat. Ahogy arról múlt 
héten röviden már hírt adtunk, Vonza András földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter a költségvetési bizottságnak számolt be az 
idei költségvetés alakulásáról, míg dr. Pintér János, a Pénzügymi-
nisztérium főosztályvezetője a Magyar Köztársaság 2000. évi költ-
ségvetésének végrehajtása kapcsán szólt az ágazat pénzügyi helyzeté-
ről a mezőgazdasági bizottság ülésén. A miniszter tájékoztatója sze-
rint az idén az agrárágazat 310 milliárd forint állami támogatást kap, 
amelyből az ágazat finanszírozására közvetlenül 221,5 milliárd forint 
fordítható. A pénzügyminisztérium főosztályvezetője az eredmények 
hangsúlyozása mellett ellentmondásosnak ítélte az agrárágazatban 
tevékenykedő cégek munkáját. Az agrárgazdaság számokban 
=Magyar Mezőgazdaság, 2001. október 3. 

S 
Az amerikaiakat ért terrortámadás óta az élelmiszerbiztonság fogalma 
is új, veszedelmes tartalommal bővült, hangzott el az Országos Me-
zőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, őszi előadás-
sorozatának első rendezvényén. Ez azt jelenti, hogy a saját, a hazai 
termék fogyasztására helyeződjön a hangsúly, magyarán az import 
termékek iránt kisebb a fogyasztók bizalma. Pedig az élelmiszer 
elsősorban bizalmi termék, hiszen az élelmiszerlánc középpontjában 
a fogyasztó áll, aki döntően az élelmiszerrel kapcsolatos vásárlási 
döntéseit érzelmi alapon hozza meg. Élelmiszer-biztonság új szerep-
körben = Magyar Mezőgazdaság, 2001. október 3. 

S 
Október 4-én = Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje halálának 
évfordulóján - a világon szinte mindenhol megtartják az Állatok 
Világnapját. Ez a nap - eltérően a közvéleményben elterjedt véleke-
déstől - nem csak a hobbi- és díszállatokkal való törődésre emlékez-
tet, hanem arra is, hogy az ember felelősséggel tartozik az összes 
általa tartott és tenyésztett haszonállat-fej tisztességes körülményei-
nek biztosításáért. Magyarországon, ahol jelentős arányt képvisel a 
nemzetgazdaságban az agrárium, különös jelentőségű az állatte-
nyésztésben és az élelmiszeriparban ez a kérdés, hiszen az európai 
uniós csatlakozás követelményei között, kiemelt helyen szerepel a 
tenyésztés és a feldolgozás körülményeinek megfelelősége, az állat-
egészségügy, valamint az élelmiszer-biztonság kérdése. Az ember 
felelőssége =Magyar Mezőgazdaság, 2001. október 3. 

S 
A növénytermesztéssel foglalkozók gondolkodása ma még gyakran 
csak a termékek előállításának folyamatáig tart. Szerencsés esetben 
ismerik a termelés biológiai, agrotechnikai és ökológiai feltételeit, 
melynek ok-okozati összefüggés-rendszerét a termesztés során, ha a 
lehetőségek megengedik, figyelembe is veszik, de kevésbé figyelnek 
arra, hogy mi lesz az általuk előállított termények sorsa. Azt is mond-
hatjuk, hogy a termelők érdekeltsége a termékek átadásáig tart. A 
korábbi évtizedek gyakorlata eredményezte ezt a gondolkodásmódot, 
ugyanis a termények átadását követően, azok kezelése már a felvá-
sárlók feladata volt. Az átalakult termelői kör azonban ma már egyre 
inkább találkozik az állagmegőrzés feladataival, annak számtalan 
összetevőjével. A minőségi terménytárolás = Magyar Mezőgazda-
ság, 2001. október 3. 
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„A sportágnak valamiképpen cégjele vagyok..." 
(Interjú Dr. Hegedűs Csabával a Magyar Birkózó Szövetség elnökével) 

A Törökszentmiklósi Birkózó Diáksport Klub életében je-
lentős nap volt október 5-e. Nem kisebb személyiséget látha-
tott vendégül, mint Dr. Hegedűs Csaba olimpiai, világ- és 
európa bajnokot, a Magyar Birkózó Szövetség elnökét, aki 
kisebb küldöttséggel - tagjai között volt Polyák Imre olimpi-
ai- és világbajnok is - tisztelte meg a miklósi edzőket és „bir-
kózópalántákat". 

Megtekintették a Városi Sportpályán, a még nem teljesen 
kész birkózó csarnokot. Ezután Dr. Hegedűs Csaba beszélt a 
jelenlévőknek sportpályafutásának kezdeteiről, a birkózó 
sportág jelentőségéről, nevelő hatásáról, az utánpótlásról. A 
legnagyobb elismeréssel szólt a törökszentmiklósiak munkájá-
ról, és ennek jeléül emlékplakettet adott át Sarkadi Imre edző-
nek. A látott edzés alapján az alábbiak szerint mondott véle-
ményt: 
„... Szívből kívánom, hogy ez a csodálatosan tehetséges csa-
pat maradjon együtt! Higgyetek az edzőitekben, mert világ-
színvonalon, ott is a legmagasabb szinten tanítanak bennete-
ket!..." 
A bevezető beszélgetés és az edzés közötti rövid időben be-
szélgettünk elnök úrral munkájáról, mindennapjairól és a 
miklósi csapatról. 
— Minek köszönhetjük a megtiszteltetést, hogy Törökszent-
miklósra látogatott? 
— Régen készülök az Önök városába, hogy megnézzem a 
készülő termet, és belenézhessek az edzésbe is. Most adódott 
egy lehetőség, mert Karcagon lesz holnap egy nemzetközi 
verseny. Szerencsére sikerült időpontot egyeztetni Imrével, 
így most itt vagyok. 
— Mi keltette föl az érdeklődését a miklósi csapat iránt? 
— Az eredményeik magukért beszélnek. Meglepően gyors 
fejlődést mutat az utánpótlás. Ami itt zajlik, az egy kis csoda: 
ahogy felállnak a szőnyegre, amilyen egységesek, szervezet-
tek. 
— Mit vár elnök úr ettől a találkozástól, egyáltalán a 
miklósiaktól? 
— Számítottam rá, hogy kedvesen fogadnak. Mégis őszintén 
meglepett, hogy ennyire közvetlen, szívélyes fogadtatásban 
van részem. Ez jóleső, lelket melengető érzés. Nagyon örülök, 
hogy szorgalmaztam ezt a találkozást, és hogy létre is jött. 
Nagyon jól érzem magam. 
— Hogyan illeszkednek az ilyen találkozók a mindennapjaiba? 
— Nagyon sokat járok vidékre. Én is vidéki ember vagyok, a 
birkózó sport hagyományai is vidéken vannak, és ezek nagyon 
fontosak. Boldogan, minden álszemérem nélkül mondhatom, 
hogy ahová elmegyek - és sok helyre eljutok ott csupán a 
megjelenéssel, a jelenléttel is sokat tudok segíteni. 

— Említette, hogy tiszteli, nagyra értékeli a miklósiak mun-
káját. Milyennek ítéli anyagi, tárgyi feltételeiket más helyek-
hez viszonyítva? 
— Az anyagi feltételeiket nem ismerem, nem tudom milyen 
költségekkel működik a szakosztály. Azt látom, hogy nagyon 
sok versenyen részt vesznek, és ha ez az objektum elkészül, 
akkor - úgy gondolom - ez nagyon jó körülményeket biztosít 
majd. 
— Tudnak-e Önök segíteni a klubnak valamilyen módon? 
— Ezen dolgozom. A jövőben országos szinten szeretnénk 
valamiképpen segítséget nyújtani. 
— Önt úgy ismerik, mint aktív élsportolót. A köztudatba át-
ment-e, hogy aktív sportolóból sportágának prominens képvi-
selője lett? 
— Ez érdekes kérdés. A múlt hét végén Szombathelyen, Sár-
váron, Győrben voltunk, és azt tapasztaltuk, hogy a népszerű-
ség nem csökken. Úgy gondolom, ha valaki velem vagy a 
nevemmel találkozik, annak a birkózás jut eszébe. Azt min-
denki tudja, hogy az én koromban már nem lehetek aktív 
sportoló. Az a fontos, hogy a sportágnak valamiképpen cég-
jele vagyok, képviselem azt. Ez a dolgom, a lelkem mélyén 
ezért élek. 
— Mit szeretett jobban, a szőnyegre felállni vagy a mai mun-
káját? 
— A minap, egy televíziós műsorban is megfogalmazódott ez 
a kérdés. Három szakasza volt a pályámnak: a versenyzés, a 
szövetségi kapitányság és most az elnöki poszt. Gondolkodás 
nélkül azt mondhatom, hogy legszívesebben a kapitányi tisztet 
láttam el. Akkor azt csináltam, amit szerettem. Azért ma is 
sokat vagyok lenn az edzőteremben, szívesen birkózók. 

