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i. évfo'yam I. szám 

Szerény érdeklődés a fogadóórán 

Beszélgetés dr. Kádár József képviselővel 
Esős szerda délután tartotta dr. Kádár Jó-

zsef, a VI . sz. választókerület önkormányzati 
képviselője fogadóóráját az M H S Z volt épüle-
tében. A z oktatóterem és az előtér mennyeze-
téről kövér esőcseppek hulltak alá, és monoton 
koppanással gyűltek egybe a padozaton elnyúló 
tócsát alkotva. Az utóbbi években fokozato-
san romlott ennek az épületnek az állaga, aho-
gyan az intézmények elköltöztek. A penésztö-
meg és vakolatleválás arról tanúskodik, hogy 
ez a ház egyre gazdátlanabb. 

A képviselő úr az érdeklődők számára ki-
merítő beszámolót tartott az önkormányzat ed-
digi munkájáról, és feltett kérdéseimre az 
alábbiakban válaszolt: 

- Mikor és miért döntött úgy, hogy az M D F 
politikája mellett kötelezi cl magát? 

- 1989. év kora tavaszán alakult meg a 
Magyar Demokrata Fórum szentesi szervezete. 
A lakiteleki program számomra szimpatikus, 
nemzeti, populáris színezetű program volt, 
amelynek elvi tartalmával maximálisan egyet-
értettem. Tetszett benne, hogy nem réteg- és 
foglalkozáspecifikus párt. Az ellenzéki platfor-
mok olyan közös fórumaként került meghirde-
tésre, ahol a reformfolyamatok lebonyolításá-
ban részt venni kívánó erők tömörülni tudtak. 

- A z önkormányzati választások eredmé-
nyének ismeretében milyen gondolatok fogal-
mazódtak meg Önben? 

- Én tudom, hogy nehéz időszak előtt ál-
lok, részben mondhatom ezt az egész ország 
gazdasági helyzetének ismeretében, másrészt az 
önkormányzatok gazdasági nehézségei miatt. 
Új gazdálkodási rendszerben, új mechanizmus 
szerint kell azokkal a javakkal, amelyeknek 
mennyiségét, összetételét nem ismerjük, gaz-
dálkodni. E z nagyon sok buktatót tartalmaz, 
és plusz feladatot ró ránk. Önkormányzatunk 

nem egy város felett működő, hanem a város 
lakossága felé feltétlenül nyitottabb, a közvé-
lemény szempontjait jobban figyelembe vevő 
testület kell, hogy legyen. Tekintettel arra, 
hogy önkormányzati tulajdont fog működtetni, 
azzal gazdálkodik, a polgárok önkormányzati 
tulajdonáért lesz felelős. 

- Tudna-e említeni önkormányzatunk jövő 
évi célkitűzéseiből? Ön milyen tennivalókat 
tart a legfontosabbnak? 

- A legfontosabbnak azt tartom, hogy a la-
kosság kommunális alapellátottsága ne romol-
jon, sem a privatizációs kereskedelmi változá-
sok kapcsán, sem az egyes vállalatok felszá-
molása ne érződjön a város kommunális ellá-
tottságában. A városban sem lehet visszaesés 
a szociális juttatások terén, idős, kisnyugdíja-
sokról, nagycsaládosokról való gondoskodás-
ban. Az inflációs behatások nem érződhetnek 
erőteljesebben az eddiginél. Távlatokban úgy 
gondolkodunk esetleges üzem- vagy gyártele-
pítéseknél, hogy minél több munkaalkalmat te-
remtsünk, mivel sajnálatosan városunkban is 
emelkedik a munkanélküliek száma. 

- Információim szerint az üléseken részi 
vevő érdeklődők nem szólhatnak hozzá, nem 
kérdezhetnek a napirendekkel kapcsolatban. 
Mi indokolja döntésüket? Képviselő úr milyen 
lehetőséget lát a lakossággal való aktív párbe-
szédre? 

- A képviselő-testületi ülés előtt, ha vala-
kinek valamilyen észrevétele, kérdése, problé-
mája van a napirend kapcsán, a polgármes-
ternél jelezheti, előadhatja felszólalási szándé-
kát. Az ülések nyilvánosak, kivéve, ha a pol-
gármester a képviselő-testülettel egyetértésben 
zárt ülést rendel el. Azonban ezen anyag is 
bizonyos idő után a könyvtárban bárki szá-
mára megtekinthető. 

