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ÁRA: 100,- Ft

Megjelenik havonta

FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP

Kellemes karácsonyi ünnepeket,

boldog

évet

kíván a Szerkesztőség!
December. Ünnep, ünnepet követ. Készülődünk. Vásárolunk, díszítjük a lakásunkat. Ünneplőbe öltöztetjük a szívünket is. Talán
egymással szemben is figyelmesebbek, udvariasabbak, kedvesebbek vagyunk ilyenkor. Ebben a hónapban úton-útfélen halljuk a
rövid jókívánságokat felröppenni.
Szerkesztőségünk a saját kívánságán kívül másokét is szeretné továbbítani. Megkértünk néhány olyan közéleti embert, aki lapunkat
is rendszeresen olvassa, újságunkon keresztül mondja el, mit kíván olvasóinknak az ünnepekre.
Tisztelettel köszöntöm a Törökszentmiklós és Vidéke Újság olvasóit,
a város és vonzáskörzeti település lakosságát az új évezred és évszázad első évének közelgő Karácsonyi és Uj Évi ünnepén. Az ezredforduló első éveinek utolsó napjaiban senki nincs, aki ne tekintene
vissza akár saját vagy családja életére gondolva, de sokan emlékeznek vissza városunk történetére és jelenére is. A múltban megerősödtünk, a jelent pedig birtokunkban tartjuk. Az évezred első évének
végéhez közeledve, a ma eredményei alapján büszkén mondhatjuk, a
XX. század után, boldogabb, sikeresebb és gazdagabb évtizedek
következnek, ahol mindenkire szükség van, aki akar tenni lakóhelye,
családja és önmaga jövője boldogulása érdekében. A gazdaság eredményei, a gyarapodó családok, az okos és képzett gyermekeink új
világot jeleznek, s ennek tudatában hiszem, hogy együtt - összefogva
megvalósulnak legmerészebb álmaink is. Ehhez kívánok minden
törökszentmiklósi és vonzáskörzeti polgárnak szeretetteljes, boldog
Karácsonyt és Békés Boldog Új Esztendőt.
Bakk Zoltán
Törökszentmiklós Város polgármestere

Most valljuk meg: életünk békéje és sikere jelentős mértékben függ
tőlünk, gondolkodásunktól, magatartásunktól, egymást segítő cselekedeteinktől. Valljuk meg azt is: mindezeknek teljesítéséhez nem
mindig elég a mi személyes adottságunk.
Szeretnék ezért olyan erőt is kívánni, mindnyájunknak, ami segíti a
vágy megvalósulását.
Ez az erő attól jöhet, akinek születését 2000 éve ünnepeljük karácsonykor, akit Izajás próféta szerint így fognak hívni: „Béke Fejedelme." „Aki által az Isten megáldott minket az ő kegyelmével."
(Szt. Pál)
Ezért egészítjük ki Egyházközségünk és Katolikus Híradónk szokása
szerint a kettős köszöntést az ünnepre:
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és Istentől áldott, boldog új
esztendőt kívánunk a Törökszentmiklós és Vidéke Újság kedves
Olvasóinak.
Laczkó Béla

2001 év karácsonyán a régi református köszöntéssel Áldást Békességet kívánok városunk Polgárainak. Isten áldása legyen családunkon,
A közelgő ünnepek alkalmából köszönetet mondok az újság szer- munkánkon! Legyen velünk az Úr békessége, hogy szeretetben
kesztőségének a lakosság tájékoztatásában betöltött szerepéért, váro- élhessünk egymás javára Isten dicsőségére!
sunk eseményeinek megörökítéséért, a könyvtári rendezvények
Szabó József
ismertetéséért.
ref. lelkész
A lapot az intézményben rendszeresen olvassák a könyvtárhasználók,
valamennyi korábbi száma megtalálható, melyeket ezúton is az A Városi Művelődési Központ dolgozói nevében minden törökérdeklődők figyelmébe ajánlok. Az újság minden olvasójának, a szentmiklósi polgárnak kívánunk az új esztendőben kellemes szóraszerkesztőség tagjainak kellemes ünnepeket, az új évben sikeres kozást és kikapcsolódást az intézményünk rendezvényein. A különböző csoportok tagjainak hasznos ismereteket, sok szép közösségi
munkát kívánok.
élményt, ünnepi együttlétet. Mindannyiunknak szüksége van az
Batáné Máté Mária
az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár ünnepekre, a mindennapok nehézségeit úgy tudjuk megoldani, ha
időnként kikapcsolódásra, szórakozásra, ismeretgyarapításra is forigazgatója
dítunk egy kis figyelmet. Szeretettel várjuk Önöket 2002-ben is
Általánosnak mondható szokás szerint a karácsony és újév ünnepével intézményünk programjaira.
kapcsolatban mindnyájan kiemelt figyelemmel kívánunk egymásnak „Szálljon erre a házra Isten áldása!
Benne lakozókat indítsa vígságra!"
békés ünnepet, sikeres és szerencsés új évet.
Csatlakozni tudok szívből ezekhez a jó kívánságokhoz magam is, - Népi rigmussal kívánunk békés, boldog, jó egészséggel áldott új
csak nem tudom, hogy mennyire és mitől lehetnek ezek eredménye- esztendőt!
sek. Tudunk mi jót kívánni, de csak akkor lehet valóság belőle, ha a
Sülye Károlyné
tőlünk ftiggő feltételeit magunk is teljesítjük.
Városi Művelődési Központ igazgatója
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Önkormányzati hírek
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának
Képviselő- A Lábassy János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollétestülete 2001. november 20-án tartott soros ülésén hat napi- gium tornaterme építésének II. üteme megvalósítása
rendről tárgyalt
érdekében a IX. 6-án elfogadott 25.894 eFt helyett a
gazdasági alap terhére 2001/2002-es évben 50.576 eFt
A Képviselő-testület már egy korábbi határozatában a Törökszentsaját erőt biztosít. Ezt az tette indokolttá, hogy a szüksémiklósi Kommunális Szolgáltató Kft-t jelölte ki a strandfürdő és a
ges forrás biztosítása nem az elképzelések szerint alakemping üzemeltetőjének, azonban a Kft. alapító okirata eddig nem
kult, ugyanis a benyújtott pályázatok elbírálása során az
tartalmazta azokat a tevékenységi köröket, amelyek a nevezett
igényelt támogatást az Önkormányzat nem kapta meg.
létesítmény üzemeltetéshez kapcsolódnak. Az alapító okiratot ezen
tevékenységi körök leírásával egészítették ki.
A Képviselő-testület 2001. január 18-i határozatában
döntött a Kétpó község közigazgatási területén megépíA Képviselő-testület 2001. október 11-én tartott ülésén bejelentésre tendő Regionális Kommunális Hulladéklerakóhoz törtékerült dr. Hodosi Miklós, a Pszichiátriai Betegek Otthona és Szen- nő csatlakozásról. Egyben elfogadta a településre eső
vedélybetegek Rehabilitációs Intézménye igazgató-főorvosának költségek megfizetéséi, a projekttel kapcsolatos saját
vezetői beosztásról való lemondása. A Képviselő-testület a lemon- rész és az időközben fölmerülő, az ISPA pályázatában el
dást elfogadta, és az intézmény további színvonalas és szakszerű nem számolható költségeket.
működése érdekében pályázatot ír ki az igazgató-főorvosi állás
Az ISPA által támogalott térségi hulladékgazdálkodási
betöltésére.
program megvalósításával összefüggésben a címzett
A Képviselő-testület tárgyalt az Önkormányzat Szervezeti és Mű- támogatás éves üzemezése túllépi a Magyar Köztársaság
ködési Szabályzatáról szóló 12/1999. (IV. 29.) önkormányzati és az Európai Bizottság között hatályban lévő, a Szolnoki Regionális Hulladékkezelési Projektre vonatkozó
rendelet módosításáról.
A Hivatal jelenleg öt irodából álló szervezeti konstrukciója 1991- pénzügyi megállapodás rendelkezését, mely szerint a
ben került kialakításra. Az elmúlt 10 év alatt, illetve a "kiskincstári" beruházás megvalósításának és valamennyi kifizetés
rendszer bevezetésével a Hivatal feladatai és létszáma már olyan teljesítésének végső határideje 2003. december 31.
növekedésen ment és megy keresztül, ami a régi keretek között Az állami támogatás 20%-os szerepvállalás mellett az
nem tartható. A Városüzemeltetési Centrumtól a lakásgazdálkodási önkormányzati 10% finanszírozására két éves tervezést
feladatok átvétele, a körzetközponti építésigazgatás kialakítása, a kell készíteni. A címzett támogatás elnyerésének feltégyámhivatali tevékenység körzetközponti szintű megszervezése, az tele többek között, hogy a települések külön-külön tesokmányirodák létrehozása, a mezőőrség bevezetése és a kiskincstá- tületi határozatban fogalmazzák meg a saját rész megfiri rendszer 2002. évi indulása jelentette/jelenti a legjelentősebb zetését. A 10% önkormányzati rész 2002. évben
változásokat. A megnövekedett feladatok, valamint az irodák lét- 11.928.325 Ft, a 2003. évi önkormányzati részt, a
számában és feladataik megoszlásában mutatkozó aránytalanságok 17.892.487 Ft-ot a 2003. évi költségvetésben kell biztosítani, melyre a Képviselő-testület kötelezettséget vállal.
miatt a Hivatal szervezeti tagolódását át kell gondolni.
A Polgármesteri Hivatalban új, kétszintű szervezeti rendszer kialaÖnkormányzatunk költségvetésének jelentős részét forkítását tervezik a célból, hogy a Hivatal szerteágazó feladatait a
dítja intézmények korszerűtlen, elavult energiaellátásávezetők eredményesen tudják ellenőrizni, másrészt a szükséges
nak finanszírozására. Most a Széchenyi Terv pályázatai
esetekben szakmai segítséget tudjanak adni a munkatársaknak. Ez
keretében lehetőség nyílik a hiányosságok feltárására,
minden bizonnyal segítené az ügyfelek "elégedettségét" is.
tanulmánytervek készítésére. Az elkészítendő tanulA feladatfelosztás, a létszám, a szervezeti egységek kialakításánál a
mánytervek alapján megvalósítható korszerűsítések a
szakmaiság érdekében figyelembe vennék, hogy "tiszta, vagy rokon
Pszichiátriai Betegek Githona, a Lábassy János Szakköprofilok" szerinti tevékenységek egy osztályon belül legyenek.
zépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Hunyadi Mátyás
Szeretnék elérni, hogy minden egyes irodavezető a vezetett dolgoNevelési-Oktatási Központ, a Székács Ele mér Szakközók mindennapi munkáját mélységében teljes körűen átlássa, telje. zépiskola, a Bercsényi Miklós Gimnázium, a Kölcsey
sítményét értékelni tudja, valamint a szervezeti egység "külső kapFerenc Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskocsolatait" - m á s irodákkal, az osztályok vezetőivel, a jegyzővel, az
la, valamint az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet
aljegyzővel, a szakhatóságokkal, a szakmai szervezetekkel energiaracionalizálásán; adnának megoldási javaslatot.
"ápolja",
Ebben a témában ezen az ülésen a Képviselő-testület nem határo(Csabai A.)
zott, a döntést további átgondolásra, finomításra elnapolta.