— Hogyan telnek a mindennapjai? 
— Kiköltöztünk Szentendrére, ami 20 km-re van Budapesttol, 
ezért általában fél hatkor kelek, és negyed nyolckor már bent 
vagyok a szövetségben. Leggyakrabban 10 óra körül érek 
haza, ilyenkor beszéljük meg a feleségemmel a nap esemé-
nyeit. Sokszor a hét végét sem töltöm otthon, mert ilyenkor is 
vannak versenyek. 
— Van-e olyan terület a mostani munkájában, amit szívesen 
elhagyna? 
— Az egész. Ma egy szövetség elnökének lenni emberpróbá-
ló, megfeszítő munka. Nagy részét kiteszi a pénzért való ki-
lincselés, a harc. Tulajdonképpen ezt szeretem legkevésbé. 
Mégis az olyan csodálatos találkozások, mint ez a mai is, 
mindig erőt adnak 

Az elnök úr ígéretet tett, hogy a közeljövőben újra megláto-
gatja a miklósi csapatot. 

V. M. 
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n DOLGOZNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN... 
(József Attila) 

Dr. Balogh Lukácsné nyugdíjas tanító-
nő 2001. június 21-én kapta meg arany-
diplomáját. A Díszoklevelet a Miskolci 
Egyetem Comenius Tanítóképző Főis-
kolai Kar, mint utódiskola adta ki részé-
re. 

Életünknek egy-egy fontos állomásán 
szívesen nézünk vissza a múltba. Szám-
ba vesszük a jót és a rosszat, mit, miért 
és hogyan tettünk, és jó érzéssel nyug-
tázzuk, ha döntéseink helyességét az élet 
is igazolta. 

Beszélgetésünk egy ilyen visszapil-
lantás, melynek során feltárul egy érté-
kekben gazdag életút, az indulástól 
kezdve egészen napjainkig: 
— Egy Borsod megyei kis faluban: 
Nemesbikken születtem. Falusi iskolá-
ban tanultam meg a betűvetés tudomá-
nyát. Ám az élet úgy hozta, hogy har-
madikos koromtól már Miskolcon foly-
tattam iskolai tanulmányaimat. Gyer-
mekkori álmom vált valóra a polgári 
iskola elvégzése után, mikor 1946-ban 
beiratkoztam a miskolci Református 
Tóth Pál Nőnevelő Intézetbe, ahol a 
tanítókat is képezték. Mindig tanító 
szerettem volna lenni. 
Ahhoz a korosztályhoz tartozom, ame-
lyiknek az ötödévet gyakorlatban kellett 
eltölteni. Emiatt kerültem Törökszent-
miklósra, a Petőfi úti-Általános Iskolá-
hoz az 1950/5 l-es tanévre, és ez életem 
egyik legszebb éve lett. A tanítói okle-
velet 1951. augusztus 29-én szereztem 
meg. Nagy öröm volt számomra, hogy 
utána megkaptam a Petőfi útra az osz-
tálytanítói kinevezésemet is. Ebben az 
iskolában tanítani nagy kitüntetést je-
lentett. Tudott dolog, hogy korábban 
polgári iskola volt, s az itf működő ne-
velők többsége nagy tekintélynek örven-
dett. Sokat lehetett tanulni tőlük. A tan-
testületnek én voltam a legfiatalabb 
tagja. Magos János bácsi - az akkori 

igazgató - nemcsak szakmai fejlődése-
met segítette, hanem atyai szeretettel is 
vett körül. Pályatársaimra is szívesen 
emlékezem, mert mindenkitől kaptam 
valamit, ami a személyiségemet fejlesz-
tette, és a munka szépségét mélyítette 
bennem. 
— Hogyan alakultak a dolgok, miután 
teljesen miklósi lett? 
— A város, az iskola és a tantestület 
meghatározta egész további életemet. Itt 
ismertem meg férjemet, aki állatorvos-
ként működött a városban. 1952-ben 
esküdtünk egymásnak örök hűséget. Két 
fiunk született, ma már ők is családos 
emberek. Négy szép unokát kaptunk 
tőlük, akikre nagyon büszkék vagyunk. 
De arra még inkább, hogy a két nagyob-
bik hamarosan megkapja a diplomáját. 
— Miért szerette annyira iskoláját és 
nevelőtársait? 
— Az alsó tagozat tanítói, ahova tartoz-
tam, nagyon jó kis csapatot alkottak. 
Nem volt bennünk semmi szakmai félté-
kenység. Nyitottak voltunk minden új 
bevezetésére, és tapasztalatainkat azon-
nal megosztottuk egymással. A sok 
együtt töltött tanév alatt olyanok lettünk, 
mint a testvérek. Közös volt az örö-
münk, a bánatunk. Ez az egymáshoz 
ragaszkodás legyőzte azokat a nehézsé-
geket, amelyek pályánk során jelent-
keztek. Itt most olyan iskolán kívüli 
munkákra gondolok, mint például a 
kalászgyűjtés, gyapotszedés, békeköl-
csönjegyzés, eperszedés Vietnamért, 
kutyaösszeírás, népszámlálás, stb. De 
nem volt egyszerű egy-egy igazgatóvál-
tás, valamint a többször megújuló tan-
terveknek a gyakorlatba való átültetése 
sem... 
— A tanításon kívüli plusz-munkák fel-
sorolásának külön örülök A mi korosz-
tályunknak bőven kijutott ezekből is, 
amiket fiataljaink talán csodálkozva és 
hitetlenkedve olvasnak, és kár lenne 
elfelejteni! De folytassuk kellemesebb 
emlékekkel! Hogyan is indult a pálya? 
— Kezdeni mindig nehéz! Először a 
harmadik osztályban tanítottam, csupa 
fiúkat. Ma is jól emlékszem erre a ked-
ves esztendőre és az év végi vizsgára. 
Abban az időben az utolsó tanítási napon 
ünnepélyes vizsga volt, szülők, elnökök, 
vendégek jelenlétében. Úgy megszeret-
tem a fiúkat, hogy húsz évig csak velük 
dolgoztam, harmadik-negyedik osztály-
ban. Ma a boldogságtól repes a szívem, 
ha valamelyik munkaterületen találko-
zom velük. (Pl. a polgármester úrral, az 
egyik alpolgármesterrel, képviselővel, 

vagy mint szülők mutatják be gyerme-
keiket.) Később már kislányok is kerül-
tek az osztályba, színesebb lett az élet. 
Tanítói pályám újabb húsz évében első, 
második osztályosokkal foglalkoztam. 
Egy percig sem bántam meg, hogy így 
alakult. A pálya szépségét össze tudtam 
hasonlítani kicsiknél és nagyoknál. Mi a 
szépség? Az értelem kibontakoztatása, a 
jellem fejlesztése, az öntevékenység 
kialakítása, empátia egymás iránt, szép-
érzékre nevelés, hazaszeretet tudatosítá-
sa, mind-mind tálcán kínálja magát a 
tanítási órákon. 
Szólnom kell az iskolán kívüli nevelés-
ről, melynek fő mozgató rugója a kisdo-
bos mozgalom volt. Sok olyan közös 
élményt adott diáknak és nevelőnek, 
amiből élni lehetett hosszú éveken át. 
Velem együtt biztosan sokan gondolnak 
vissza a szenttamási táborokra, amiket a 
mi iskolánk szervezett először, Szőlősi-
né Ági néni vezetésével. Folytatása volt 
a káptalanfüredi tábor. Ezekbe magunk-
kal vittük fiatalos lendületünket, jóked-
vünket és nagy cm szép emlékek marad-
nak. Amikor negyven év után megszólalt 
a munka befejezését jelző utolsó csengő, 
számomra éppen úgy hangzott, mint 
először. Nem untam meg a pályát, és a 
gyerekek szeretete soha nem szűnik meg 
bennem. 
— Jutalmazásról, kitüntetésről még nem 
esett szó. Pedig biztosan ebben is volt 
része, nemcsak a különleges „plusz" 
munkákban! 
— Igazgatóim mindig elismerték mun-
kámat, 1981-ben pedig a Parlamentben 
megkaptam a „Kiváló Tanító" címet. 
Ám minden kitüntetésnél többet ért 
munkatársaim és a szülők elismerése, a 
gyerekek ragaszkodása. Büszke vagyok 
arra, hogy negyven évig lehettem a Pető-
fi úti iskola dolgozója. Mindenkire csak 
őszinte szeretettel tudok gondolni. 
— Úgy tudom, pályája végén egy másik 
iskolában is megfordult. 
— 1990-ben azzal a céllal tettem le a 
lantot, hogy most már pihenni fogok. S 
milyen az élet? 1992-ben egy szép na-
pon megkeresett a Bethlen Gábor Re-
formátus Általános Iskola igazgatója, 
hogy lennék-e munkatársuk. Igent 
mondtam, és ebben az iskolában dol-
goztam még két évet. Ez a munkahely 
azért töltött el örömmel, mert református 
tanítóképzőben tanultam, s református 
iskolában fejezhettem be munkásságo-
mat. így összesen negyvenkét évig taní-
tottam. 
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Most már valóban a nyugalom évei 

telnek. Milyen elfoglaltságai vannak? 
— Annyi idő után szokatlan volt az új, 
otthoni életforma, de könnyen belejöt-
tem. Nem unatkozom. Segítek a család-
nak, olvasgatok, rejtvényt fejtek, kötö-
getek, néha-néha utazgatok, meglátoga-
tom régi társaimat, s a Református Nő-
szövetségnél karitatív tevékenységet 
végzek. 
A pihenő évek egyik legszebb napja 
ebben az emlékezetes Millenniumi Év-
ben 2001. július 22. volt, amikor Mis-
kolcon, a megyeháza dísztermében átve-
hettem a legszebb bizonyítványt: az 
Aranydiplomát. Boldog vagyok, hogy 
megérhettem. 
— Befejezésül milyen jó tanácsot ad ifjú 
és leendő pályatársainak? 
— Üzenem a jelen és jövő nevelőinek, 
hogy oktató munkájuk mellett szeressék 
a rájuk bízott gyerekeket! Erre soha nem 
volt nagyobb szükség, mint ma. A min-
dennap megvívott csata eredménye 
egyszer majd beérik, s milyen jó lesz 
tapasztalni, hogy az élet minden terüle-
tén helyt állnak egykori tanítványaink! 
A Petőfi Sándor Általános Iskolát s a 
velem együtt dolgozókat a technikai-
akkal együtt, soha nem felejtem. Ma is 
úgy megyek el az iskola előtt, hogy Ady 
Endre szavai jutnak eszembe: 
„S én, vén diák, szívem fölemelem 
S így üdvözlöm a mindig újakat: 
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. 

Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkü diák." 

/Üzenet egykori iskolámba./ 
— Ehhez nincs, mit hozzátenni! Tanító 
néni, köszönjük! 

(Hajnal Jné) 

MEGHÍVÓ 
A Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola tantestülete és 
alapítványa 

BÁLBA hívja a SZÜLŐKET. 
Ideje: 2001. november 24. 

Helye: az iskola Kölcsey úti 
épületének tornaterme. 

Zene: EMERETTA együttes 
Belépőjegyek válthatók 

november 5 és 16 között az 
iskolában. Ára 2000 Ft. 

Mindenkit szeretettel vár a 
rendezőség. 

Vihar Bélára emlékezünk 
A Millenniumi esték rendezvénysorozat 
újabb állomásához érkezett. Köztudo-
mású, hogy a Pro Bibliotheca Alapít-
vány és az Ipolyi Arnold Városi 
Könyvtár fent említett címen hirdette 
meg azt a programsorozatot, mellyel az 
ezredéves évforduló méltó megünneplé-
sét kezdeményezte. E kezdeményezés 
eredményeként létrejött a Törökszent-
miklóshoz valamilyen szállal kötődő, 
köteléket vállaló írók, költők antoló-
giája, (természetesen egy kötetnyi válo-
gatásról van szó), amely Csak a 
gyökér legyen erős címmel 2001 
tavaszán jelent meg. A rendezők, a 
kötet szerkesztői úgy tervezték, hogy 
valamennyi, a kötetben szereplő 
alkotónak, azok örököseinek egy önálló 
est keretében lehetőséget teremtenek a 
személyes bemutatkozásra, a közönség 
gel való találkozásra. Csodálatosan 

szép, zsúfolásig megtelt olvasótermi esték a tanúi Körmendi Lajos, Dienes Eszter, 
Darvasi László nevével fémjelzett előadásoknak. Nem volt ez másképp 2001. 
október 11-én sem, amikor a kötetben szereplő Vihar Bélára emlékeztek a rendez-
vény résztvevői. A szerző sajnos már nem lehetett jelen, mert 1978. november 24-
én eltávozott körünkből. Öt meghívott vendégként leánya Dr. Vihar Judit, illetve 
unokája Mártonfi Attila képviselte. Az utódok tolmácsolásában sikerült találkozni 
a 20-as években városunkban tanuló Vihar Béla emlékével. 1921-23 között volt a 
város lakója, aki tizenkét évesen került a hegyes-völgyes Nógrádból a síkföldi 
Nagykunságra. Az énkeresés pubertáskori szakasza kapcsolja Törökszent-
miklóshoz, amint azt egy levelében írja. 
1976. november 2-án a helyi Bercsényi Miklós Gimnáziumban tartott író-olvasó 
találkozót, melyet egy nagyon személyes hangú levélben köszönt meg a rendezők-
nek. Iijúkori bolyongásainak egyik állomásaként nevezi meg városunkat. Egyik 
költeményében „a konok kunok szilaj Szentmiklósának" nevezi, melyről néhány 
évtized múltán úgy ír, hogy „merőben új, átalakult, a szellem értékeit becsülő má-
sik Törökszentmiklóssal" találkozott. 
A szerző bemutatását követően Dr. Vihar Judit irodalomtörténész tolmácsolásában 
ismerhette meg a jelenlévő szép számú közönség az édesapa, valamint saját élmé-
nyeit, amelyek Törökszentmiklóshoz kapcsolódnak. 
Az irodalomtörténész (magyar-orosz-japán szakos) tanszékvezető egyetemi tanár 
gyerekkorában több alkalommal megfordult városunkban, ahol egy baráti család-
nál töltött néhány hetet. Pályaválasztásában meghatározó szerepe volt a neveltetés-
nek, az irodalomszerető édesapa útmutatásainak, valamint az igen tekintélyes csa-
ládi könyvtárnak. A jelenlévők megismerhették a szerző leghíresebb versének, az 
„Egy katona megy a hóban" címűnek a hiteles történetét, valamint azt, hogyan 
került kapcsolatba az író a vers csodálatos tolmácsolójával, Sinkovits Imrével. A 
rendezvényen a Bercsényi Miklós Gimnázium tanulóinak előadásában többek 
között ebből a költeményből is hallhattak részletet. Domán Ágnes és Tichy-Rács 
Anna előadásában meghallgathatták az Olvasó ember című verset, valamint a 
Szamárháton című kötetből a Naplósorok címűt. 
Az unoka, Mártonfi Attila közel 4 éves koráig élt a nagypapa közelében. Szemé-
lyes kapcsolatuk a meseolvasás, a rajzolás volt. Ő is, mint édesanyja, nem került 
messze az irodalom bűvkörétől, hiszen nyelvészként dolgozik, és már önálló kö-
tettel is dicsekedhet, melynek szerkesztésében jelentős munkát vállalt. 
Befejezésül had idézzem a költő gondolatait. „... Egyéniségem jobbik felét a 
könyvek mintázták, s ilyen vonatkozásban - hadd higgyem! - a Könyvtárak gyer-
meke vagyok. ... Legyen köszönet érte." 

Polgár Lászlóné 
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Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 
alkalmából 

Magyar Tudósok címen vetékedőt hirdetett a nagykun térség 
általános iskoláinak 6. osztályos és a 8 osztályos gimnáziumok 

azonos korú tanulói részére. 
A rendezvényen résztvevő települések: 

Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, 
Törökszentmiklós, Túrkeve. 

Az I. fordulón továbbjutott csapatok: 
TINITUDÓSOK, TÖRZSFŐ, AGYA-SOKK, TUDORKA, 

TUDORKÁK, BAGLYOK, BI-BI-BÍ 
A helyi elődöntő 2001. október 15-én ( h é t f ő n ) 14.30-kor lesz a 

gyermekkönyvtárban. 
A területi elődöntőkön első helyezést elért csapatok döntője 
Törökszentmiklóson, 2001. október 30-án (kedden) de. 9.30 

órakor kerül megrendezésre. 
Az eredményhirdetésre a döntő után kerül sor. 

Helyszín: Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135. 
A rendezvény támogatói: 

PRO BIBLIOTHECA ALAPÍTVÁNY 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TIT 

A hónap fotója 

A Művelődési Központ novemberi 
előzetese 

Időpont Helyiség Program 
2-án pódiumterem Diák discó 
9-én pódiumterem Diák discó 
13-án pódiumterem III. Ír-Magyar est 

R. B. Egyesület rendezvénye 
16-án pódiumterem Diák discó 
16-18-án Karácsonyfadísz készítő 

tanfolyam 
18-án PRAKTIKA /magazin/ NAP 
23-án pódiumterem Diák discó 
27-én pódiumterem Véradók köszöntése. 

Vöröskereszt rendezvénye 
30-án pódiumterem Diák discó 

A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Váro-
si Könyvtár gyermekrészlege 

MESEMONDÓ VERSENYT 
hirdet 

az általános iskola alsó tagozatos tanulói számára. 
Nevezni lehet bármely ország népmeséjével, melynek 

időtartama nem több 5 percnél. 
A verseny helye: 

Ipolyi Arnold Városi Könyvtár 
gyermekrészlege 

A verseny időpontja: 
2001. december 10. 14 óra. 