EGÉSZSÉG - NAP

A Városi Vöröskereszt Szervezete és a Városi Művelődési Szerepelt a programban egy előadással egybekötött termékKözpont 2001. november 27-én EGÉSZSÉG-NAP-ra várta az bemutató is. A nap folyamán folyamatos vérnyomásmérés állt
érdeklődőket. Annak ellenére, hogy rendkívül gazdag, érdekes a látogatók rendelkezésére, és megismerkedhettek a különbö volt a programkínálat, sajnos a részvétel lehetett volna na- ző egészségügyi témák interneteti való elérhetőségével az
Internetlaborban. Délután ktrült
sor a véradók
köszöntésére,
gyobb arányú. A programban helyet kapott azinkontinenciával
kapcsolatos
előadás és
bemutató mellett e
előadás, melyből megtudhatták az érdeklődők, hogy mi ke- ahol 10, 20, 30, 40, 50, 60 és 110-szeres véradókat köszönrüljön a házipatikába. A Nők Lapja Klub szervezésében az töttek. A véradók megyei nrr^ján a Vöröskereszt és az Orszáalma szerepéről tudhattunk meg érdekességeket, s ismerhettek gos Vérellátó Szolgálat köszöntötte a rendszeres véradókat.
meg recepteket a résztvevők.
Polgár Lászlóné
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MIKRO-HITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ
1. A PROGRAM CÉLJA

A mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok
jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás
eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok
ügyfeleivé váljanak.
2 . A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek:
• a vállalkozása cégnyilvántartásba bejegyezett, vagy bejegyzésre jogosult, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, vagy arra jogosult, vagy
egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személy;
• a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja
meg a kilenc fót;
• a vállalkozás éves forgalma legfeljebb 100 millió Ft lehet;
• a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány
nem haladhatja meg a 25 %-ot. Olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki
a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25
%-át, vagy ezt meghaladó részét;
• a vállalkozásnak más bank felé nem lehet hátralékos hiteltartozása;
• a.cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt;
• rendelkezik az igényelt hitelösszeg legalább 20 %-át kitevő saját erővel;
• rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel.
Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, illetve, ha várhatóan rontja a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, vagy a PHARE Program hírnevét.'
3 . A HITEL KONDÍCIÓI

A hitel célja: A hitelek célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése, fejlesztése, illetve forgóeszközök biztosítása. A forgóeszköz finanszírozás a felső hitelösszeg 50 %-a lehet, mely indokolt esetben fordítható olyan kiadásokra is, mint bérek, bérleti díjak, fix költségek.
A hitel összege: A hitel maximális összege 6 000 000 forint, forgóeszköz
finanszírozás esetén 3 000 000 forint. Futamidő 6 hónap.
A hitel futamideje: A hitel futamideje hat hónaptól három évig terjedhet
Kizárólag forgóeszköz finanszírozás esetén a futamidő maximum hat
hónap.
Türelmi idő: A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több,
mint hat hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő. Kizárólag
forgóeszköz finanszírozás esetén a türelmi idő maximum három hónap.
Kamat: A hitel kamata megegyezik a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamattal, amely jelenleg évi 11 % és a teljes futamidő során
állandó marad. A kamat havonta fizetendő. Késedelmes fizetés esetén
késedelmi kamat kerül felszámításra
Saját erő: Az alkalmasság feltétele, hogy a hitelfelvevő saját forrásaiból
is hozzájáruljon a befektetéshez. A hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint
az igényelt hitel összegének 20 %-a.
A hitel felhasználásának határideje: A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Ellenkező esetben a
hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja.
Második és harmadik hitel felvétele:
Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt az MHP keretében. A második és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek, és az első tőketörlesztés óta legalább 12 hónap eltelt. Továbbá, a vállalkozás meg kell hogy
feleljen az előző szerződéses feltételeinek, és fennálló tartozása nem
haladhatja meg az 1 millió forintot.
Ugyanannak a pályázónak nem lehet 2-nél több fennálló Mikro-Hitel
tartozása. Ha a korábbi hitel összege nem érte el a mikrohitel aktuális
maximumát, akkor az elő törlesztés óta eltelt 12 hónapon belül is folyósítható újabb hitel, amennyiben az eredetileg folyósított, és a jelen pályázattal elnyerhető hitelek együttes összege nem haladja meg a
meghatározott maximálisan folyósítható hitelösszeget.
Az előző hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második és
harmadik hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott

hitel együttes összeget nem haladhatja meg a HVK által az
adósminősítési rendszerben meghatározott összeget.
A hitel biztosítéka: A hitel vagyoni biztosíték ellenében kerül
folyósításra. A Mikro-Hitel biztosítékaként elfogadhatóak az
alábbi vagyontárgyak:
• bankgarancia, óvadék (forint vagy valuta lekötött betét);
• értékpapír (államkötvény, tőzsdén jegyzett részvény) tulajdonosi igazolással;
• nem lakáscélú ingatlan (belterületi beépítetlen terület, üdülő,
üzem, műhely, üzlet, garázs, iroda, külterületi zártkert, mezőgazdasági jellegűföldingatlan)tulajdoni lappal;
• jármű (személygépkocsi, tehergépkocsi, traktor, pótkocsi,
utánfutó) forgalmi engedéllyel;
• lakáscélú ingatlan (lakatlan vagy lakott) tulajdoni lappal, és
befogadó nyilatkozattal;
• nagyértékű ingóság (gépek, berendezések gyári számmal) 100
000 Ft egyedi érték felett.
A felajánlott biztosítékok lehetnek a hiteligénylő vagy más
tulajdonában is, amennyiben a tulajdonos írásos nyilatkozatban
hozzájárul a jelzálog bejegyzéshez.
További kiegészítő biztosítékot jelenthet:
• árbevétel engedményezés, készfizető kezességvállalás, munkabér engedményezés.
Kizárólag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hatáskörébe tartozik annak eldöntése,
hogy az érvényben lévő Mikro-Hitel Szabályzat alapján
milyen mértékű jogi biztosíték nyújtását követeli meg, a
vállalkozásról készült adósminősítés alapján.
Az Alapítvány a hitelezésnél elsősorban az üzleti tevékenység eredménytermelő képességét értékeli, önmagában a
fedezetek megléte nem elégséges feltétele a hitelnyújtásnak!
4 . A HITELKÉRELMEK VIZSGÁLATA

A hiteligénylés benyújtása esetén a hitel teljes futamidejére
vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell készítenie. Az
Alapítvány ehhez formanyomtatványt biztosít, melyet a hiteligénylő tölt ki. A pályázatok beadási batáridejéről érdeklődjön munkatársainktól! A pályázatok vizsgálatát csak abban az
esetben folytatjuk le, ha valamennyi szükséges dokumentum
rendelkezésre áll. Hiánypótlásra való felszólításnak a pályázat
vizsgálatát halasztó hatálya van. Az elbírálás feltétele az előzetes helyszíni látogatás, mely a vállalkozás telephelyén vagy
tervezett telephelyén történik.
A pályázatok elbírálási ideje a hiánytalan beadástól számított kb. 4 hét.
A hitelek odaítéléséről kizárólag a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma által
választott Mikro-Hitel Bizottság jogosult dönteni.
^
A kölcsönszerződést a Postabank Rt. Szolnoki Fiókja köti meg,
a hitel folyósítására a Magyar Államkincstár rendszerében a
kölcsönszerződés megkötésétől számított 2-3 hét után kerülhet
sor.
További információk, pályázati nyomtatványok kiadása
illetve átvétele az alábbi irodáinkban:
• Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány 5000 Szolnok, József A. u. 83.
Telefon: 56/423-134, 56/423-122.
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht.
Szolnok: József A. u. 83. „A" épület
Tel.: 56/514-297
Tiszafüred: Örvényi út 5.
Tel.: 59/351-735
Karcag: Kossuth tér 14. fsz. 6.
Tel.: 59/500-140
Mezőtúr: Kossuth tér 1. Déli Kapu 13.
Tel.: 56/550-656
Kunszetmárton: Köztársaság tér 1.
Tel.: 56/560-265
Jászberény: Jásztelki út 17.
Tel.: 57/501-540
Törökszentmiklós: Kossuth út 135/a
Tel.: 56/590-621
Személyes információ, pályázatírás segítése: Polgármesteri
Hivatal 103 irodában vehető igénybe.
Sipos Zsigmond
irodavezető
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Mint azt már az elmúlt évek alatt megszokhatta a Kedves Olvasó, az
adóévről szóló adóbevallás kitöltéséhez azzal kívánunk segítséget
nyújtani, hogy közzétételre kerül a lap hasábjain egy kitöltött bevallás. Ennek során olyan példát szeretnénk az olvasó elé tárni, amelyből a tavalyi évtől eltérő szabályokra hangsúlyosan fel tudjuk a figyelmet hívni.
A bevallási nyomtatvány és a hozzá készült útmutató még nem végleges, hiszen a parlament előtt vannak olyan módosító javaslatok is,
amelyek már a 2001. évről szóló adóbevallást is befolyásolhatják.
Most a jelenleg rendelkezésünkre álló hatályos törvény, valamint az
általunk már ismert visszamenőleges hatályú módosítások alapján
elkészült tervezet szerint elkészített adóbevallást tanulmányozhatják.
Amennyiben a végleges nyomtatvány és a hozzá tartozó szabályok
ettől eltérnének, azt a bevallási útmutatóból tudhatják majd meg.
Vannak azonban olyan, a tavalyi évtől eltérő rendelkezések, amelyekre már most célszerű felkészülni.
Hogyan töltsük ki a személyijövedelemadó-bevallásunkat? = Adó
2001/14-15.
S
A Magyar Köztársaság alkotmánya deklarálja a közterhekhez való
hozzájárulási kötelezettséget. Ezen kötelezettségüknek a magánszemélyek az arányosság és a méltányosság elvének érvényre juttatása
mellett a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltak szerint tesznek eleget. A törvény fo szabály szerint minden jövedelmet
adókötelesnek tekint, de a kivételes célok megvalósulásának biztosítása érdekében kedvezmények, mentességek érvényesítését teszi
lehetővé. Az általánostól eltérő szabályt csak törvény állapíthatja
meg.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény az alapelvek között az
eltérő szabály alkalmazásával összefüggésben a következők szerint
rendelkezik:
„Az adókötelezettséget, az adó mértékét befolyásoló, a magánszemély adójának csökkenését eredményező eltérő szabály, adókedvezmény annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető, amennyiben
az annak alapjául szolgáló szerződés, jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja az eltérő szabály, az adókedvezmény
célját. Az alkalmazhatóságot, illetőleg érvényesíthetőséget annak kell
bizonyítania, akinek az érdekében áll. Ha a felek akár a szokásos
piaci értékektől, áraktól való eltérésekkel, akár színlelt jogügyletekkel kívánják érvényesíteni, növelni az adószabályok alkalmazásának
előnyeit, akkor azokat az adókötelezettség megállapítása során figyelmen kívül kéli hagyni."
Kedvezmények a személyi jövedelemadóban 2001-re =Adó 2001/1314.
S
Az összeállítás teljeskörűen igyekszik bemutatni mindazokat a kötelezettségeket, speciális szabályokat, amelyek a címbeni jövedelemszerzéssel kapcsolatosak lehetnek.
Ennek keretében tisztázunk néhány korántsem triviális - magától
értetődő - fogalmat, hogy ki a külföldi és ki a belföldi, milyen jövedelmek mikor származnak belföldről vagy külföldről, milyen feltételekkel vállalkozhatnak, vállalhatnak munkát, szerezhetnek tulajdont
a címbeli személyek, és nem utolsósorban, milyen adózási szabályok
vonatkoznak rájuk.
Külföldiek belföldről, belföldiek külföldről származó jövedelmeinek
adózási kérdései = Adó 2001/14-15.
/
A reprezentáció és az üzleti ajándék adókötelezettségével kapcsolatos - 2001. január elsejével bevezetett - új szabályok a végrehajtás
oldaláról számos olyan további kérdést vetettek fel, amelyek indokolttá tették a szabályok újragondolását, pontosítását. Ennek eredményeként került sor a 2001. évi L. törvényben a reprezentáció és az
üzleti ajándék adókötelezettségével kapcsolatos újraszabályozásra
Az új szabályozás során olyan költségeket is minősített a jogalkotó,
amelyek 2001. január elsejét megelőzően is felmerültek, de azok
jogszabály keretei között nem voltak pontosan meghatározva (pl. a
kötelező reggeli, a repülőgépen felszolgált étel és ital).
Az év elejétől bevezetett új szabályok viszonylag érzéketlenek voltak
bizonyos eseményekkel kapcsolatosan, míg a módosított új szabá-
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lyok az ilyen élethelyzeteket is kezelve kerültek bevezetésre 2001.
augusztus 17-ei hatállyal azzal, hogy azokat 2001. január elsejétől is
lehet alkalmazni, ha az adózó úgy dönt, de 2001. augusztus 17-étől a
reprezentáció és az üzleti ajándék utáni adókötelezettség megállapításánál az új szabályokat kötelező alkalmazni.
A reprezentáció és az üzleti ajándék adókötelezettségével kapcsolatos módosított szabályok alkalmazása példákon bemutatva = Adó
2001/13-14.
S
Intézetünkben negyedévi rendszerességgel vizsgáljuk az alapvető
élelmiszerek előállítási költségei alapján kalkulált fogyasztói árcentrum és a tényleges fogyasztói árak alakulását. A számítások alapján
az AKII saját, reprezentatív adatgyűjtései és más adatbázisok árinformációi, módszerét pedig a vertikális költség- és árszerkezet vizsgálatok képezik. A kalkulációd modell lényeges eleme a méltányos
nyereség meghatározása, melynek mértékeként a kamatpreferenciával csökkentett jegybanki alapkamatot fogadjuk el.
Az alapvető' élelmiszerek fogyasztói árai = Magyar Mezőgazdaság,
2001. december 5.
S
Állat- és környezetvédelem a sertéstartásban. Ez volt a téma a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Karának soros
ágazati fórumán Keszthelyen, ahol ezúttal az iparszerű sertéstartás
kapott nagyobb hangsúlyt. Mi viszont a kistermelők által alkalmazható tartástechnológiákra voitunk kíváncsiak, különös tekintettel a
környezetvédelemre és az energiatakarékos módszerekre. Ezért a
témában jártas Kovács József keszthelyi professzort kérdeztük, mire
hívná fel a gazdák figyelmét?
Sertés a kisgazdaságokban - Magyar Mezőgazdaság, 2001. december 5.
S
Magyarországon évek óta csökken az elfogyasztott friss tej mennyisége, ami nemcsak táplálkozási szempontból kedvezőtlen, hanem
hátrányosan érinti a hazai tejtermelőket is. Szakértői vélemények
szerint, a további piacvesztés az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után nehéz helyzetbe hozhatja a termékpálya szereplőit. A friss
tej fogyasztásának növelése és az egészségesebb táplálkozási szokások kialakítása érdekében, a norvég Elopak Tranding AG kampányt
indított, amelynek céljairól sajtótájékoztatón számoltak be a cég
képviselői. A november közepén indult akció egyebek között szeretné a vásárlók figyelmét felhívni a tartós (UHT) és a friss tej közötti
minőségi és tápértékbeli különbségre, valamint ez utóbbi fogyasztásának táplálkozási és gazdasági jelentőségére.
Pasztőrözött, de nem tartós = Magyar Mezőgazdaság, 2001. november 28.
S
Az utóbbi időben a lakások majdnem kizárólag központi fűtéssel
épülnek. Nem jelenti ez azt, hogy egy szép cserépkályha vagy kandalló nem tudna kellemes meieget adni, vagy nem lenne esztétikus
egy nappali szobában, de a mai életvitel mellett szükség van arra,
hogy a fűtőberendezés állandó, rendszeres beavatkozásunk nélkül,
automatikusan biztosítsa a jó komfortérzethez szükséges hőmérsékletet. A cserépkályha vagy kandalló így csak kiegészítő fűtésként,
inkább esztétikai célzattal, a kellemes hangulat létrehozása érdekében kerül a lakásba. A központi fűtés készítésének régi hagyományai
vannak, de érdemes megnézni, hogy a mai kornak megfelelő rendszerek és berendezések milyen speciális lehetőségeket kínálnak.
Fűtés a lakásban korszerűen, esztétikusan és gazdaságosan = A mi
otthonunk, 2001/6.
S
Amikor aláírtuk az adásvételi \agy az ajándékozási szerződést, esetleg túl vagyunk az örökhagyó hagyatékával kapcsolatos hagyatéki
tárgyaláson, felmerül a következő kérdés: mit kell tennünk a kezünkben lévő papírokkal, hová kell vinnünk azokat, mit kell még csatolnunk, melyik illetékhivatal jár majd el ügyünkben.
Illetékességi és bejelentési szabályok az illetékjogban = A mi otthonunk, 2001/6.
S
Polgár Lné
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SZERETETTEL ÖLTÖGETVE...
(Gondolatok egy népművészeti kiállítás elé)
Legutóbb másfél esztendővel ezelőtt adtunk hírt róluk, a megalakulásuk 15. évfordulójára rendezett kiállítás kapcsán. Ám
az ARANYFONÁL KÉZIMUNKASZAKKÖR tagjai azóta is
fáradhatatlanul dolgoznak és tevékenykednek a köz szolgálatában.
Fáradhatatlanul és önzetlenül. Az ügyes és szorgos asszonyi
kezek időközben lobogót, két öltözet miseruhát, úrasztalterítőt
hímeztek és ajándékoztak egyházi célokra, emellett még óvodákat is patronálnak.
Az említett nagy munkákat szívesen, örömmel végezték (természetesen ellenszolgáltatás nélkül), sőt megtiszteltetésnek is
vették a felkérést, a beléjük helyezett bizalmat.
De haladjunk csak szépen. Sorjában.
Utolsó beszélgetésünkkor HAJNAL ANDRÁSNÉ körvezető
már lelkesen újságolta, hogy elkészült a katolikus nagytemplom részére hímzett új lobogó (a régi, kissé megkopott felváltására), ami később a városi millenniumi ünnepség keretében
(2000. nyarán) átadásra, megszentelésre és méltó helyére is
került.
— Melyik nagyobb munka következett ezután? - kérdezem
Hajnalné Magdikától.
— Dr. Györgyi Erzsébet néprajzos muzeológus tanácsát megfogadva, nekiláttunk kunsági hímzések motívumainak gyűjtéséhez; a hozzánk térben legközelebbi tájegységre jellemző
kézimunkák alapanyagának és fonalszükségletének beszerzéséhez, s megbeszéltük, hogy ki milyen darab (párna, futó, stb.)
hímzését vállalná.
Az elég tekintélyes összegű anyagi fedezetet Bajusz Katalin
közbenjárásával az alpolgármesterek biztosították, nekik ezúton is köszönjük a felajánlást.
Közben dr. Vogel Judit felkérésére és anyagi támogatásával az
idén tavasszal elkészítettünk egy gyászmise-palástot, amit
márciusban át is adtunk dr. Laczkó Béla prépost részére.
(Az ízlésesen megtervezett és kivitelezett alkalmi paláston
fehér selyemfonállal varrt sárközi minta látható. - a szerk.)
— Ezután keresett meg benneteket a másik egyház is?
— Igen. A Kengyelen szolgálatot teljesítő református lelkész,
Viski-Lator Elemér és felesége kívánsága az volt, hogy szeretnék felújítani a szószék- és úrasztali térítőkét. E szép feladatot örömmel vállaltuk. A hímzett új térítőkét meghitt ünnepség keretében az idén júliusban adtuk át a kengyeli gyülekezetnek.