Törökszentmiklós és 
Vidéke Coop Rt. 

5200. Törökszentmiklós, 
Kossuth L. űt 139. 

Tel.: 56/390-955 Fax: 56/391-242 

Ipari részlegeink az alábbi szolgáltatá-
sokkal állnak a lakosság és a közületek 

szolgálatában: 
\ Építőipari kivitelezés, felújítás 
\ Sírkő, síremlék készítés 
\ Általános lakatos szakipari munka 
\ Festés-mázolás-tapétázás 
\ Üvegezés 
\ Duguláselhárítás 
\ Érintés-, tűz- és villámvédelmi szabályossági 

mérések 
\ Villanymotorok tekercselése 
\ Tűzoltókészülékek forgalmazása, ellenőrzése, 

javítása. 

A „metszés"ABC-je... 
(Ez az EGYMI előtt láthatóidé a városban bőven 
található ilyen szakszerűtlen beavatkozás.) 

Fotó: H. M. 
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Utazzunk?... Utazzunk! 
Egyházmegyei Kincstárat, ahol lenyűgözve álltunk egy lépésnyi-
re a Szt. László Hermától. Ám nem volt hiány más, páratlan 
értékű kincsekben sem. Megcsodáltunk több száz éves báránybőr 
lapokra festett gregorián dallamokat tartalmazó kódexet, egy 
Corvinát, és számtalan más értéket. 

Egy rövid sétával a Széchenyi térre jutottunk, ahol szintén sok 
látnivaló között válogathattunk: a Bencések gyönyörű temploma, 
a Patikamúzeum, a Városi Művészeti Múzeum, a magasba nyúló 
Mária oszlop, a Xantus János Múzeum, de voltunk a közeli Ba-
bamúzeumban is, ahol épp egy időszakos kiállítás nyílt meg. 

Pihenésként átmentünk a rendezett, kellemes hangulatú, szob-
rokkal, szökőkutakkal díszes sétáló utcába, ahol kényelmes pa-
dok vártak, és ínyencekként is megtaláltuk kedvenc csemegéin-
ket. 

A régi városnegyedbe épült az ultramodern Nemzeti Színház is, 
mégsem sérti az összhangot, a teret egymaga uralja. A modern 
építészet figyelmet felkeltő alkotása, levegős, tágas, modern 
belső tere is ezt igazolja. 

A harmadik napot Pannonhalmán töltöttük. Noha már min-
dannyian jártunk korábban ott, mégis jó érzés volt újra látni és 
hallani az ország egyik legrégibb apátságának történetét, és érezni 
az ezer éves gótikus falak sugárzását. Hiszen Géza fejedelem 
kezdte el építtetni és Szt. István fejeztette be, ide telepítve bencés 
szerzeteseket, tanítási feladattal. 

Utolsó napon még tettünk egy sétát, már otthonosan jártunk a 
hidak városában, de még mindig maradt látnivaló. A Mosoni 
Duna és a Rába összefolyásának szögletében megnézhettük a 
festői környezetben épült, igényesen rendezett strandot, és enge-
délyt kaptunk az építészet gyöngyszemének a Városházának 
belső megismerésére, sőt 54 m-es tornyának erkélyéről még 
azokat a városrészeket is megláthattuk, ahova nem jutottunk el. 
(Ipari negyed, sportlétesítmények.) 

Szép volt ez a négy nap, és a külsőségeiben ápolt, gondozott 
városnak a lelkébe is betekintést nyertünk. Másik nagy értéke 
pedig az volt, érzelmileg feltöltődve tértünk haza, és ez a jól 
összehangolt együttlétnek köszönhető. Az érzi igazán az össze-
tartozás igényét, aki már nem él mozgalmas életet. Köszönjük az 
ötletet Éva! Köszönjük Szőllősi család a segítséget is! 

Szűrös l-né 

GONDOLATOK AZ IDŐSEK NAPJÁN 
(Amikor már nemcsak a „természet feje" csavarodik őszbe!) 

„Annak, hogy a múló évek, sőt még az ősz haj ellenére is fiatalok maradjunk, 
csakis az a titka, hogy megóvjuk magunkban a lelkesedést, a lélek összhangjá-
nak megőrzésével." 

(Henri - Fréderic Amiel) 
„Kellőképpen elviselni az öregedést 
a bölcsesség mesterműve, 
és egyik legnehezebb része 
az élet nagy művészetének." 

(Henri - Fréderic Amiel) 
„Az élete őszén lévő ember már nem ígéret, hanem beteljesülés, az ősz csöp-

pet kesernyés leheletével. Itt már nem lehet a holnappal takarózni, itt már 
olyannak kell lennünk, amilyenek lenni akarunk!" 

(Alfons Deeken) 
„Az öregedő embernek örömét kell találnia abban, hogy rendelkezésére áll 

másoknak, anélkül, hogy terhükre lenne. Sok embernek az a legtöbb, ha van, aki 
meghallgatja - és az öreg ember igazán ráér erre. Csak az kell, hogy ne a maga 
bajáról beszéljen. Segítsen szívesen, szeretettel, ahol csak tud! Jobbá teheti vele 
a világot." 

(Alfons Deeken) 

A kérdés az agilis, istenáldotta szervező készséggel rendelkező 
Farkas Évától származott, s mi a kérdezettek rábólintottunk. 

Az őszelő kitűnő kiránduló idő, s a nyugdíjasoknak nem csörög 
reggelenként az óra. 

Irány Győr! - Adta ki a jelszót Éva. - Van egy kedves régi ta-
nítványom ott, aki biztosan segít nekünk, és ott van épp az édes-
anyja, kedves kolléganőnk, aki összeállítja a helyi programot. 

Az összeverődött társaság tagjai szinte mind ismerősei egymás-
nak, nagyjából kortársak, tehát a kezdeti jó közérzet máris adva 
van. 

Jó hangulatú utazás után csak fokozódott a jókedv, hiszen 
Szőllősiné Ágika várt bennünket az egyik unokájával, aki mikro-
buszával megmentette a társaságot a cipekedéssel nehezített 
tömegközlekedéstől. 

Győr felfrissült, rendezett, nagyon szép város. Bele is vetettük 
magunkat azonnal a város felfedezésébe. Ági szinte minden 
idejét velünk töltötte, s mint egy vérbeli idegenvezető kalauzolt 
minket. Látnivaló érdekesség, szépség, akadt bőven. Első talál-
kozásunk a híres Vaskakassal volt, melyhez törökkori legenda 
fűződik. 

Ezután a Káptalandombra mentünk, ahol a Püspökvár területén 
egymást követően találtuk az impozáns, figyelmet magára vonó 
Hittudományi Főiskolát, a gyönyörű barokk Székesegyházat, az 

Sík Sándor: Öregasszonyok 
Milyen szépek az alkonyi felhők! 

A hűvös kékből méz-arany csorog. 
Milyen szépek az öregasszonyok! 
Az encián szemet huny éjszakára, 

De hunyt szemmel is kéken mosolyog. 
Ti tudtok ilyet, öregasszonyok. 

Szép tiszta ráncok, szép, komoly barázdák: 
Bölcsességé szüremlett bánatok. 
Nyájas szibillák, öregasszonyok! 

Ti keskeny ajkak, kik a hallgatásban 
Már minden titkot megtanultatok, 

Tanítgassatok, öregasszonyok! 
Gazdag szemek, szelíd tengerszemecskék, 

Mélységesek és hullámtalanok, 
Nyugtassatok el, öregasszonyok! 

Hűvös kezek, de melegen tapintók, 
Fagyos a kezünk, simogassatok, 
Anyátlanokat, öregasszonyok! 

Alvó kisgyermek ágya zsámolyánál 
Ezüst-glóriás őrzőangyalok: 

Virrasztanak az öregasszonyok. 
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A Rokkanták napjáról 
Nemrég Budapesten jártam. A metróból 

kiszállva egy fiatalembert láttam, két botra 
támaszkodva. Ott ácsorgott a mozgólépcső 
mellett. Óriási tömeg hullámzott föl-le, de 
ő nem tudott közéjük vegyülni, hogy feljus-
son a felszínre. Egy feléje nyúló erős, se-
gítő kézre várt reménykedve. Útitársnőm-
mel mi erre alkalmatlanok voltunk, de talán 
nem várt hiába... 

A Rokkantak napjával kapcsolatban jutott 
eszembe ez a pillanatkép. Mi, könnyen 
mozgó emberek nem gondolunk arra, mit is 
csinálnánk hasonló helyzetben. Csak egy 
napig kellene problémáik részesévé len-
nünk, mint annak az ápolónőnek, aki ön-
kéntes „vakságot" vállalt egy hétvégére, 
hogy megtapasztalja rábízott világtalan 
embertársa hihetetlenül kiszolgáltatott 
helyzetét! 

Bár minden októberben megtartjuk a 
Rokkantak napját, mi, kisemberek csak 

figyelmességünkkel, segítőkészségünkkel 
könnyíthetünk sorsukon. Igaz, hogy ez 
sem kevés! Mindennapi életük problémái-
nak megoldását azonban feljebb kell ke-
resni! Az oda vezető „mozgólépcső" alján 
addig ők egyre csak várakoznak... 

Városunkban október 5-én jöttek össze a 
ünnepeltek és vendégeik, hogy egymás 
társaságában töltsenek el néhány kedves 
órát. Vendégek is érkeztek Szolnokról, 
Tiszagyendáról és helyből is. 

Ladányi Istvánné elnökasszony a kö-
szöntő után tájékoztatást adott az időszerű 
tudnivalókról. Mészáros Sándor gazda-
ságvezető megköszönte a sok-sok támo-
gatást, amivel a különböző intézmények 
dolgozói és a kereskedők hozzájárultak a 
nap rendezvényéhez, a tagoknak pedig, 
hogy összegyűjtötték a rengeteg tombola-
tárgyat. Köszöntő hangzott el a szolnoki 
Csabai Erzsébet megyei alapító tag részé-

ről is. Csík Csabáné vöröskeresztes kül-
dött és Dr. Laczkó Béla prépost plébános 
szintén üdvözölték a jelen lévőket, egy-
más szeretetére és segítésére buzdítva 
őket. 

Az ízletes estebéd elfogyasztása után 
Dallos Gizi nótaénekes és Benedek Zsolt 
zenész varázsoltak derűs hangulatot az 
asztalok köré. A táncos kedvű hölgyek-
urak vidáman járták a csárdást kifaradásig, 
majd megpihentek a hosszú, egyórás 
tombolahúzás alatt. Miután az értékes 
nyereménytárgyak gazdára találtak, az 
örökifjú társaság egy része még tovább 
folytatta a táncot, a nótázást. 

Ez a rendezvény ismét bizonyította, 
hogy megyénk egyik legeredményesebb 
MEOSZ Csoportja működik Török-
szentmiklóson! 

(Hajnal Jné) 

Nők Lapja Klub 
2000. februáijában, Valentin napján alakult meg a Műv. Köz-

pontban a Nők Lapja Klub, és talán egyáltalán nem véletlen, 
hogy pont ennek a tradicionális női magazinnak az olvasói ala-
kítottak klubot, hiszen már nagyanyáink, anyáink is ezt a lapot 
olvasták. 

A Nők Lapjának természetesen nincs szüksége külön reklámra 
úgy gondolom, de azt el kell ismerni, hogy a megannyi női ma-
gazin közül névadó lapunk a legszínesebb, legsokoldalúbb, leg-
kortalanabb. Minden korosztály megtalálja az őt érdeklő témákat. 
Klubnapjaink programjait is a sokoldalúság jegyében igyekszünk 
bonyolítani, több-kevesebb sikerrel. 

Ebben az évben megünnepeltük az első évfordulót. Nagy igye-
kezettel próbálgattuk a folton-folt technikát, receptbörzénken 
ételrecepteket cseréltünk, és konyhai praktikákat osztottunk meg 
egymással. Hiszen minden hölgynek van valami specialitása, 
amit az átlagosnál jobban tud és szeret elkészíteni. 

Húsvét előtt Dr. Györgyi Erzsébet muzeológus látogatott el 
hozzánk, és hozott magával igazi hímes tojásokat, valódi mes-
terműveket mutatóba. 

A városi juniálison egy tradicionális játék, a malom-játék fő-
védnökeként voltunk jelen. A játék várakozáson felül nagy ér-
deklődést váltott ki, és szerzett nekünk is sikerélményt. Az októ-
ber végi iskolai szünetben ismét malom bajnokságot tartunk a 
Műv. Központban, váijuk az iskolák tanulóit. 

Kirándulás is szerepelt az éves programunkban természetesen, 
amit szeptember 30-án meg is szerettünk volna valósítani. Egy 
napos kirándulás Debrecenbe, különös tekintettel a Munkácsy-
trilógiára. A program megvalósult, csak a résztvevők száma 
hagyott némi kívánnivalót maga után. A debreceni új városköz-
pont önmagában is nagyon szép, igazi turista látványosság és 
kellemes pihenőhely. A Déri Múzeum kiállításai érdekesek és 
nagyon szépek, de a három monumentális, minden képzeletet 
felülmúló méretű és szépségű Munkácsy festmény lenyűgözően, 
felejthetetlenül gyönyörű. Úgy érzem szavakkal nem is lehet 
híven kifejezni azt a hatást, ami éri az embert, amikor megpil-
lantja együtt a három képet. Jobban mondva csak érhette, mert 
szeptember 30-a volt az utolsó nap, amikor a három remekmű 
együtt volt látható. (Biztosítási és szállítási nehézségek miatt a 
kép meghatározatlan ideig Debrecenben marad. - szerk.) 

A kirándulás örömébe némi üröm is vegyült, látva városunk 
lakóinak érdektelenségét Biztos vagyok benne, hogy az embe-
rekben él a természetes vágy a kultúra, a szépség, a tudás, az 
élmények után, éppen ezért érthetetlen, hogy miért nem használ-
ják ki a lehetőségeket. 

Ez a kirándulás arra is hivatott lett volna, hogy a Nők Lapja 
Klub egyéb programjai iránt is felkeltsük az érdeklődést, hiszen 
az út nem csak a klubtagok részére volt meghirdetve. Szeretnénk 
minél több új tagot látni magunk között. Ez a klub nem a magá-
nyosok klubja, amivel azt szeretnénk kifejezni, hogy nem csak 
egyedülálló hölgyeket, hanem családban élőket is szívesen lá-
tunk, akik szívesen járnának társaságba, beszélgetni, közös prog-
ramokat csinálni. Szívesen vennénk új ötleteket jövő évi progra-
munkhoz is. 

Szívesen látunk mindenkit már az ez évi programjainkra is. 
Tartunk alma-napot, almából készíthető recepteket cserélünk 
egymás közt, megünnepeljük mindenki névnapját, karácsonyra 
saját kezűleg készítünk lakásdíszeket, mézeskalácsból karácsony-
fát közösen, hogy csak néhányat említsek a további programok-
ból. 

Tehát nagy szeretettel fogadunk bárkit magunk között. Váijuk 
az érdeklődőket. A családtagokat sem záijuk ki programjainkból. 

Maróthy Eszter 
klubvezető 
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Szeptember 19-én éjjel egy Kossuth úti 
házba jutott be ismeretlen elkövető, 
ahonnan egy mobiltelefont és illatszere-
ket vitt el. A bejutás egyszerűen ment, 
ugyanis a kulcs a villanyórában volt. 

U 
Szeptember 21-én egy surjányi házból 
jelentős összegű készpénzt és takarék-
könyvet loptak el ismeretlen tettesek. A 
tolvajok a lakók távollétében feltehetően 
álkulcs segítségével jutottak be. 

m 
Egy személy nyolc napon belüli sérülé-
sével végződött az a közlekedési baleset 
22-én délelőtt, amely a város belterüle-
tén a 46-os úton történt: egy személy-
gépkocsi a Kossuth út irányából közle-
kedett, s a Batthyány út kereszteződésé-
nél nem vette figyelembe a balra kanya-
rodó, szabályosan indexelő gépkocsit, és 
előzésbe kezdett. A szabálytalanság 
következtében a két jármű egy háztulaj-
donos kerítését kidöntötte, majd annak 
udvarán landolt. A két járműben 800 
ezer forint kár keletkezett. 

m 
Szeptember 23-án a Béke Tsz. Tenyői 
úton lévő géptelepéről ismeretlen elkö-
vető ellopta egy MTZ típusú mezőgaz-

Rendőrségi hírek 
dasági vontató önindítóját, generátorát 
és adagolóját. A kár 80 ezer forint. 

m 
Sajnos az utóbbi időszakban több kerék-
párral közlekedőt ért baleset. így szep-
tember 26-án a reggeli órákban egy 
hölgy a Vásárhelyi Pál úton közlekedett 
a piac irányából: amikor az Ady Endre 
úti kereszteződéshez ért, balra szándé-
kozott kanyarodni, figyelmen kívül 
hagyva a vele szemben közlekedő, 
egyenesen továbbhaladó személygépko-
csit. A figyelmetlen kerékpáros 8 napon 
belül gyógyuló sérülést szenvedett. 
Ugyanezen a napon egy Pánthy úton 
kerékpározó asszonyt is baleset ért: az 
egyébként szabályosan haladó kerékpá-
rosnak két gyermek szaladt neki -
nyilván a körültekintés hiánya miatt s 
mindhárman elestek. A balesetben egy 
személy súlyos sérüléseket szenvedett. 
Szeptember 28-án délután Kengyelen a 
Zrínyi és a Damjanich út kereszte-
ződésében két kerékpáros asszony két 
autóbusz között balra akart kanyarodni, s 
összeütköztek egy személygépkocsival, 
amelyik előzésbe kezdett. A két 
kerékpáros súlyos sérüléseket szen-
vedett. 