mégis szépen mutat mind a szószék borítóján, mind a nagyobb
méretű úrasztalterítőn.
— És miután ez a vállalt munka is befejeződött, megszólalt a
lelkiismeretetek vagy úgy is mondhatnám igazságérzetetek?
— Igen, néhány hívő asszonytársunk javasolta, hogy ezek után
a kálvária templom se maradjon ki a sorból, s a jópár éve itt
szolgáló Parádi Félix kanonok-plébános részére hímezzünk
egy új miseruhát, pontosabban inget.
Úgy intéztük, hogy az új ing a szokásos Mária-napi búcsú
előtt átadásra kerüljön, s az ünnepi misén már ezt viselhesse
Félix atya.
Az ajándék sikerült, igazi meglepetést szereztünk a kanonok

úrnak, aki nagy örömmel fogadta a szép darabot, majd kedélyesen elbeszélgetett velünk. Adomázgatott az életéről, sőt
beavatott bennünket a kálvária templommal kapcsolatos jövőbeni terveibe is.
— Ezek után megnyugodhattatok de mégsem pihentetek
— Nemigen tudunk mi pihenni. Folytattuk az elkezdett kunsági darabok hímzését. Kilenc párna, egy nagyméretű faliszönyeg és egy asztali futó készült el a december 10-én nyíló
kiállításunkra, amelyen természetesen más új darabok, köztük
keresztszemes, úri, buzsáki, kalotaszegi kézimunkák is bemutatásra kerülnek.
Mi ezt az „adventi" kiállítást nagy szeretettel készítettük elő, s
valójában a millenniumi ünnepségsorozat házi zárórendezvényének szántuk, hiszen az itt látható munkák nagy része ebben
az időszakban, tehát, kb. másfél év alatt került ki asszonyaink
keze alól.
A megnyitót Bajusz Katalin képviselőasszony vállalta, aki
évek óta figyelemmel kíséri és lehetőségeihez mérten segíti
munkánkat. Ő az egyik legfőbb patrónusunk a Városi Művelődési Központ mellett.
— A bemutatót december 20-ig tekinthetik meg a szép kézimunkákban gyönyörködni vágyók a Pincegalériában.
S hadd idézzek végezetül egy korábbi vendégkönyvbeírásból:
„ízlésedet átformálja,
A lelkedet megnyugtatja,
Magányodban társat ad
e csoda: a kézimunka."
(Szűrös Istvánné)
Ezúton is kívánom, hogy e csoda minél több gyermeket és
felnőttet ejtsen rabul; s hogy e hagyományőrző, ügyes kezű
— Itt milyen motívumot használtatok?
asszonyok még nagyon hosszú ideig öltögessenek ilyen lelke— Békési szűrmintát választottunk a garnitúra hímzéséhez. sen, önmaguk és mindannyiunk örömére!
Egy nagyon egyszerű motívumot, amely nem hivalkodó, jól
F. K. I.
illeszkedik a református templom puritán környezetéhez, és
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a metró építésénél, munkásNagy út vezet az aranyoklevélhez, de a gyémánthoz eljutni
ként. Ekkor már Nógrádmár nem is mindenkinek adatik meg! Dr. Garancsy Zoltánné
verőcén, gyönyörű helyen
boldogan olvashatja az elismerő szöveget, amit ez év őszén
laktunk, onnan járt be Buneki készítettek:
dapestre.
DÍSZOKLEVÉL
Váratlanul meghalt édesGonda Erzsébet okleveles tanítónőnek, aki a DÓCZI
apám
és hazajöttünk, hogy
REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ DEBRECEN-ben
el ne vegyék az egész házat
1941. június 19. napján
édesanyámtól. Akkor már
Hatvan éve
szerettem volna tanítani, de
szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan telelutasítottak. Zakar Ferencjesítette hivatását, elismerésül ezt a
nek köszönhettem, hogy
GYÉMÁNTOKLEVELET
| mégis sikerült. Ő helyezett a
adja ki a
Petőfi úti Altalános IskoláKÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ
hoz 1954-ben, ahol 1990-ig tanítottam.
FŐISKOLA
— A mozgalmas időszak utcn végre elérkeztünk az iskolai életDebrecen, 2001. szept. 8.
hez! Milyen szép emlékeket őriz ezekről az évekről?
—
Városunkban a mi iskolánkban indult meg először a tantárgyAz az érdekes, hogy Dr. Garancsy Zoltánné egyáltalán nem kécsoportos
oktatás. Lehel Ilike lett a párom. Én magyart és éneket
szült tanítónőnek, még diplomával a zsebében sem! De erről már
tanítottam, ő a többit. Rengeieg füzetet kellett javítanom a 30-35
beszéljen O!
— Törökszentmiklóson születtem, azóta is őslakos vagyok. Mi- fos osztályokban, de szívesen csináltam. Sok sikerélményem volt,
vel itt akkor még nem volt gimnázium, helyben jártam a polgári- mert az új módszer iránt nagy volt az érdeklődés. Jöttek a látoba. Utána Budapestre készültem gimnáziumba. Felvételizni kel- gatók a minisztériumból meg Szolnokról. Egy verstárgyalás után
lett volna matematikából, amire én fel is készültem. Édesapám látogatóm „az év legszebb ódájának" nevezte, amit látott. Termémegkérdezte, hogy a gimnáziumi érettségi után hova készülök szetes, hogy örömöm leírhatatlan volt.
majd. Mondtam, hogy fogalmam sincs, lehet, hogy sehova! Erre — Gondolom, nyári táboroh ól is van mit mesélni!
azonnal változott a program: Debrecenbe íratott tanítóképzőbe, a — Szőlősiné Ágival ketten vittük először Szenttamásra táborozni
Dóczi-ba. (Azóta is áldom érte!) A felvételin gratuláltak jó zenei a kisdobosokat. Két anyuka jött velünk, akik főztek. Mi Ágival
egy nagyobb sátorban aludtunk kicsi gyermekeinkkel. A fiam
hallásomhoz, énekhangomhoz és zongoratudásomhoz.
— Ekkor került távol először a szülői háztól Debreceni diákévei- hároméves volt, Ági lánya négy. A tízéves lányom és kolléganőm
nagyobb gyermekei természetesen a társaikkal laktak, saját sátre hogyan gondol vissza?
— Internátusban laktam 12 évfolyamtársammal együtt öt évig. rukban. A következő években egyre több nevelő jött velünk és a
Nem zárdai szigorúságban éltünk, de a korabeli szabályok értel- gyermeksereg létszáma is folyton nőtt.
mében még 18 évesen is párosával, tanári kísérettel mentünk — Lelkiismeretes, odaadó munkáját elismerték-e legalább?
sétálni. (A gavalléijaink meg a túlsó oldalon kísértek bennünket!) — Egyszer kaptam állami kitüntetést 1986-ban, Budapesten: a
Ma ez már elképzelhetetlen, hogy egyedül soha nem mehettünk „GYERMEKEKÉRT' érdemérmet.
ki a városba, és csak „kimenős vasárnap"-on vihettek ki az év — Hogyan viselte el a nyugdíjazást?
elején a szülők által megnevezett ismerősök. De minket ez — 1990-ben édesanyámat - 88 évesen - már nem lehetett egyedül hagyni. Ezért váltam meg kedves iskolámtól. Az évnyitó
egyáltalán nem zavart.
ünnepélyre meghívtak, de nem tudtam elmenni. Annyira fájt,
— Tanulmányainak befejezése után hogyan alakult az élete?
hogy
nekem már soha többéi nem szól a becsengetés.
— 1941-ben képesítőztem és eszem ágában sem volt tanítani.
Élveztem a magamfajta lányok életét: tenisz, korcsolya, tiszai — A családról részben már hallottunk Megtudhatunk róluk még
kirándulás, utazások, stb. Baráti viszonyban voltunk a Marton valamit?
családdal és a lelkész úr rábeszélt, hogy tanítsak a református — Két gyermekünk van. Szerencsére okos, jó tanuló volt mindiskolában. így a következő évben beálltam első osztályos nevelő- kettő, így már elsőre sikerűit bejutniuk az egyetemre, hátrányos
nek. Hamarosan közeledett ide is a háború. Mindenki menekült származásuk ellenére is. A lányom fia orvos, a lánya szintén
valahova, így mi is elmentünk Budapestre, a rokonainkhoz. Csak annak készül. Jövőre már avatják. A fiamnak egy 9 és egy 6 éves
édesapám maradt itthon egyedül a községházán, mint főjegyző. fia van, a harmadik pedig kislány, 4 éves. Az öt unoka mellett
1944 decemberében féijhez mentem, és az utolsó vonattal még el most váijuk a dédunokát. Hálás vagyok a sorsnak, hogy féljem tudtuk hagyni az ostrom előtt álló Budapestet. Férjem visszament mel 52 évet élhettünk boldog házasságban.
az alakulatához, majd fogságba esett. En a háború végén vissza- — A gyémántdiploma átadása hogyan történt?
— 2001. szeptember 8-án a debreceni Nagytemplomban kaptuk
jöttem Székesfehérvárról és újra tanítottam az államosításig.
meg. Gyönyörű, felemelő ünnepség volt. A fogadás után elmen— Ahogy sejtem, ekkor kezdődtek az igazi nehézségek!
tünk
a „Dóczi"-ba, és beültünk régi tantermünkben a régi he— Igen. Féljem betegen jött haza a fogságból. Gyógyulása után a
lyünkre.
Nagyon megható pillanat volt! Sajnos, igen foghíjas volt
vándorlás évei következtek. Idegenben kellett állást keresni.
az
ülésrend.
Hatvan éve huszonnyolcan diplomáztunk, az aranyai
Először segédmunkásként dolgozott, majd amikor már be merte
még
húszan
vettük át, moLt már csak tizennégyen vagyunk...
vallani az érettségijét, akkor irodába került. Felnémeten, Eger
Nagy
öröm,
hogy
megérhettem, és hogy olyan sok szép emléket
mellett töltöttünk így néhány szép évet hármasban, kislányunkőrizhetek
életemről.
Körülvesznek szerető gyerekeim és unokáim
kal. Valaki azonban itthonról megirigyelte a jó dolgunkat, és
is,
ez
az
igazi
gazdagság!
feljelentett bennünket a vállalatnál, hogy házunk a reakció fészke,
stb. (Akkoriban ez így volt szokásban, egyeseknél!) nagyon ren- — Kívánom az olvasók nevében, hogy ez az értékes, gazdag élet
des volt az igazgató a budapesti központban. Megmutatta a leve- még nagyon sokáig tartson és köszönöm, hogy beszélgethettünk!
let, majd széttépte és megígérte, hogy hallgatni fog róla, ha a
féljem másutt keres munkát. Szerencsére sikerült elhelyezkednie