m 

Október l-jén a délelőtti órákban egy 
helyi lakos gépkocsiját törték fel 
ismeretlen tettesek a Penny Markét par-
kolójában, s ellopták a benne lévő iratait. 

m 
Ugyanezen a napon egy Szegfű utcai 
lakásba törtek be, ahonnan gázpalackot 
és ágyneműt tulajdonítottak el. Az 
anyagi kár 20 ezer forint. 

m 
Szintén l-jén a délutáni órákban az 
egyik Erdős Imre úti házban járt besur-
ranó tolvaj, aki készpénzt - mintegy 75 
ezer forintot - vitt magával. 

m 
Október 2-án a tiszatenyői Borsodi 
sörözőt törték fel, az ajtót befeszítve. A 
"látogatók" a játékgépet felfeszítették, 
megrongálták, majd a készpénzt elvitték 
belőle. A lopással és a rongálással 65 
ezer forint kár keletkezett. 

m 

Ugyancsak 2-án a délutáni órákban Gy. 
J. tanulót ismeretlen elkövető bántal-
mazta. A garázdaság vétségével L. B. 
Teleki úti lakos volt gyanúsítható, mint 
azt a kihallgatás és szembesítés bizo-
nyította. 

(A híreket a rendőrségtől kaptuk 
KM.) 

Kérdezze meg gyógyszerészét. 

Az ősz beköszöntével a szekrényből előkerül a vastagabb őszi, 
téli ruha. Sokan csak ilyenkor veszik észre az apró, fehér 
pelyheket a vállukon, ami a fejbőr korpásodására utal. A 
hajas fejbőr elhalt rétege apró pelyhek formájában válik le, 
ami normális folyamat. A sejtek kb. 1 hónapos élettartam után 
elhalnak, és lelökődnek. 
Korpásodásról akkor beszélünk, ha a sejtmegújulási folyamat 
felgyorsul, a leváló rész megvastagszik, és az összetapadt 
sejtek, nagyobb, szemmel jól látható pelyhekben leválnak. Ezt 
a folyamatot gyulladás és viszketés is kísérheti. 
Számos tévhit kialakult a korpásodás okáról: ilyenek a sapka-
viseletet, a száraz fejbőrt, a fejbőr megfázását vagy a túl gya-
kori hajmosást okoló elképzelések. 
Kutatások igazolták, hogy a korpás fejbőrön egy bizonyos 
gomba (ami előfordul az egészséges hajas fejbőrön 40-50%-
ban) mennyisége jelentősen (70-80%-ban) megnövekszik. A 
gomba túlzott szaporodását számos tényező előidézheti. 
Belső tényezőként kell megemlíteni a hormonális okokat, a 
legyengült immunrendszert, a különböző stresszhatásokat és a 
genetikai okokat. Külső tényezőként pedig a klimatikus (ég-
hajlati) viszonyokat, a táplálkozást, az izzadást és az öltözkö-
dést. Jellemző, hogy a serdülő kor előtt ritkán fordul elő, a 
serdülőkori hormonváltozások után gyakoribb, csúcspontját 
20 éves kor körül éri el. 
Mivel a korpásodás a hajas fejbőrön jelentkezik, így hely, ún. 
lokális kezelés elegendő. Különböző krémekben, gélekben, 

samponokban a következő hatóanyagokat használják: 
cink, szelén, kátrány, kén és gombaellenes szerek. Enyhe 
esetekben jó hatású a cinket és a szelént tartalmazó készítmé-
nyek használata. Makacsabb hámlás és viszketés esetén a 
kátrány és a kéntartalmú készítményeket és a gombaellenes 
hatóanyagú samponokat használják. Szükség esetén (pl. erős 
viszketés) a kezelőorvos kiegészíti a terápiát ún. szteoridot 
tartalmazó gyógyszerekkel. 
Számos készítmény kapható a korpásodás leküzdésére, azon-
ban mindenkinek más-más szer bizonyul hatékonynak. A 
sampon megválasztása a korpásodás súlyosságától függ. Van-
nak köztük olyanok, melyeket bárhol be lehet szerezni a ke-
reskedelmi forgalomban és vannak olyanok, melyek csak 
patikákban kaphatóak, mivel gyógyszernek minősülnek. A 
kéntartalmú készítmények hátrányát sajátos szaguk és az a 
kellemetlenség jelenti, hogy megfeketítik az ezüst ékszereket. 
Tanácsért forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez a meg-
felelő szer kiválasztásakor. Ha valaki megtalálja a számára 
legjobb készítményt, tartson ki mellette! 
Várom további kérdéseiket, észrevételeiket! 

Majtényi Ilona szakgyógyszerész 
Kígyó Patika 

Törökszentmiklós, Kossuth 83. 
Tel.: 56/390-037 

(Szerk.: H. M.) 
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Szüret az óvodában 
Idén ősszel is megtartottuk óvodánkban a hagyományos szüreti 
mulatságot. Remek alkalom, hogy gyermekeink egyrészt meg-
ismerjék ezt a népszokást, másrészt játékos formában, észre-
vétlenül tapasztalják meg az őszi gyümölcsöket, terméseket. 
Ezen a napon őszi versekkel, dalokkal kedveskednek a cso-
portok egymásnak, majd pedig a helyi Tiszavirág népdalkör 
riterával kísért népdalcsokrát hallgatják meg közösen. Ezután 
veszi kezdetét a szüret, amely a faluban tett lovaskocsizással 
zárul. A gyermekek minden évben örömmel várják ezt a ren-
dezvényt. 

Bakos Tóth Zoltánné 
óvónő 

(Tiszapüspöki) 

Merre kanyarog? 
Kukac Kelemen almagyűjtő körútra indul. Merre kell kanya-
rognia, tekeregnie a fülabirintusban ahhoz, hogy mind a hat 
almát összegyűjtse (érintse), és a nyíl irányában jusson ki az 
útvesztőből? 

Képtalány 
Vajon mi van a képen? Megtudod, ha a pontokkal jelölt 
területeket kiszínezed. 

Szalai Borbála: Kár, de kár! 
a vén varjú meg csak fújja: 

„Kár, de kár!" 
- Felvidítlak, vaíjú pajtás! -

szól a szél. -
Hallgasd csak meg, szélfuvolám 

hogy zenél! -
Süvítő dalt fütyül a szél. -

muzsikál... 
De a varjú csak azt mondja: 

„Kár, kár, 
jaj, de kár, 
hogy a nyár 
messze jár!" 

Logiszámtan 
Juli gyűjti a játéknyuszikat. Három különböző 
színűt látott a kirakatban. Az áruk is más-más 
volt. A fehér és a fekete nyuszi együtt 5000 
forintba került. A fekete és a szürke ára össze-
sen 4700, a fehér és a szürke 5300 forint volt. 
Mennyi lehetett a nyuszik ára külön-külön? 

¡Észrevétlen eltűnt a nyar 
odalett! 

¡Tarsolyában elvitte a 
meleget. 

IHová ment el? Ki tudja, most 
merre jár? 

Gesztenyefán vaqú búsul: 
„Kár, de kár!" 

:Megjött az ősz, munkához lát: 
festeget. 

Keze nyomán sárgulnak a 
levelek. 

Aranyszínű lett az erdő, 
a határ, 
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RECEPTEK 
Virslis rizses tál 

Hozzávalók (4 személyre): 25 dkg rizs, 2 pár virsli, 15 dkg füstölt sonka, 1 
nagy fej hagyma, 1 piros sínű paprika, 2 erősebb zellerszál, 2 ek. olaj, 4 dl 
húsleves (lehet leveskockából is), 1 teáskanál ételízesítő, 1 babérlevél, só, bors. 
Elkészítés: A rizst feltesszük főni 3 dl húslével és annyi vízzel, hogy a térfoga-
tának kétszerese legyen a folyadék. Beletesszük a babérlevelet, lassú tűzön 
puhára főzzük. A felforrósított olajban megfonnyasztjuk a karikára vágott 
hagymát, és tovább pirítjuk a csíkokra vágott füstölt sonkával. Felöntjük a 
maradék húslével, hozzáadjuk a karikára vágott virslit, a felaprított paprikát és 
zellerszárat, az ételízesítőt, borsozzuk, szükség esetén sózzuk. Pár percig pá-
roljuk, majd a kész rizzsel összekeverjük. Forrón tálaljuk. 

Pulykafalatok 
Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg pulykamellfilé, 1 ek. enyhén csípős mustár, 
2,5 dl tej, 1 póré, 20 dkg sampinyon, 1 vastag gerezd fokhagyma, 5 sárgaba-
rack, 2 teáskánál vaj (a tálhoz), 2 teáskanál mustármag, 1 ek. Hszt, 1 teáskanál 
curry, Vi teáskanál őrölt fahéj, Vi ek. citromlé, 8 dkg reszelt ementáli sajt, 5 dkg 
mandulaforgács. 
Előkészítés: A húst falatnyi darabokra vágjuk. A mustárt összekeverjük 4 ek, 
tejjel, beleforgatjuk a húst, és fél órát állni hagyjuk. A pórét megtisztítjuk, 1 cm 
vastag karikákra vágjuk. A gombát megtisztítjuk, negyedekbe vágjuk. A fok-
hagymát áttörjük. A barackokat megmossuk, húsukat négybe vágjuk, magjaikat 
kidobjuk. 
Elkészítés: Felforrósítunk 1 teáskanál vajat, addig pirítjuk benne a mustárma-
gokat, amíg elkezdenek szétpattogni. Ekkor hozzáadjuk a pórét és a gombát, 1 
percig pirítjuk. Belekeverjük a fokhagymát. 
A sütőt 240 fokra (gázsütőt 5. fokozaton) előmelegítjük. A lisztet összekever-
jük a curryvel, a fahéjjal és a maradék tejjel. Egy másik serpenyőben felforró-
sítjuk a maradék 1 teáskanál vajat, és megpirítjuk benne a húst. Hozzákeverjük 
a barackot, a pórés gombát, és leöntjük a currys tejjel. Addig forraljuk, amíg 
besűrűsödik. Citromlével, sóval, borssal ízesítjük. 
Kivajazunk egy tűzálló tálat, beleöntjük a zöldséges húst, rászórjuk a sajtot és a 
mandulaforgácsot. Kb. 10 percig sütjük. 

Zöldséges pecsenye 
Hozzávalók: 60 dkg sertéskaraj (esetleg comb vagy egy nagyobb csirke), 1 fej 
vöröshagyma, mindenféle zöldség (sárgarépa, petrezselyemgyökér, karalábé, 
zeller, karfiol), kb. Vi kg apró szemű burgonya, 2 ek. zsír, só, 1 dl tejföl. 
Elkészítés: A húst sütésre előkészítjük, besózzuk, egy kanál zsírban egy kissé 
átpirítjuk, majd rátesszük a megtisztított, felszeletelt zöldségeket és a meghá-
mozott, de egészben hagyott burgonyákat. Szükség szerint mindig egy kevés 
vizet öntve alá, fedő alatt pároljuk. Ha a hús már majdnem puha, kivesszük a 
zöldséges léből és egy serpenyőben egy kanál zsírban pirosra sütjük. A sült 
levébe tejfölt keverünk, a húst fölszeleteljük, és a zsírjára lepirított zöldséges 
burgonyával körítve tálaljuk. 

Tojásos saláta 
Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg krumpli, 4 tojás, 1 közepes lilahagyma, 2 ek. 
citromlé, 1 nagy csokor petrezselyem, 2 ek. borecet, 4 ek. olívaolaj, 4 ek. nap-
raforgóolaj. 
Előkészítés: A krumplit alaposan megmossuk, enyhén sós vízben, héjában 
megfőzzük. A tojásokat szintén sós vízben 8 percig főzzük, hideg vízbe téve 
azonnal lehűtjük. A hagymát meghámozzuk, vékonyan felkarikázzuk, a tálaló-
tálba tesszük, megszórjuk 1 kávéskanál sóval és a citromlével, lefedjük. 
Elkészítés: A megfőtt krumplit leszűrjük, meghámozzuk, hagyjuk langyosra 
hűlni. Közben a petrezselymet megmossuk, finomra vágjuk. A borecet, !4 dl 
vizet, ízlés szerint őrölt borsot, a petrezselymet és a kétféle olajat apránként a 
besózott hagymához adjuk. A krumplit egyenesen „belekarikázzuk" a hagymás 
mártásba, lazán összekeverjük, fél órát szobahőmérsékleten pihentetjük-
érleljük. 

Hírek, érdekességek 
Kis híján elmosta az eső az országos pörkölt-
főző versenyt, de az időjárás végül megke-
gyelmezett. 
A pestszentlőrinci Bókai-kertben tartott 
össznépi főzésen nem maradt el a menet-
rendszerű Guinnes-rekord sem. Benke Laci 
bácsi mesterszakács és csapata kavarta mé-
retes fakanalakkal az óriásüst tartalmát. A 
mesterszakács nem kis büszkeséggel újsá-
golta, hogy 600 kiló 70 dkg marhahús került 
az üstbe. Dekára pontosan kellett ezt a 
mennyiséget lemérni közjegyző jelenlétében, 
hogy a nagyszabású teljesítmény megjelen-
hessen a Guinnes-féle rekordok könyvében. 
A 40 hektónyi, azaz négyezer liternyi bog-
rácsgulyásból tízezer adagot lehetett kimérni. 

Kreatív fozőversenyt rendeztek szeptember 
22-én a szolnoki Tiszaligetben. A megyei 
települések önkormányzatai között meghir-
detett eseményen jó néhány polgármester és 
- fökóstolóként - Béres Alexandra fitnesz-
világbajnok is részt vett. Városunkat H. Tóth 
László alpolgármester és csapata képviselte, 
ők a 3. helyezést érték el. 

Ugyanezen a napon Kalocsán a paprikana-
pokon a gasztronómiáé volt a főszerep. A 
Csajda csárda előtt 49 csapat 60 étellel neve-
zett be a paprikás ételek fózőversenyére. Az 
ország minden tájáról - így megyénkből is -
érkeztek csapatok, különleges finomságokat 
készíteni. Nem csak az ízek harmóniájára, 
hanem a díszítésre is figyeltek. A paprikás 
ételeken kívül ökör is sült. A győztes a helyi 
csapat lett. Géderi tarisznyát készítettek 
zöldfuszeres galuskával. A második helye-
zett a Mészáros vendéglő szakácsai lettek, 
karcagi birkapörkölttel, és lecsót kínáltak 
füstölt kolbásszal. A harmadik helyezést 
Csérni László és csapata érdemelte ki.: .kecs-
kegida pörköltet készítettek galuskával. 

Új formában rendezték meg szeptember 29-
én a Szent Mihály-napi sokadalmat Kunhe-
gyesen. Kontra József polgármester meg-
nyitója után a főtéren 28 benevezővel elkez-
dődött a fözőverseny. A szigorú szaktekin-
télyekből álló zsűri a példamutató kóstolga-
tások után az első helyre Emődi Imre vad-
húsból készült remekét tette. A második 
helyen holtverseny alakult ki Jóvér István 
lábszárpörköltje és Kiss Sándor pacalétele 
között. A háziasszonyok versenyében Aradi 
Józsefné állhatott a képzeletbeli dobogó 
legfelső fokára, míg Dienes Istvánná süte-
mény-remekei különdíjasok lettek. 

Kiss Zoltán 
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Három dobogós helyezéssel zárta az országos 
bajnokságokat a Diák Atlétikai Klub 

Ebben az évben az utolsó országos bajnokság került megrendezésre 
az UTE Atlétikai Stadionjában. A serdülő atléták (13-14-15 évesek) 
ügyességi csapatbajnoksága igen népes mezőnyt mozgatott meg, 
ugyanis versenyszámonként 4 fós csapatok átlagteljesítménye adta a 
végső csapathelyezést. 
A Diák Atlétikai Klub versenyzői (8 fo) négy versenyszámban voltak 
érdekeltek, és ebből háromszor állhattak fel a dobogó különböző 
fokára. 
Eredmények: 
Magasugró csapat 166 cm Mag II. h. 

(Csizmadia 180 cm, Szekeres 175 cm, 
Bognár 155 cm, GondaZs. 155 cm.) 

Távolugró csapat 571 cm átlag III. h. 
(Szekeres 644 cm!!!, Bognár 580 cm, 
Bozsó 545 cm, Zsigmond 518 cm.) 

Gerelyhajító csapat 40,97 m átlag III. h. 
(Bognár 44,50 m, Anda 41,48 m, 
Zsigmond 39,40 m, Csizmadia 38,32 m.) 

Súlylökő csapat 12,53 m átlag V. h. 
(B.I.) 

Jól vizsgáztak legfiatalabb atlétáink a 
mezőtúri gyermekversenyen 

A Diák Atlétikai Klub legfiatalabb korosztálya a mezőtúri gyermek-
versenyen bizonyította, hogy biztosított a folyamatos utánpótlás-
képzés. Mezőtúr, Szolnok hasonló korú versenyzőivel történő meg-
mérettetésben kiválóan szerepeltek, és jó úton járnak, hogy serdülő 
korban is a mostaniakhoz hasonló eredményt érjenek el. 
Eredmények: 
12 évesek: Nagy Dóra távolugrás I. 

80 m síkfutás II. 
súlylökés III. 

Tar Renáta 400 m I. 
80 m síkfutás III. 
távolugrás III. 