(Hajnal Józsefhé)
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„Pro memóriám Fadgyas Lajos"

MEGHÍVÓ
FADGYAS LAJOS FAZEKAS
„PRO MEMÓRIÁM"
KIÁLLÍTÁSÁRA
A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBE
A KIÁLLÍTÁSMEGTEKINTHETŐ
2001. NOVEMBER 27-TŐL
A NYITVATARTÁSI IDŐBEN

Egy meghívót nézegetek, most kaptam
kézhez: Fadgyas Lajos fazekas „Pro
memóriám" kiállítására, a helytörténeti
gyűjteménybe.
Mindnyájan tudjuk, kiről van szó! Hiszen jó ideje nem látjuk a piacon, a Táncsics út sarkánál városunk fazekasát.
Ennek nyomán indultam el az Almásy út
20. szám alá, a helytörténeti gyűjteménybe, hogy én is emlékezzek és tiszteletemet tegyem. A kiállításon kalauzom Szabó Antal tanár úr volt, aki részletes magyarázatokat fűzött a látottakhoz.
A bejáratnál bal oldalon egy-egy
üvegtábla alatt néhány mondatos tájékoztatóból megismerhetjük a fazekas
mesterség szerepét, ágazatait. A folytatás már Fadgyas Lajost méltatja és megemlít 2-3 mozzanatot is az életéből.
Családja és személye átfogja településünk egész XX. századi fazekas iparát,
noha egy-két szaktársáról van információnk a század első harmadából. Testvérszakma a kályhásság, (cserépkályha
készítés), ezt azonban Fadgyas Lajos
nem művelte.

Munkáját a város minden rétege igényelte. Nyersanyaga, az agyag, részben
hazai volt, de az igényesebb darabokhoz
Mezőtúrról hozatta. Több szakmabelitől
hallott megállapítás szerint a helyi agyagot túl szennyezettsége miatt kevésbé
lehetett használni.
A másik üvegtábla alatti tájékoztató az
agyag megmunkálásának folyamatát
jelzi. Minden földmunka kemény, egész
embert kívánó, de a fazekasé sokszorosan az, míg eljut a rugalmas, korongon
formázható minőségig.
A két tájékoztató között színes képen a
korongozó Laci bácsit látjuk. Az ajtóval
szemben, oldalt áll az üres korongozó,
rajta egy darab nyersanyaggal. Lábdeszkáján ott pihennek azok az igen egyszerű
munkaeszközök, amelyekkel a szebbnél
szebb formákat alakította.
A kiállító asztalokon gyönyörű darabok sorjáznak műfaji csoportosításban:
korsók, bokályok, vázák, tálak, fazekak,
szilkék, bödönök, bögrék, stb. Vannak
különlegesek is: dob, gyertyatartó, kuglófsütő. Talán legszebb az unokájának
készített hatalmas méretű tál.

A mester özvegyétől nagy-nagy szeretettel kaptuk meg a kiállított tárgyak
egy részét, de már korábban is történt
vásárlás és ajándékozás a gyűjtemény
részére.
A „Pro memóriám" magyarul emlékezés. A gyűjtemény ezzel a szerény kiállításával jelzi Laci bácsi hosszú, munkás
élete iránti tiszteletét.
Sor került nagy értékű adomány juttatására is: özv. Fadgyas Lajosné a gyűjteménynek ajándékozta az agyagőrlőt, a
mázőrlőt és az iszapolót. Ezeknek nem
csak az anyagi értékük jelentős, hanem

helyi ipartörténeti vonatkozásuk is. Már
csak a mielőbbi ideszállításra várnak.
Kovács László polgármester helyettes
elvállalta. Köszönjük a város nevében!
Mindenkinek ajánljuk a kiállítás megtekintését, de különösen azoknak, akik
szerették és tisztelték Laci bácsit.
Elmondta: Szabó Antal tanár,
a helytörténeti gyűjtemény vezetője
Lejegyezte: Hajnal Józsefhé
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Szép sikerrel büszkélkedhet a Lábassy
János Szakközépiskola, Szakiskola. Öt
főből álló csapatuk 5. helyen végzett egy
regionális pénzügyi vetélkedőn. A felkészülésről, a verseny részleteiről a csapat
tagjaitól és felkészítő tanáruktól
Halmayné Bárdos Ildikótól tudtuk meg az alábbiakat.
Az OTP Debreceni Igazgatósága hirdetett vetélkedőt 3 megye
középiskoláinak "Ki tud többet a
pénzügyekről?" címmel. A három megyéből 41 iskola nevezett
be a versenyre. A Lábassy csapatát Halmayné tanárnő válogatta az
intenzív tagozatos osztályokból.
Név szerint: Márvány Beatrix,
Ádám István, Elekes Gábor,
Kiss Mihály, Molnár Béla. A
verseny 2 fordulóból állt. Az
elsőre még kijelölt témakörök sem
voltak, csak annyit lehetett tudni, hogy a
pénzügyekről lesz szó. A feladatsor faxon
érkezett, és totó formájában kb. 40 kérdésből állt. A válaszadás időre ment, viszont
mindenféle segédeszközt igénybe lehetett
venni (Internet, lexikon, telefonkapcsolat,
stb.). A miklósi csapat 57 perc alatt oldotta
meg a feladatokat. Csupán 2 hibás választ
adott, így a második helyen került be a
második fordulóba. Ide a legjobb 5 csapatot hívták.

Ez azért is nagy dicsőség, mert a Lábassy
versenyzői még csak két hónapja tanulták
a vállalkozástan tantárgyat. Ez az idő
pedig még az alapok megszerzésére sem
volt igazán elegendő.

A két forduló között 1 hét felkészülési
idő volt. Ekkor már kaptak támpontot,
hogy miből kell készülni (OTP, pénztörténelem a II. Világháborútól napjainkig,
általános pénzügyi fogalmak). Mindkét
fordulónál jelentős támogatást jelentett az
OTP helyi fiókja dolgozóinak, foként
Kóródi Béláné igazgató és Kovács
Lászlóné segítsége. Ők szakmai tanácsokkal, prospektusokkal, egyéb segédanyagokkal látták el a csapatot.

2001. december

A döntőre Debrecenben, az egyetemen, a Fény Házában került sor. Az
ellenfelek két közgazdasági szakközépiskolából, egy gimnáziumból és egy speciális szakmunkásképzőből kerültek ki.
Kilenc feladatot kellett
megoldani, melyek a csapattagok szerint érdekesek
voltak. A számítógépes, a
gyorsasági feladat, a totó, a
puzzle, a tőzsdével kapcsolatos feladványok változatossá, színessé tették a versenyt. A végeredmény nagyon szoros volt, hiszen
mind az öt csapat 50 és 60
közötti pontszámot ért el.
A miklósiak remekül szerepeltek és a harmadik helyen
álltak, de kis hátrányba
kerültek a plusz pontok
szerzésénél, amit az iskola tanulóinak
junior kártya számáért lehetett kapni.
Mivei ebből kevesebb volt, mint a többi
iskolának „csak" az ötödik helyet sikerült
megszerezni. Am ez is szép jutalommal
járt, hiszen a csapat így 250 ezer forintot
nyert iskolájának.
A dicsőséget szerző tanulók igazgatói
dicséretben és jutalomban részesültek.
(V. M.)

Mesterségek Vására 2001.
A következő hetekben több száz diák készül meghozni életét jelentősen megváltoztató döntését. Megválasztani azt az oktatási intézményt,
kiválasztani azt a szakot, amely nemcsak jövendő pályáját döntheti el,
hanem meghatározza azt is, milyen diákélményeket élhet át a következő években. A pályaválasztás korántsem egyszerű dolog, nem egyszerű megtalálni a lehetőséget, hogy a legtöbb információ birtokában
dönthessenek arról, hogy melyik képzési forma a legideálisabb számára. A továbbtanulás sűrűjében a rendszerváltást követően jó néhány éven keresztül a Városi Könyvtár vállalta, hogy minden év
novemberében, a Megyei Pályaválasztási Intézettel közösen, fórumot
szervez a továbbtanuló diákok és szüleik számára. Az utóbbi években, így az idén is, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi
Központ Törökszentmiklósi Kirendeltsége szervezésében negyedik
alkalommal került lebonyolításra e rendezvény a Városi Művelődési
Központ épületében, melynek a Mesterségek Vására címet adták a
rendezők. E program 2001. November 22-én zajlott, amikor is 10-15
óráig a továbbtanulni készülő diákoké volt az épület. A vendégeket
Fejér Andor, a JNSz Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte. Bevezetőjében a továbbtanulás fontosságáról beszélt, és hangsúlyozta,
hogy a munkanélküliség döntő többségét, több mint 55 %-át a nyolc
osztályt végzettek teszik ki. Minél magasabb színtű iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy
a munkanélküliek táborát bővíti.
A rendezvényen bemutatkozott az Európa Pont, melynek a Városi
Könyvtár Olvasóterme adott helyet. Egymást érték az általános iskolás diákok részére szervezett vetélkedők is.
Nagy népszerűségnek örvendett a rendőrségi bemutató, valamint a

gyermekrészlegben helyet kapó FIT, azaz Foglalkoztatási Információs Tanácsadó. A FIT szolgáltatásai
segítségével széles körű információt kaphatnak a diákok a különböző szakmákról, iskolákról, felvételi
körülményekről. Számítógépes programjaik segítségével az érdeklődés- és képességvizsgálatok révén lehetőséget biztosítanak a pályaválasztáshoz szükséges
önismeret megszerzésére, elmélyítésére. Szolgáltatásaikat térítésmentesen vehetik igénybe az érdeklődők.
A rendezvény ideje alatt az érdeklődők igénye vehették a következő szolgáltatásokat:
> munkaerő képzési lehetőségek bemutatása,
> számítógépes önismereti tesztek,
> tájékozódhattak a foglalkoztatási támogatásokról,
> munkaerőpiaci információkat kaphattak, és
> jogi tanácsadás is rendelkezésre állt.
Bemutatkoztak a helyi és a térségi középiskolák, valamint lehetőségük volt a résztvevőknek több főiskola
életébe betekintést nyerni.
A felnőttképzéssel foglalkozó szervek tevékenységének igénybe vétele mellett a látogatók kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Az idén első alkalommal
ítélték oda a Vásári díjat, melyet a legjobb kiállító
kapott meg, nevezetesen városunk intézménye, a Székács Elemér Szakközépiskola.
Polgár Lászlóné
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Országos zenei siker

November 22-25. között rendezték meg
Szombathelyen a X. Koncz János Országos Hegedűversenyt, melynek miklósi
diák is versenyzője lehetett Patkós Dániel
személyében. Dani a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola 7. b osztályos tanulója és
a Kodály Zoltán Zeneiskola diákjaként
indult a rangos versenyen. Vele beszélgettünk arról, hogyan sikerült eljutnia
idáig?
— Mióta hegedülsz?
— Most 7. éve tanulok hegedülni, még
óvódás koromban kezdtem.
— Mennyit foglalkozol a hegedüléssel egy
átlagos napon?
— Ez nincs megszabva. Attól függ, hogy
mi és mennyi a házi feladat.
— Akkor azt kérdezem, hogy a versenyre
készülés szakában - amikor gondolom sok
feladat volt - mennyi időt töltöttél gyakorlással?
— Napi 2-2,5 órát, előfordult, hogy hétvégén 3-at is.
— Ennek a sok munkának meg is lett az
eredménye, hiszen bejutottál az országos
versenyre. Mesélj egy kicsit az előzményekről!
— Először egy területi válogatón vettem
részt, ami Debrecenben zajlott. Egy kötelező és egy szabadon választott müvet
kellett előadni. A kötelezőt is három megadott darabból választhattuk. Én Mazas 3.
a-moll etűdjét játszottam, a szabadon
választott darabom pedig Dancla Premier
soloja volt.

— Mi alapján esett ezekre a darabokra
a választás?
— Több szempontot is figyelembe kell
venni ilyenkor: azt, hogy „mutatós"
legyen a darab, hogy összhangban legyen az előadó egyéniségével, nehézsége megfeleljen a tudásának. Nem utolsó
szempont az sem - itt inkább a szabadon választottról beszélek -, hogy
mennyire van a darab „bejáratva" azaz
milyen gyakran, milyen sikerrel adta
már elő az ember. Az én szabadon választott művem az volt, amit eddig a
legjobban kedveltem, ezt játszottam
már a megyei versenyen is. Fontos,
hogy egy verseny előtt minél több koncerten vegyen részt az ember, hogy
szokja a színpadot, a közönséget, hogy
csökkenjen a lámpaláz. Itt van lehetőség az apró technikai praktikák, trükkök
elsajátítására is (pl. hova nézek, hová
törlöm a kezem ha izzad, hangszertartás, stb.). Figyelni kell az időre is. Most
például a két darab nem haladhatta túl a
12 percet.
— A területi válogatón sikeresen túl
jutottál Mi volt a következő lépcsőfok?
— Szombathelyen a november 22-25
között megrendezett országos verseny,
ahová a különböző területi selejtezőkről
17-en kerültünk be. Itt egy elődöntőn
vettünk részt, ahonnan sajnos nem jutottam a döntőbe.
— Kellett-e ide más művekkel készülni?
— Az elődöntőre nem, de továbbjutás
esetére volt két másik darab a tarsolyomban. Abban az esetben, ha döntőbb
kerülök Járdányi Magyar táncát és

Valentíno Allegro című művét adtam
volna elő.
— Kik segítettek a felkészülésben?
— Tanárnőm, Mesterné Vadas Zsuzsa,
zongorán Nánási Erzsébet tanárnő kísért, de sokat köszönhetek a zeneiskola
igazgatójának Balázs Zsoltnak is. Szeretnék megemlíteni még két nevet:
Kertész István tanár úrét, akinek nyári
táborokban voltam tanítványa és év
közben is tartjuk a kapcsolatot, illetve
Sárosi György tanár úrét, aki a megyei
verseny zsűri elnöke volt. Mindketten
sokat segítettek jó tanácsaikkal a felkészülésben.
— A hegedűn kívül játszol-e más hangszeren?
— Igen, zongorán. Két év kötelező
zongorán a továbbtanuláshoz.
— Ezek szerint komolyan szerepel későbbi terveid között a zenélés. Milyen
elképzelésed van?
— Budapestre a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába szeretnék
jelentkezni a 8. osztály elvégzése után.
— Ilyen komoly munka, felkészülés
mellett marad-e idő kikapcsolódásra,
szórakozásra? Mivel foglalkozol szívesen?
— Természetesen marad még szabadidő, amit szívesen töltök mozgással,
sportolással. Bár edzésre nem járok, de
nagyon szeretek kosárlabdázni. Ezen
kívül szívesen foglalkozom a kutyámmal és a számítógépet is nagyon kedvelem. Ezek az elfoglaltságok teljes
kikapcsolódást biztosítanak.
(V. M.)

Bál a Kölcseyben
November 24-én vidám rendezvény színhelye volt a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tornaterme. Az iskola Zöld utat a tudáshoz Alapítványának
báljára közel 160 vendég gyűlt össze.
Az est jó hangulatát a két részből álló műsor teremtette meg.
Először a Dalma Dance Club csoportjai mutatták meg tánctudásukat, hatalmas sikert aratva a közönség körében.
A műsor második felében a Békéscsabai Jókai Színház két művésze Nagy
Erika és Tomanek Gábor vidám műsora biztosította, hogy ne lanyhuljon a
hangulat.
A bál védnöke dr. Varga Imre jegyző pohárköszöntőjét az ízletes vacsora mely a Székács Elemér Szakközépiskola konyháján készült - követte.
Az est további részében a kunszentmártoni Emeretta együttes gondoskodott
a zenéről. A tánc csak éjféltájban, a tombolahúzás idejére szakadt félbe
rövid időre. A sok szép ajándéktárgy gyorsan gazdára talált, s folytatódhatott a hajnalig tartó mulatság.
Az Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik bármi módon segítették a bál megszervezését, lebonyolítását.
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Mikulás napján gazdára találtak a Digitális rajzpályázat díjai
Az UNDERNET Internet kávézó által szeptemberben meghirdetett digitális rajzpályázat eredményhirdetésére december 6-án, Mikulás napján került sor. A három korcsoportban (általános iskola alsó és felső tagozat, valamint középiskola) száznál több pályamunka
érkezett, főleg általános iskolás tanulók részéről a törökszentmiklósi, valamint a környező települések iskoláiból. A müveket bármilyen technikával készíthették a tanulók, de mindenképp valamilyen digitális grafikus módszert kellett alkalmazniuk. Az elkészített
rajzok mennyisége és minősége is jelzi a számítógép használatának terjedését, valamint a gyermekek fantáziájának sokszínűségét. A
jelentős pénzjutalmak, valamint az értékes különdíjak egyaránt színvonalas munkára sarkallták a pályázókat. A díjkiosztás végén kis
megvendégeléssel kedveskedtek a szervezők a gyerekeknek.
Az első helyezettek művei:
A rajzpályázaton az alábbi eredmények születtek:
I. korcsoport:
20.000 Ft
1.Bana Dávid
Tiszapüspöki Ált. Isk.
15.000 Ft
2. Subicz Viktor
Törökszentmiklós, Kölcsey F. Ált. Isk.
5.000 Ft
3. Benedek József
Tiszapüspöki Ált. Isk.
5.000 Ft
R. Tóth Zoltán
Törökszentmiklós, Kölcsey F. Ált. Isk.
II. korcsoport NONFIGURATÍV kategória
1. Fekete Melinda
Törökszentmiklós, Hunyadi Ált. Isk.
2. Szilágyi Anikó
Törökszentmiklós, Petőfi Ált. Isk.
Boza Gyula
Törökszentmiklós, Hunyadi Ált. Isk.
3. Mezei Orsolya
Törökszentmiklós, Kölcsey F. Ált. Isk.
Nagy Andrea
Törökszentmiklós, Hunyadi Ált. Isk.

20.000 Ft
7.000 Ft
7.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

II. korcsoport FIGURATÍV kategória
1. Fehér Dalma
Törökszentmiklós, Petőfi S. Alt. Isk.
2. Bana Péter
Törökszentmiklós, Bethlen G. Ált. Isk.
3. Rácz Éva
Karcagi Ált. Isk.
Mészáros Mariann
Törökszentmiklós, Petőfi Ált. Isk.

20.000 Ft
15.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

KÜLÖNDÍJAK:
Fajt György
Márton Kornél
Kardos Kriszti

Törökszentmiklós, Kölcsey Ált. Isk.
Törökszentmiklós, Petőfi Ált. Isk.
Kisújszállási Móricz Gimnázium

2.000 Ft
2.000 Ft
2.000 Ft

Chip elektronik különdíját kapta:
Mészáros Mariann Törökszentmiklós Petőfi S. Ált. Isk.
FESTOMUVESZ.HU (Kucsera György) internetes portál különdíját kapta:
Cselleg Kata Petőfi Ált. Isk.
Herbály Imre országgyűlési képviselő különdíját kapta:
Sándorfi Viktor Szolnoki Pálfy Szki.
Re Bena Gesta egyesület különdíját kapta:
Prunner-Galsi alkotópáros Törökszentmiklós Hunyadi Ált. Isk.
A pályázat a Törökszentmiklósi Városi Önkormányzati Képviselőtestület
támogatásával valósulhatott meg!
A díjkiosztó ünnepélyen mindenki megtekinthette a nyertes pályaműveket, melyek folyamatosan láthatók az UNDERNET kávé/ő
mini galériájában, az lxl media.hu internetes honlapon, valamint a városi televíziók műsorán. A rajzok kisebb vándorkiállítás kereté
ben bemutatásra kerülnek a város iskoláiban is.
(Cs.A.)

ÜNNEPI RECEPTEK
Káposztás halikraleves

í Hozzávalók: 8 dl káposztáié, 8 szem egész bors, 2 db
babérlevél, 20 dkg hal ikra, 3 dkg zsír, 3 dkg liszt, lA fej
vöröshagyma, késhegynyi pirospaprika, 2 dl tejföl, 2
tojássárgája
Elkészítése; A savanyú káposzta leszűrt levét fele mennyiségű vízzel hígítjuk. Egész borssal, babérlevéllel fűszerezzük, amikor felforrt, beletesszük a halikrát és megfőzzük.
A főtt ikrát kiszedjük, félretesszük. Barna színű rántást
készítünk, amelyben apróra vágott vöröshagymát pirítunk,
pirospaprikával megszórjuk, majd hideg vízzel simára
keverve a levest besűrítjük. 10-15 percig mérsékelt tűzön
forraljuk. Közben a kihűlt ikrát levesestálba tesszük, hozzáadjuk a tejfölt, a tojássárgát, mindezt habverővel simára
keverjük. Ráöntjük a forró levest és azonnal tálaljuk.
Pirított zsemleszeleteket is kínálhatunk mellé.

Túrótorta

Hozzávalók: 14 dkg porcukor, 6 tcj&s, 14 dkg vaj, 15 dkg tehéntúró, 10 dkg
mazsola.
Elkészítése: A cukrot a tojássárgájával habosra keverjük. Hozzáadjuk az áttö; :
tehéntúrót és a lágy vajat, az áztatott mazsolát, végül a habbá vert fehérjét.
Vajjal kikent, lisztezett tortaformában takaréklángon megsütjük.

Alkoholmentes üdítők
A kevert italok elkészítéséhez shaker szükséges, ám ha ezzel mégsem
rendelkezünk, erre a célra megfelel egy jó nagy pohár is. A jelzett alapanyagokatjéggel erősen összekeverjük, majd leszűrjük.
1. 1 dl narancslé, 5 cl grapefruit lé, 2 cl citromlé.
2. 1 dl álmaié, 5 cl fehér szőlőlé, 2 cl citromlé.
3. 5 cl narancslé, 5 cl grapefruit lé. 3 cl citromlé, 2 cl málnaszörp, 1 tojássárgája.
Kiss Zoltán
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Rendőrségi hírek
Titász dolgozóknak adták ki magukat azok
az elkövetők, akik november 23-án villanyszerelés ürügyén jutottak be egy törökszentmiklósi lakos otthonába. Az elkövetők egyike a tulajdonos figyelmét elterelte, mialatt
„kollégái" ékszereket és készpénzt tulajdonítottak el. (Hasonló eset tavaly is történt. A
Szerk.)
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Tigáz Rt., a Titász Rt., a Víz- és Csatornamű Kft. Dolgozói érvényes igazolványnyal rendelkeznek, melyet az Önök kérése
nélkül is kötelesek felmutatni minden
esetben. Amennyiben ennek az Önök
kérésére sem tesznek eleget, semmi esetre
se engedjék be a lakásukba, és azonnal
értesítsék a Rendőrkapitányság ügyeletét.

£

Tiszagyendán november 23-án ismeretlen elkövető az éj leple alatt tett látogatást egy helyi lakos tulajdonát képező ingatlannál. Az
elkövető az udvaron álló gépkocsit, valamint
a lakás alsó épületét feltörte, amelyből műszaki cikkeket, ruházati termékeket, valamint
egy kerékpárt tulajdonított el, 274 000 Ft kárt
okozva a lakás tulajdonosának.
U
Nem a téli időjárás szépsége vonzotta azokat
az ismeretlen elkövetőket Tiszaroff hétvégi
házaihoz, akik november 30-án látogatták
meg azokat. A hétvégi házak tulajdonosait
különböző használati tárgyak eltulajdonításával károsították meg az elkövetők, 200 000
Ft értékben, rongálással 240 000 Ft kárt
okoztak.