Bereznai Anna 80 m síkfutás I. 
Mester Ádám 400 m I. 
Orbán Csaba 400 m U. 
Szabó Zsigmond 400 m III. 
Gyányi Szabolcs 80 m síkfutás III. 
Bakos Károly kislabda II. 

súlylökés II. 
4x100 leány váltó I. 
4x100 fiú váltó II. 

11 évesek: Hoppál Ádám 60 m síkfutás I. 
Gruber Péter kislabda II. 

400 m III. 
Tornyi Tímea 60 m síkfutás III. 

10 évesek: Kormos László távolugrás I. 
Ecsédi Szilvia 400 m I. 

távolugrás III. 
Nagy Alexandra 60 m síkfutás I. 

távolugrás II. 
Fejes Dániel 60 m síkfutás I. 

9 évesek: Nagy Viktor 60 m síkfutás I. 
távolugrás I. 

Verbai Viktor 60 m síkfutás III. 
Orbán Petra 60 m síkfutás I. 

távolugrás II. 

(B.I.) 

Csizmadia Barna a serdülő hármas váloga-
tott viadalon megnyerte a magasugrást 

Előző híradásunkban elhangzott, hogy Csizmadia Barna meghívást 
kapott a serdülő magyar válogatottba, magasugrás versenyszámban. 
A válogatott viadalra szeptember 29-én került sor a szlovéniai Novo 
Goricában, Szlovénia, Szlovákia, Magyarország részvételével. 
A versenyszámonként két-két induló közül a magasugrásban Csiz-
madia Barna 189 cm eredménnyel megnyerte a versenyt - egyéni 
legjobbját érte el és szerzett dicsőséget hazánknak és városunknak. 
A hat fös magasugró mezőnyben a legvégén igen szoros küzdelem 
alakult ki a szlovák versenyzővel, melynek szétugrás lett a vége, amit 
versenyzőnk nyert meg. 
Edzője: Bertán István. 

(B.I.) 

SAKK 
Kádas Gábor - jelenleg az Újszász WSE első táblás játékosa - neve 
fogalom a megye sakkéletében. 
Pályafutását Miskolcon kezdte. A DVTK Bottvinnik Sakkörében 
eltöltött évek meghatározóak voltak fejlődésébea 1953-ban itt adott 
szimultánt az aktív világbajnok Bottvinnik, aki ellen az akkor 17 
éves fiatalember egyedül ért el döntetlent. A világbajnok nagyjövőt 
jósolt a tehetséges fiatalembernek Hogy nem emelkedett a legna-
gyobbak közé, nem az adottságain múlott, a kitartó szorgalom hiány-
zott belőle. A már több, mint 30 éve Szolnokon élő Kádasnak -
sorozatosan nyerte és nyeri a legjelentősebb megyei versenyeket, s ez 
idő alatt rengeteg szimultánt adva népszerűsítette a sakkot - ország-
szerte félelmetes híre van a sakkozók körében. 
Stílusát tekintve taktikus, életveszélyes kombinációs készséggel 
Különösen a villámjátszmákban ért el kimagasló sikereket. 
Kádas a törökszentmiklósi sakkozóknak is jó ismerőse, városunkban 
is többször szimultánozott. Ezek a szimultánok rendkívül érdekesek, 
izgalmasak voltak, és előfordult, hogy egy-egy jól küzdő sakkozó 
döntetlent, esetleg győzelmet ért el a mester ellen. Legutóbb Szilágyi 
Béla sporttársunknak sikerült győzni egy ilyen szimultánon néhány 
évvel ezelőtt. Visszatekintve régebbi Kádas szimultánokra, néhányan 
- a teljesség igénye nélkül -, pl. Barta Ferenc, Földes János, Mozsár 
Gergely, Szarka Lajos és e sorok írója szintén eredményesek voltak 
A törökszentmiklósi sakkozás utóbbi években bekövetkezett fejlődé-
sét az is mutatja, hogy néhány éljátékosa versenyjátszmában is sike-
res volt Kádas mester ellen. Ezek ritka alkalmak voltak, de figyelem-
re méltóak. Aki Kádas mester ellen győzni akar, annak nagyon fel 
kell kötni azt a bizonyos fehérneműt. 
Először Dancza Jánosnak sikerült nyernie a mester ellen. Majd K. 
Szabó Imrének is sikerült ez a bravúr. Ifj. Barta Ferenc is közel volt a 
győzelemhez, de időzavara miatt, a mester döntetlenre mentett. 
Következzen az egyik győztes játszma: 
Szicíliai csel csereváltozat 
világos: Kádas Gábor sötét: K. Szabó Imre 
1. e4-c5, 2. b4-b6, 3. bxc5-bxc5, 4. Hc3-e6, 5. Bbl-Fe7, 6. Hf3-Hc6, 
7. Fb5-Fb7, 8. 0-0-Vc7, 9. Fa4-a6,10. Bel-Hf6, ll.d3-0-0, 
12. h3-h6,13. He2-d6,14. C3-Bab8,15. Ff4-e5, 16. Fd2-Fc8, 
17. Vc2-Fe6,18. d4-Bxbl, 19. Bxbl-Fc4, 20. Hg3-Bb8, 21. H£5-Ff8, 
22. Fxc6-Bxbl, 23. Vxbl-Vxc6, 24. Vb8-Ve8,25. Vxe8-Hxe8, 
26. dxc5-dxc5,27. Hxe5-Fxa2,28. Hd7-Fe6,29. Hxf8-Fxf5, 
30. exf5- Kf8, 31. Fe3-c4, 32. Fc5+-Kg8, 33. Kfl-Hc7, 34. Ke2-a5, 
35. Ke3-Hb5,36. Ke4-a4, 37. Kd5-a3,38. Fxa3-Hxa3,39. Kc5-Kf8, 
40. Kb4-Hc2+, 41. Kxc4-Hel, 42. g3-Ke7, 43. Kd4-Kd6, 
44. C4-HB+, 45. Ke3-He5, 46. f3-Hc6+, 47. Ke4-Kc5, 48. f6-g6, 
49. f4-Kxc4, 50. g4-Kc5, 51. h4-Kd6, 52. g5-h5, 53. f5-gxf5+, 
54. Kxf5-He5. 
Világos feladta! 0:1 

Simon Zoltán 
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RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA a 96,4 Mhz-en 
8 : 56/390-676, 56/590-555 Fax.: 56/390-283 
Cím: 5200. Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. 

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 - 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: DL. Stúdió 
19.00-19.30: BBC hírek 
19.50 : Esti mese 
20.00 - 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: Zenés Turmix 
16.00-17.00: Slágerözön 
17.00-19.00: Szentmiklósi kaleidoszkóp 
19.00-19.30: BBC hírek 
19.50 : Esti mese 
20.00 - 06.00: Zene mindenkinek 

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: Kívánságműsor 
19.00-19.30: BBC hírek 
19.50 : Esti mese 
20.00 - 06.00: Zene mindenkinek 
Péntek 
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00 - 09.00: Juice 
09.00 - 12.00: Zenés 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 - 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 
16.00-18.00: Slágerözön 
18.00 - 19.00: Nemcsak 20 éveseké a világ 
19.00-19.30: BBC hírek 
19.50 : Esti mese 
20.00 -7.00: Zene mindenkinek 

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: Slágerözön 
16.00 - 17.00: Rock az óra körül 
17.00 - 19.00: Zenevilág 
19.00-19.30: BBC hírek 
19.50 : Esti mese 
20.00 - 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. 

A műsorváltoztatás jogát fönntartjuk! 

A Szentmiklósi TV 
műsora 

Péntek 
17— Városi híradó 
Benne: a városi közéleti, kulturális és 

sportesemények. 
1820 Fekete Gyöngy 

- argentin filmsorozat -

Vasárnap 
8— A pénteki adás ismétlése. 

mm 

HALOTTAINK 
(szept. 5-től okt. 10-ig) 

Nagy Géza (65 éves), Kenyeres Imre (70 éves), Csala 
Lajosné Sarkadi Eszter (81 éves), Varga László 
Lehel (56 éves), Lakatos Istvánné Pljesovszky 
Erzsébet (85 éves), id. Szúnyog Jánosné Lőkös 
Margit (74 éves), Csécsei Györgyné Molnár Eszter 
(78 éves), Kenzelman Károly (90 éves), id. Tekse 
Balázsné Kiss Ilona (78 éves), özv. Kovács Károlyné 
Kontos Erzsébet (83 éves), özv. Tajti Gáborné 
Pozderka Ilona (77 éves), özv. Tóvizi Józsefhé 
Magyar Margit (79 éves), özv. Sipos Sándorné 
Neznovics Anna (87 éves), özv. Urbán Szabó 
Istvánné Z. Török Margit (88 éves), özv. Kenyeres 
Istvánné Kovács Piroska (97 éves), Szatmári Ferenc 
(68 éves), Mrena Istvánné Kiss Ilona (77 éves), Gelei 
János (50 éves), Paskovits Gyuláné Borbély Róza (65 
éves), Fodor Ferenc (55 éves). 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 
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