November 30-án a Székács Szakközépiskola
tanműhelyébe ismeretlen elkövető betört,
ahonnan rádiót és szerszámokat tulajdonított
el.

m

Műszaki cikkekre volt szüksége annak az
elkövetőnek, aki december 3-án Törökszentmiklóson a Strand vendéglő előtt egy parkoló
személygépkocsit tört fel és fényképezőgépet, valamint egy diplomata táskát tulajdonított el, melyben a személygépkocsi tulajdonosának személyes iratai voltak. Tettével
az elkövető 110 000 Ft anyagi kárt okozott.

s

(A híreket a rendőrségtől kaptuk.)
(Szerk.: H. M.)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBA
TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ
A rendőrség egyenruhás, közterületi szolgálatot teljesítő tiszthelyettesi állománya feladatai ellátása közben a polgárok széles tömegével kerül kapcsolatba. A közterületi rendőri szolgálat fizikai és pszichikai megterheléssel, nagyfokú felelősséggel jár. Az egyenruhás rendőrök megjelenése, professzionális
szakmai felkészültsége, intézkedési kultúrája,
magatartása az egész rendőrség társadalmi
megítélése, elfogadottsága szempontjából
kiemelkedően fontos. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy már a jelentkezőkkel szemben
olyan magas követelményeket támasszunk a
képzés megkezdése előtt, amelyek felölelik a
kívánalmaknak megfelelő külső és belső
jegyeket, pályamotivációt, elméleti és fizikai
felkészültséget egyaránt.
A rendőrség egyenruhás szolgálatának olyan
kiválasztott személyekből kell állnia, akik
fizikai, pszichikai és egészségügyi adottságaiknál, általános felkészültségüknél fogva
képesek a megterhelő feladatok ellátására, a
törvényesség maradéktalan érvényre juttatására.
Az egyenruhás rendőr tiszthelyettesek hivatásukra történő felkészítése a középiskolai
érettségit követő kétéves nappali tagozatos
elméleti és gyakorlati képzés keretében a
rendészeti szakközépiskolákon történik.
A képzés során a tanulóknak széleskörű
tanulmányi, fizikai, pszichikai, magatartási
és etikai követelményeknek, elvárásoknak
kell megfelelni. A rendészeti szakközépiskolai képzés legfontosabb feladata, hogy a
középiskolai tanulmányok során megszerzett
általános és speciális ismeret tartalomra,
idegen nyelvtudásra, kommunikációs és
viselkedéskultúrára alapozva, széleskörű
jogi, szakmai, és társadalmi ismeretekkel
vértezze fel a tanulókat, s erre építve, a határozott rendőri cselekvéseket kifejlessze. A
rendészeti szakközépiskolákban folyó rendőr
alapképzés a tanulók komplex szakmai felkészítése a hivatásos rendőr-tiszthelyettes

szolgálatra, az első rendőri beosztás ellátásá- A jelentkezés elfogadását követően a jelöltek
ra.
a tanintézetben egészségügyi, fizikai, pszichológiai és általános szakmai műveltségi
A rendészeti szakközépiskolai rendőr
felvételi eljáráson vesznek részt.
szakképzés kiemelt ismeretcsoportjai:
A szakközépiskola az eredményes felvételi
- jogi és rendőr szakmai (elméleti és gyaeljárást követően felvett tanulókkal szerzőkorlati)
dést köt, meghatározott feltételek mellett
- személyiségformáló (erkölcsi és magaellátást és ösztöndíjat biztosít, szervezi és
tartásbeli)
biztosítja a szakmai gyakorlatok helyszínét.
- társadalmi-kommunikációs (elméleti és
A rendőrséggel a képzés eredményes befejegyakorlati)
zését követően biztosítja a rendőrségi hivatáAmennyiben
sos tiszthelyettesi állományba történő kine- vállalja az egyenruha viselését, a fegyel- vezését.
met és a hierarchikus rendet,
A felvételi eljárás keretében a 2002. február
- folyamatosan képes teljesíteni a tanintézet által támasztott tanulmányi és fizikai, 5-ig jelentkezni lehet a következő rendészeti
szakközépiskolákba:
magatartásbeli követelményeket,
- képes önálló döntésre, cselekvési képes- • Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
1286» Budapest, P£: 9•
ségeit, magabiztosságát és önuralmát
•
Budapesti Rendészeti Szakközépiskola
minden körülmények között megőrizi,
1101. Budapest X., Kerepesi út 47-49.
feladatait végrehajtani és nem utolsó sor• Csopaki Rendészeti Szakközépiskola
ban
8229. Csopak, Nosztori Major
- személyes érzelmei nem állnak ellentétben a rendőrséggel, a rendőrség felada- • Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900. Körmend, Alkotmány út 5.
taival akkor várjuk jelentkezését, és ön
sikeres lesz rendészeti szakközépiskolai • Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
tanulmányai majd később a hivatásos
3501. Miskolc, Szentpéteri Kapu 78.
rendőri szolgálat során egyaránt.
• Soproni Rendészeti Szakközépiskola
9400. Sopron, Táncsics Mihály út 8-10.
A rendészeti szakközépiskolai képzésbe
•
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
résztvevő jelentkezés feltételei:
6728. Szeged, Bajai út 14.
- magyar állampolgárság
- betöltött 18. életév, de 33. életévnél nem A szakképzésre bármelyik rendészeti szakidősebb életkor (az életkor megállapítá- középiskolán, a Budapesti Rendőr-fokapitányság, a megyei rendőr-főkapitányságok, a
sának alapja a tanév kezdete)
Készenléti Rendőrség személyzeti szerveinél
- cselekvőképesség
beszerezhető jelentkezési egységcsomagban
- állandó belföldi lakóhely
található jelentkezési lappal és az előírt
- büntetlen előélet
- középiskolai érettségi (felvételi évében okmányok, nyilatkozatok csatolásával lehet
június 30-ig eredményes érettségi vizsgát jelentkezni.
Kapitányságunk illetékességi területéről a
tesz)
- a hivatásos szolgálatra való alkalmasság jelentkezni szándékozó személyeknek
megállapításához szükséges vizsgálato- bővebb tájékoztatás, egységcsomag a
Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság
kon való részvétel vállalása.
személyzeti előadójától is beszerezhető.
Telefon: 06-56/390-010, 06-56/390-074.
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Adyligeti Rendészeti Szakkö- Budapesti Rendészeti Szakközép- Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
Címe: 6728. Szeged, Bajai út 14.
zépiskola
iskola
Elérhetőségeink:
Postacím: 1286. Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 11-36-1-394-28-09/38-121
vagy 38-124 mellék
Weblapunk:
web.axelero.hu/adyliget.info
Igazgató: dr. Beregnyei József
hőr. ezredes
A szakközépiskola a belügyminiszter
által alapított és az irányítása alatt álló
rendvédelmi szervek állományának
utánpótlását biztosító kizárólag szakképzési évfolyamokkal rendelkező
szakképző intézmény.
A nevelő - oktató munka pedagógiai
alapelvei, céljai: A képzési követelmények teljesítésével az Országos Képzési
Jegyzékben (továbbiakban OKJ) szereplő határrendész szakképesítés szerezhető. (OKJ azonosító száma: 528912 01,
FEOR száma: 5361, jegyzékbe kerülés
éve: 1993.) A képzésben való részvétel
feltételeit az OKJ, valamint a
határrendész szakképzés központi programja (tanterve) tartalmazza. A képzés
az iskolai rendszerű szakmai középfokú
oktatás keretében folyik, a felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések
alapján, a nappali tagozatos oktatási
munkarendre előírt szabályok szerint.
A képzési idő két év.
A szakközépiskola a képzés befejezését
követően a szakmai vizsga eredményes
letétele után a tanuló részére határrendész szakképesítést igazoló bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány elsősorban
a Határőrség területi és helyi szerveinél
tiszthelyettesi beosztások (munkakörök)
betöltésére
jogosít
fel
és
a
fotörzszászlósi rendfokozat elérését
biztosítja. A határrendész szakképzettséggel betölthető további és rokon munkakör a rendőr.
Amit nyújt az iskola a tanulóinak: A
felvételt nyer tanulók elméleti oktatása
kulturált, technikai eszközökkel és
szemléltető anyagokkal jól felszerelt
tantermekben, szakkabinetekben zajlik.
A szakmai, gyakorlati oktatásra rendelkezésre áll a gyakorló kirendeltség, a
gyakorlótér, lőtér, tornaszoba, valamint
a szabadtéri sportpályák. A tanulók
szakmai és általános műveltségének
gyarapítását szolgálja az 50 ezer kötetet
számláló könyvtár és szakkönyvtár, az
iskola Internet szobája, valamint a közeli Budapest számtalan kulturális és
közművelődési intézménye. A tanulói
szállás épületében 2-4 ágyas fürdővel
felszerelt szobákban pihenhetnek tanulóink. Az iskola étkezdéjében napi
háromszori étkezés biztosított.
Betekintés az iskola életébe: Az iskola
2001. november 15-én 10.00 órai kezdettel nyíltnapot rendez, amelyre iskolák
és magánszemélyek jelentkezését várjuk. A rendezvény napján az iskolába
térítés ellenében az étkezés megoldható.

Elérhetőségeink:
1101. Budapest X. ker., Kerepesi út 47-49.
Postacím: 1581. Budapest, Pf.: 33.
Telefon: városi: (1) 262-2509, BM: 26-249
Fax: városi: 261-3912, BM: 26-249
E-mail: sulil87@bp.sulinet.hu
Igazgató: Babus László r. ezredes
A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó
rendvédelmi szervek hivatásos tiszthelyettesi és zászlósi állományának szakmai alap- és
továbbképzése a belügyminisztérium rendészeti szakközépiskoláiban történik. Ezen
tanintézetek egyike a Budapesti Rendészeti
Szakközépiskola
A Budapesti Rendészeti Szakközépiskola az
egyik legrégebbi rendőrképző és továbbképző intézet. A tanintézet Budapest egyik
forgalmas útkereszteződésében a XIX.
században épült lovascsendőr laktanya egy
részében került elhelyezésre. A több évtizedes múltra visszatekintő rendőrképzés során
viselte a Rendőr tanzászlóalj, az Alapfokú
rendőrképző iskola, a Rendőrtiszthelyettesképző iskola, 1993-tól Budapesti Rendőr
Szakközépiskola nevet, majd az egységes
rendészeti képzés bevezetését követően,
1999. szeptember 1-től a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola nevet viseli.
A közel 40 éves múltra visszatekintő hagyományos
rendőrtiszthelyettes-képzést
követően - az oktatás korszerűsítés részeként, azt felváltva - 1992-ben kezdődött
meg a tanintézetben a középiskolai érettségi vizsgára alapozott kétéves rendőr szakképzés, majd 1996-tól az erre az alap szakképzésre épülő speciális szaktanfolyami
képzés, mely a tiszthelyettesi és zászlósi
állomány részére a közrendvédelmi szolgálatnál magasabb, a rendőrség helyi szervei bűnügyi szolgálatainál nyomozói és
vizsgálói beosztások betöltését teszi lehetővé. A kétéves rendőr alapképzésben - a két
évfolyamon összesen 600-700 tanuló, a
speciális szaktanfolyami képzésben 80-120
fo vehet részt egy időben. Az alapképzésben
tanulók kb. 15-20 %-a nő.
A tanintézet eredményes tevékenységét
1994-ben az első kétéves szakképzésben
részt vett évfolyam kibocsátó ünnepségén
Budapest Kőbánya Önkormányzata csapatzászló adományozásával, a belügyminiszter
a csapatzászlóra kötött „Szolgálunk és
védünk" feliratú dicsérő szalaggal ismerte
el. 1997-ben a tanintézet nevelő-oktató
munkáját, a közbiztonság fenntartásában és
fejlesztésében végzett tudományos kutató
tevékenységéért az országos rendőrfőkapitány „A jövőért, a közbiztonságért!"
feliratú, csapatzászlóra kötött dicsérő szalaggal ismerte el.
A 2002/2003. tanév rendőr szakmai képzésére a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolába jelentkezés és a tájékoztatás megkönnyítése érdekében a tanintézet iskolai
nyílt napókat szervez: 2001. november 21én, 2001. december 5-én, 2002. január 9-én
és 2002. február 6-án reggel 8.00 órától.
A nyílt napokon jelentkezési egységcsomagokat is beszerezhet az érdeklődő.

Telefon: 62/406-868
E-mail: suli@rendor-szeged.sulinet.hu
http: //www.rendor-szeged.sulinet.hu
Az iskolában érettségire épülő két éves nappali
tagozatos szakképző felnőttoktatás folyik, melynek
keretében a rendvédelmi szervek hivatásos állományú utánpótlását biztosítja.
Az iskolára az OKJ-ben szereplő határrendész
illetve rendőr szakra lehet jelentkezni.
A jelentkezés módja: speciális felvételi egységcsomaggal, mely beszerezhető az iskolán, valamint
a megyei rendőr-főkapitányságok személyzeti
osztályán. A felvételi vizsga szakmai irányultságú
műveltségi teszt kitöltéséből, erőnléti, pszichológiai és egészségügyi alkalmassági felmérésből áll.
Az iskola térítésmentes tanulószállást, háromszori
étkezést, ruházatot, tankönyv- és tanszercsomagot
biztosít. Tanulóink ösztöndíjat kapnak. Az első
tanév végéig térítésmentesen „B" katagóriás vezetői engedélyt szereznek.
Az iskolában angol, német, francia, szerb és román
idegen nyelvképzés folyik. Kibocsátáskor végzős
tanulóink közel 40%-a rendelkezik nyelvvizsgával.
A szabadidőben tanulóink konditeremben edzhetnek, önvédelmi, sportfoglalkozásokon és lövészeteken, valamint a diákönkormányzat által szervezett kulturális és szórakoztató rendezvényeken
vehetnek részt.
Az iskola nyílt napot tart 2001. november 16-án és
december 7-én 10 órától.
(Szerk.: H. M.) (folytatjuk)

FELHÍVÁS!
Közeleg a karácsony, és az ünnepeket megelőző
bevásárlás is már elkezdődött. Ennek egyik
velejárója, hogy az üzletekben a szokásosnál
nagyobb tömegre lehet számítani, amely lehetőséget ad a zsebtolvajnak a vásárlók megkárosítására. Ezért célszerű, hogy a pénztárcánkat, irattárcánkat lehetőleg a belső zsebekbe, jól érzékelhető helyre tegyék, és ne a nyitott kosarak tetejére, vagy éppen a reklámszatyorba.
Vásárlás közben fokozottan ügyeljünk arra, hogy
a pénztárcájukat ne tegyék le, amíg a különböző
árúk között válogatnak. Lehetőség szerint a nagy
bevásárlásokhoz többen menjenek, ne kelljen a
csomagok miatt a táskákat letenni, őrizetlenül
hagyni, pér ztárcát keresni, hiszen ez mind lehetőséget teremt a lopásokra. Osszák meg a feladatokat egymás között; legyen olyan, aki a csomagokat viszi és legyen, aki a pénztárcára figyel
fokozottabban.
Ha autóval és több helyen történik a nagy bevásárlás, akkor csomagjaikat ne az utastérben
helyezzék el - még ha rövid ideig hagyják is
őrizetlenül jármüvüket - hanem a csomagtartóban.
Óvatosságra intjük Önöket azokkal szemben is,
akik házról-házra járva, olcsó árut kínálnak
megvételre. Nemcsak azért, mert portékájuk
minősége kívánnivalót hagy maga után, hanem
azért is, rrurt míg egyikük a megvételre kínált
árút dicséri, társa közben vagy feltérképezi a
terepet egy későbbi „akcióra", vagy abban a
pillanatban, ahogy a gyanútlan vevő félrenéz,
értékeit már zsebre is teszi.
Rendőrkapitányság; Törökszentmiklós
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1X1 MÉDIA ALAPÍTVÁNY

Az 1X1 MÉDIA Internetes portálján a következő oldalakat érhetik él kedves látogatóink: (Az oldalak közvetlenül a
főoldalunkról WVVW. IX IMEDIA.HU is elérhetőek.)
ONKORMAJNYZAT1 UNFORMACIOK:
TOROKSZENTMIKLOSIVALLALKOZASOK:
www. 1 xlmcdia.hu/onkormanvzat
Aranyhal Díszállat Kereskedés: www.lxlmedia.hu/diszallat
VÁROSI KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK:
Autó és Kamionmentő Kft: wvnY.lxlmcdia.hu/knmionmento
www. 1 x 1 média, hu/kozhasznu
Árvái Fotó : www.lxlmedia.hu/arvaifoto
Barkács 2000: www.lxlmedia.hu/harkacs2000
PÁLYÁZATOK: www. 1 xl mcdia.hu/palvazat
Bizományi bútor bolt: www.lxlmcdia.hu/butor
FELHÍVÁSOK: www. 1 xlmedia.hu/felhivas
Csapó Vas-és Építőanyag Kereskedés: www. 1 xlmcdia.hu/csano TÖRÖKSZENTMIKLÓSI VÁROSI RENDEZVÉNYEK:
CHIP Elektronik: www. 1 xl média, hu/chin
www. 1 xlmedia.hu/varosi
COOP Rt. (Törökszentmiklós): www.lxlmcdia.hu/coop
- A városi kézilabdacsapat eredményei és mérkőzései:
Di Don Giuseppe: www.lxlmedia.hu/<iiuseppe
www. 1 x 1 m e d i a. h u/s p o r t/kezi labda
FIGARO Fodrászat: www. 1 xlmedia.hu/fmaro
- A városi kézilabdacsapat eredményei és mérkőzései:
Horgászbolt a Kossuth Téren: www.lxlmcilia.hu/horcaszbolt
www, 1x1 media.hu/sport/foci
Manó és Milán Kft: www.lxlmcdia.hu/manomilan
- A városi TEKE KLUB versenyei, eredményei:
Murányi és Társa Bt.: wAvw.lxlmcdia.hu/muranvi
www. 1 xlmedia.hu/sport/tekc
Royal Optik: www.lxlmedia.liu/rovaloptik
Az 1X1 TV CSATONA: www.lxlmedia.hu/tv
Textilház: www. 1 x 1 mcdia. h u/tcxti 1 haz
KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK:
THONET Söröző és Restaurant: www.lxlmedia.hu/thonet
Apáról Fiúra Alapítvány: www.lxlmedia.hu/apfia
Turcsányi Autóvillamossági Szerviz:
VÁROSI FOTÓALBUM GYŰJTEMÉNY:
www. 1 xl mcdia.hu/autovillamossag
Benne a város nevezetességei, épületei, lakói, stb. (A főoldalunkról érhető el)
A fenti internetes oldalaink úgy is elérhetőek, hogy a \mv. 1 \ 1 media.hu-t kicserélik a www.toroxentmiklos.hu vagy a
www.szcnimiklostv.hu linkre.

Beszélgetés végső dolgainkról
Legyen bármilyen hosszú is az emberi
élet, egyszer véget ér. Ha elveszítjük szeretett hozzátartozónkat, fajdalmunkban
talán hirtelen nem is tudjuk, mit tegyünk.
De teljesítenünk kell legszomorúbb kötelességünket: a végső búcsú elrendezését.
Törökszentmiklóson ilyenkor két temetkezési vállalathoz fordulhatunk. A helybeli
és régebb óta itt működő cég a Posta BT.
Vezetőjét: Búzás Pétemét arra kértem,
tájékoztasson bennünket tevékenységükről, szolgáltatásaikról, de mindenek előtt a
kezdetekről.
— Betéti Társaságunk 1994 elején alakult.
Addig a Megyei Unitas Temetkezési R. T.
alkalmazottai voltunk. Az R. T. csődbe
jutott, ezért kénytelenek voltunk a saját
Betéti Társaságunkat létrehozni.
— A legszomorúbb órákban, napokban
milyen segítséget tudnak nyújtani a hozzátartozóknak?
— Megbízás ellenében el tudunk járni
minden hivatalos helyen, tehát teljes körű
ügyintézést kínálunk. Vállaljuk az elhunyt
elszállítását a megadott helyre, beszerezzük az anyakönyvi kivonatot, hazahozzuk
a kórházból az elhunyt személy tárgyait.
Ezután következik a gyászolókkal a kegyeleti termékek kiválasztása, legyen az

koporsós vagy hamvasztásos temetés.
Árukínálatunkat úgy kell kialakítanunk,
hogy a szerényebb szolgáltatást igénylő
megbízóinknak is meg tudjunk felelni.
A szertartás előtt és után elvégezzük a ránk
háruló feladatokat, akár egyházi, akár
társadalmi temetésről van szó.
Nagyon sok szigorú előírásnak kell megfelelnünk, hogy munkánkat maradéktalanul végezhessük. Elengedhetetlen a jó
kapcsolat kialakítása és megtartása az
egyházakkal, a polgármesteri hivatalokkal,
a KÖJÁL-lal, stb.
— Ezek mind a külső, látható dolgok. A
temetés azonban rengeteg érzelemmel,
szomorúsággal jár. Ilyenkor a legkisebb
figyelmetlenség is sokszorosára növeli a
fájdalmat. Ezt hogyan próbálják elkerülni?
— Igen nagy odafigyeléssel igyekszünk
végezni a munkánkat. Bizonyítani kell a
megbízhatóságunkat, szavahihetőségünket.
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk,
hogy ne hibázzunk és a hozzátartozók
kéréseinek maximálisan megfeleljünk. A
szeretett családtag elvesztése olyan fájó
esemény embertársaink életében, amin
csak nehezen tudnak túljutni. Ebben szeretnénk segítségükre lenni részvétteljes,
emberséges ügyintézésünkkel.

— A halál biztos, de ideje bizonytalan! Ha
bekövetkezik, mikor és hol érhetjük el a
vállalatot?
— Éjjel-nappal, ünnepnap, bármikor
megtalálnak bennünket a Kossuth Lajos út
184. szám alatt, vagy a régi református
temetőben. Ezen kívül még Szajol-ban,
Tiszapüspökiben, Tiszatenyőn és Kengyelen is tisztelettel állunk a lakosság
szolgálatára. Megköszönjük, hogy alkalmunk nyílt bemutatni tevékenységeinket!
Törvény adta lehetőségeink nagyon korlátozottak, erősen szabályozzák a munkánkkal kapcsolatos hírverést. Az biztos,
hogy nagyon morbidnak tűnt, amikor egyegy temetkezési vállalat reklámozta önmagát, árukínálatát és szolgáltatásait. Azonban megfelelő ismeretekkel mégis kell
rendelkezni a lakosságnak, hogy szükség
esetén tudja, miben várhat tőlünk segítséget.
— Mi pedig a tájékoztatást köszönjük.
Most kivételesen nem „továbbijó munkát"
kívánunk, hanem mély együttérzést, és
vigasztaló szeretetet minden ide érkező
gyászoló iránt!
(Hajnal Józsefhé)
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ISMÉT MIKLÓSI BIRKÓZÓ LETT A MAGYAR BAJNOK!
2001. december 8-9-én a VASAS Sportcsarnokában került
megrendezésre a Diák I. korcsoportos (12-13 évesek) Kötöttfogású Országos Bajnokság. Több mint 70 klub 234 versenyzője vett részt a versenyen.
A debreceni Szabadfogású Országos Bajnokságon eredményes szereplésükkel már bizonyítottak a miklósi birkózók és
most kötöttfogásban sem történt ez másként.
Két Országos Bajnoki címet egy második, egy harmadik egy
ötödik és egy hatodik helyezéssel, összesen 26 pontot gyűjtöttek, és csapatversenyben ismét a dobogó legfelső fokára
állhattak. Hasonlóan a debreceni fináléhoz második helyen az
FTC és a harmadik helyen a TÁT csapata végzett.
Egyéni eredmények:
46 kg súlycsoportban Szikszai László Bajnoki címet szerzett,
ezzel mindkét nemben ő lett az idei év bajnoka.
68 kg súlycsoportban Márvány Kristóf szintén Bajnoki címet
értei.
46 kg-ban Czimre Dániel második helyezett.
50 kg-ban Magyar Tamás harmadik.
61 kg-ban Tóth-Pál Dávid ötödik és Tóth-Pál Ákos 50 kg-os
súlycsoportban a pontszerző hatodik helyen végzett.
Serdülő kötöttfogású Országos Bajnokság december 1-2.
A verseny rendezője a Dabasi Birkózó Szakosztály.
Két versenyzőnk ért el helyezést:
Bagdi Zoltán 38 kg harmadik helyezett.
Mrena Gábor 42 kg harmadik helyezett.
Októberi és novemberi számunkban bemutattuk a Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub-ot dr. Hegedűs
Csaba a Magyar Birkózó Szövetség elnöke illetve Sarkadi
Imre edző szemével Alig telt el néhány hét, s máris új,
nagyon szép eredmények születtek, ahogy ez a fentiekből is
kitűnik. Az edzéseken, versenyeken szép számmal vannak
jelen a gyerekek szülei is. A szép eredmények, a családias
légkör arra ösztönzött, hogy őket is szólaltassuk meg néhány kérdés erejéig. A kérdésekre Kötelesné Nagy Éva
(K.N.É.), Nagy Eva (N.É.), Őz István (Ő.L) és Tóth-Pál
József (T-P.J.) szülő válaszolt.
— Hogyan esett a választás a birkózó sportra?
Ő.L: Dani fiamnak én választottam ezt a sportot, hiszen ő
még túl kicsi volt ahhoz, hogy választani tudjon. Várhelyi
doktor úrtól hallottam először az itt folyó munkáról, a klub
helyzetéről. Eljöttem a csarnokba megnézni, megismerkedtem
Imrével, akit szimpatikusnak találtam, s akivel azóta' barátok
is lettünk. Daninak is megtetszett az edzés, azóta jár.
T-P.J.: Mi kerestük a fiunk számára a sportolási lehetőséget,
de a birkózásra egyáltalán nem gondoltunk. Viszont az iskolában szervezett edzésről Dávid tudomást szerzett, jelentkezett,
itt ragadt. A másik fiamat már tudatosan hoztam le. Ő is kedvet kapott, most mindketten járnak.
N.É.: Az iskola tornatermében is volt edzés, a fiam szólt,
hogy szeretné megnézni. Az én bátyám is birkózott. Beszélgettünk Imrével, elvittük Rolandot, azóta is rendszeresen jár.
K.N.E.: Nekem a lányom birkózik. Régen a férjem is ezt a
sportot űzte, de betegség miatt abba kellett hagynia, ám a
vonzódás megmaradt. A nagyobbik lányunk balettra járt, mert
a birkózást túl férfias sportnak találtuk. Egyszer a férjem találkozott Imrével, a beszélgetésnek az lett a vége, hogy kisebbik lányunkat, Szandit lehozta edzésre, akinek megtetszett ez
a sport és azóta is űzi.
Ő.L: Imrének van valami különleges képessége arra, hogy a
gyerekeket nagyon gyorsan be tudja kapcsolni a munkába,
beilleszti a csapatba.

T-P.J.: Senkit nem küld el, aki ide jelentkezik.
— Mi a véleményük az itt folyó munkáról?
N.E.: A gyerekek szívesen jönnek, s bár kemény munka folyik, sokan játékosan fogják fel. Az edző is sokszor iktat be
játékot az edzésbe. Például a 6 hetes edzőtáborban is komolyan megdolgoztatta őket. Este 6-7 óráig is itt voltak, de olyan
változatos volt a program (úszásoktatás, futás, sátorozás, stb.),
hogy ez nem okozott semmiféle gondot, sőt!
Ő.L: Annyira ragaszkodnak hozzá, hallgatnak rá, hogy sokszor a csarnokban mi szülők „háttérbe szorulunk" vele szemben. Nagyon hasznos az a napi 2 óra, amit a gyerekek itt töltenek. A számítógép és a TV előtt biztos hogy nem kapnak
olyan maradandó élményeket, mint itt.
N.É.: Én egyedül nevelem a fiaimat, de nem lehet rajtuk észrevenni. Fontosnak tartom, hogy itt sok férfival találkoznak, a
gyerekek többsége is fiú, van előttük „minta".
T-P.J.: A gyerekek arról az edzésről mennek úgy haza, hogy:
„Ez jó edzés volt!", amelyik hajtós, amelyiken megdolgoznak.
— Nagyon családias a légkör Minek tudható ez be?
T-P.J.: Itt vagyunk az edzéseken. Amíg tart, mi beszélgetünk,
megismerjük egymást. A versenyekre is elkísérjük a gyerekeket, ez is összehozza a társaságot. Az alapítványi bál is egy
lehetőség volt arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz.
N.É.: A versenyeken szinte annyi a szülő, mint a gyerek.
Mindenki úgy szurkol, szorít a más gyerekének is, mint a
sajátjának.
K.N.É.: A szilvesztert is együtt töltöttük a gyerekekkel.
Ő.L: Történt olyan, hogy Szombathelyre utazott a csapat
versenyre. Imre megszervezte, hogy útközben 2 napot töltsenek Káptalanfüreden. Gyerekek és szülők között is volt, aki
először látta a Balatont.
N.É.: Ez a családias, vidám légkör nem lenne elképzelhető
egy ilyen edző nélkül. Az ő ambíciója, türelme, következetes
szigora meghatározó.
K.N.É.: Nagyon jó, hogy odafigyel az iskolai előmenetelre is.
Ösztönzi a gyerekeket a minél jobb eredmények elérésére. Az
itt tanult fegyelmet, önfegyelmet, kitartást az iskolában is
hasznosítják.
Ő.L: Kár, hogy ez az odafigyelés fordítva nem teljesül 100 %ig. a kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekeket nem mindig
ismerik el, emelik ki az iskolájukban. A szülők véleménye
után ismerkedjünk meg a legszebb eredményt elért gyerekek
közül néhánnyal:
Szikszai László (Kölcsey F. Ált. Isk.)
7. éve járok birkózni, elsős korom óta. Apukám is ezt a sportot űzte, ő hozott le az edzésre, és már az első alkalommal be
is álltam. Az edzéseken szívesen veszek részt. Heti 3 alkalommal járok, de ha versenyre
készülünk, akkor 5-ször jövök.
Nem jelent túl nagy leterheltséget, mert az edzések este
vannak, így délután marad
időm tanulni, pihenni. Szeretem az edzéseket, az itt levő
társaságot, a barátaim is foként
innen kerülnek ki. Szabadidőmben
szívesen
vagyok
együtt a barátaimmal. Hobbim
a horgászat. Az osztálytársaim,
tanáraim örülnek a sikereimnek, gratulálnak hozzá. A szüleim sokat segítenek, biztatnak,
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re, egyébként nem szoktam elmondani. Aki tudomást szerez
elkísérnek a versenyekre.
Komolyan veszem a sportot, nagyon szeretnék egyszer világ- róla, örül, gratulál.
Eredményei:
versenyen szép eredményt elérni.
Ifjúsági Magyar bajnoki I. hely.
Eredményei:
Serdülő szabadfogású III. hely
46 kg-ban kötött- és szabadfogású Országos bajnok.
Serdülő kötöttfogású bajnoki V. hely.
Márvány Kristóf (Kölcsey F. Ált. Isk.)
Diákolimpia II. hely.
Az apukám barátja hívta fel a
figyelmünket a birkózásra. Köteles Alexandra (Bercsényi M. Gimn. 5. o.)
Eljöttünk az edzésre, s azóta is
Apukám hozott le 3 éve az edzésre.
- 7 és fél éve - rendszeresen
Azonnal megtetszett, azóta rendszejárok.
resen járok. Szeretek edzeni, és
szeretem az itteni jó társaságot. Nem
Jó időpontban van az edzés,
volt furcsa, hogy lány létemre a
mert előtte tudok tanulni, így
birkózást választottam. Mikor idekenyugodt szívvel jövök le.
rültem, már volt 2 lány. Másféle
Szeretek kézizni, és szeretnék
*
mozgást is végzek, táncolni járok,
majd ilyen edzésre is járni.
Lacival
együtt
szoktunk
x
^.-JK-Szerencsére ez nem gátol a tanuláshorgászni, de emellett szívesen
:
ban, nincs gond a bizonyítványomkészítek maketteket. Magányos
éi mai.
típus vagyok, szeretek egyedül Eredményei:
lenni, jól elfoglalom magam. A Diákolimpia III. hely.
birkózás ikM" v/' iepei a pálíaválasztási terveimben, de nem
szeretném abbahagyni, szeretnék még sok jó eredményt elérni. Kóródi Roland (Petőfi S. Ált. Isk. 6. a.)
Az iskolában egy osztálytársam járt
Eredményei:
edzésre, az ő bíztatására kezdtem én
68 kg-ban szabadfogású Magyar-bajnoki II. helyezett.
is járni 5 évvel ezelőtt. Megtetszett,
Kötöttfogású Magyar-bajnoki I.
itt maradtam. Szeretek versenyezni.
Diákolimpia I. hely.
Nagyon szeretnék egyszer egy
világversenyen az első háromban
Mrena Gábor (Bercsényi M. Gimn. 9. c.)
benne lenni.
Voltak birkózó barátaim. 7 évvel ezelőtt a bátyám elhozott,
Eredményei:
azóta járok rendszeresen. Szabadidőmben szívesen horgászok,
Diákolimpiai I. és II. hely,
focizok, kedvelem a rögbit. Az edzéseken legjobban a küzAusztriai I. hely.
delmet szeretem és az izgalmas mérkőzéseket. Az osztályfőnököm rá szokott a kérdezni a versenyeken való szereplésem(V. M.)

Szépen szerepeltek a Miskolc Világkupán a miklósi karatésok
A törökszentmiklósi Zansin Sotokan Karate
klub 7 fos csapattal vett részt a november 30december 2 között megrendezett Miskolc
Világkupa versenyen Pozderka Zoltán edző
vezetésével. A Miskolci Városi Sportcsarnokban tartott tornán 2500 versenyző vett
részt a világ minden tájáról (USA, DélAfrika, Egyiptom, Horvátország, Jugoszlávia, Románia, Lengyelország, Mexikó, Brazília, Anglia). A törökszentmiklósi csapatnak
Buczkó Attila, Buczkó Gréta, Busi Dániel,
Fehér Rita, Ferge István és Kis Zoltán voltak
a tagjai. Közülük Fehér Rita egy ezüst és egy
bronzérmet, Buczkó Attila és Buczkó Gréta
egy-egy 4. helyezést hozott el.
A sportról és magáról a versenyről Buczkó
Attila nyilatkozott lapunknak.
— Hogy kezdted ezt a sportot?
— A lépcsőházunk ajtaján láttam meg a
felhívást egy plakáton. Elmentem megnézni
egy edzést, s a legközelebbin már én is
edzettem. Ez két éve történt.
— Előtte spor toltál-e valamit?
— Igen. Küzdősportokkal próbálkoztam.
Belekóstoltam a birkózásba és a dzsúdóba,
de egyik sem tetszett annyira, mint a karate.
— Mit kell tudni erről a sportágról?
— Japánból származik. A kumite a pontszerző küzdelem, a kata a formagyakorlatokat

takarja
Az előrelépésnek fokozatai vannak. Négy
vizsgán kell túljutni ahhoz, hogy egy-egy
fokkal feljebb kerüljünk. Vizsgázni pedig 3
havonta lehet. A fokozatok kyuval kezdődnek, ami 10-től l-ig terjedhet. Minél kevesebb a kyuk száma, annál magasabb szinten
van valaki. Ezután lehet valaki dános, ami 1
és 10 között lehet. Itt viszont minél több a
dánok száma, annál magasabb a szint. A
szinteket a ruházaton az öv színével jelölik.
— Te most hol tartasz?
— 8 kyus vagyok és sárga öves.
— Ilyen csoportokban zajlik a verseny is?
— Nem. A versenyen korosztályonként
küzdünk meg egymással. Ez azt jelenti, hogy
egy 3 dános is kiállhat egy 5 danossal szemben.
— Melyik ágban érted el ezt a szép eredményt?
— Katában.
— Gondolom szép számmal vesztek részt az
edzéseken. Mi alapján állt össze a 7 fős
csapat a versenyre?
— Az edzéseken nyújtott teljesítmény és
munka alapján, de az is jelentős szempont
volt, hogy tavaly az Ercsiben rendezett versenyen hogyan szerepeltünk.
— Milyen gyakoriak az edzések?

— Hetente két alkalommal járunk, de a versenyre készülés időszakában háromszor
edzettünk egy héten.
— Vannak-e további terveid ezzel a sporttal
kapcsolatban?
— A pályaválasztási terveimben nem szerepel, de semmiképpen sem szeretném abbahagyni. Távoli vágyam, hogy egyszer én is
vezethessek egy Sotokan karate iskolát.
(V. M.)

Tisztelt Támogatóink!
A Törökszentmiklósi DEKATLON
Atlétikai Sportág Alapítvány nevében
őszinte és hálás köszönetünket fejezzük ki azért, hogy SZJA-juk 1 %-át
közhasznú
Alalpítványunk
javára
ajánlották fel. Ebből az összegből
fiatal
diáksportolóink
felszerelés
gondjait oldottuk meg időlegesen.
Segítő támogatásukat ezúton is megköszönjük, és reményünket fejezzük
ki, hogy a jövőben is számíthatunk jó
szándékukra.
Alapítvány Kuratóriuma
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RADIO TÓRÖKSZENTMIKLOS MŰSORA a 96,4 Mhz-en
« : 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: ÉBC hírek
19.50
: Esti mese
20.00 - 06.00: Zene mindenkinek
Kedd
06.00 - 08.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós!
08.00 - 09.00: Juice
09.00 - 11.00: Zenés lapozgató
11.00 -12.00: Koktél
12.00 -13.00: 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

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 müsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Szentmiklósi TV
műsora
Péütek
1 7 " Városi híradó
Beiine: a városi közéleti, kulturális
és sportesemények.
18- q Fekete Gyöngy
- argentin filmsorozat -

Vasárnap
8 - A pénteki adás ismétlése.

^ ^.HALOTTAINK
H ^ S S S U , /
(nov. 7-től dec. 5-ig)
v-V
Polgár István (71 éves), Németh Lajos (69 éves), Búzás
Sándor (57 éves), B. Kiss Imréné Boros Jolán (90 éves),
Göblyös Imre (43 éves), özv. Pausz Ferenené Hajnal
Erzsébet (72 éves), Tokaji Bálint (84 éves), Elekes
Sándorné Katona Mária (59 éves), özv. Balla Imréné
Szabó Margit (83 éves), Vas András (74 éves), Mező
András (76 éves), özv. Szilágyi Imréné Deák Eszter (79
éves), Magyar Imre (79 éves), Molnár Mihály (68 éves),
Papp Miklós (72 éves), Papp Lajos (66 éves), Nagy
Vince (63 éves), Szelei Kiss Lajosné Fekete Mária (87
éves), Bódi Kálmán /ÓbalaJ (74 éves), Cs. Molnár
Imréné Molnár Erzsébet (70 éves).

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
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