(folytatás a 2. oldalon) 
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A lakossággal minél szorosabb kapcsolatte-
remtés érdekében minden hónapban fogok fo-
gadóórát tartani. Két-három havonta, a kép-
viselőtestület súlypontos döntéseitől függően 
beszámolót tervezek. Ezen túl is, ha arra va-
lamilyen kiemelt kérdés miatt szükség van, 
állok rendelkezésre. Megtalálható vagyok na-
ponta, a munkahelyemen is elmondhatják gond-
jaikat, hiszen időm nagy részét itt a kerület-
ben töltöm. 

- Tudna-e tájékoztatást adni a költségve-
tést növelő, lakosságot is terhelő adók formái-
ról és mértékéről? 

- Lesznek ilyen adók, de nagyon differen-
ciáltak lesznek. Nem kerülhet sor arra, hogy 
valaki alapvetően más egzisztenciális helyzetbe 
kerüljön. Ügyelünk rá, hogy legyen egy alsó 
határ, ami alatt nem adóztatható a polgár, és 
törekszünk egy olyan progresszivitásra, hogy 
a tehetősebbek jobban vegyék ki a részüket a 
terhek viseléséből is. 

- Részesülnek-e az önkormányzati képvise-
lők valamilyen tiszteletdíjban? 

- Nem fogunk részesülni, nem is volt róla 
szó. E z eleve társadalmi funkciónak lett meg-
fogalmazva. Ha felmerülne ennek a lehetősége, 
meggyőződésem, hogy a képviselő-testület egé-
sze nem élne ezzel. 

- Választókerületében mi az a legfontosabb 
probléma, amire lehetőséghez képest mielőbb 
megoldást keresne? 

- Intézkedtem a Berek ivóvíz problémájá-
nak megoldásában. Felvetődött, hogy igényli 
a lakosság a Soós utca (Vajda Imre) - Nagy-
örvény utca sarki bolt üzemeltetésének vissza-
állítását. Ennek fogok utánajárni, valamint 
intézem a Tölgyfa utca útburkolását. 

- Hogyan egyeztethető össze időben a kép-
viselői tevékenység az orvosi hivatással? Gon-
dolom, kevés szabadideje marad. Ha mégis, 
hogyan tölti el? 

- Összeegyeztethető rövidebb-hosszabb tá-
von is. Szabadidőmből kell áldozni, hogy ösz-
szeegyeztethető legyen. Remélem, később nem 
lesz ennyire frekventált az igénybevétel, mint 
mostanában. Szabadidőmben szeretek csalá-
dommal lenni. Három gyermekem van. Na-
gyon ritka, amikor vasárnap el tudok velük 
menni sétálni. Jelen pillanatban anyagiak hiá-
nyában saját alkalmazásomban padlásomon 
épületasztalosként dolgozom, hogy lakásomat 
határidőre be tudjam fejezni. Ha jut rá időm 
- most már egyre kevesebb - szeretek vadász-
ni. 

- Milyen a teremben ülő képviselők kap- j 
csolata? A z éles vitákban mennyire tükröződik 
a pártszemlélet? 

- Polgármesterünknek hitnyilatkozata volt; 
ő nem szeretné, ha pártcsaták színterévé válna 
a képviselő-testületi ülés. É n úgy érzem, hogy 
mindenki ennek megfelelően fogja végezni kép-
viselői munkáját. A magam részéről jó kapcso-
latot látok kialakulóban a képviselők között. 
Hangsúlyoznom kell, mi nagyjából egykorú em-
berek vagyunk, akik együtt töltöttük gyermek-
korunkat, együtt jártunk iskolába, számtalan 
szál köt össze bennünket^ személyesen jó is-
merősök, barátok vagyunk. Ügy érzem, eddig 
az összes döntésnél messze magasan egyetlen 
szempont, ami érvényesült, és ami eldöntötte, 
hogyan döntsünk, a városnak az érdeke. Na-
gyon remélem, hogy a jövőben is ez fog meg-
határozó lenni a képviselői munkában. 

Végezetül: 
- Mit vár az új évtől? 
- Nehéz a kérdésre válaszolni. Mint magán-

ember, számítok rá, hogy rosszabbul fogok él-
ni. Kevesebbet ér majd a pénzem. Mint csa-
ládfenntartó, átgondoltabb családon belüli gaz-
dálkodást kell folytatnom. A jövő évtől legin-
kább azt várom, hogy ez az önkormányzati 
képviselői tevékenység összerázódjon, megle-
gyenek a megfelelő felsőbb jogszabályok, amik 
ennek a határait behatárolják. E z a képviselő-
testület egy funkcionális egységet képezzen úgy 
egymással, mint a polgármesterrel, valamint 
az apparátussal, szakigazgatási szervekkel. V á -
rom, hogy az a munkakapcsolat, ami az egész-
nek leglényegesebb eleme, az apparátus, kép-
viselő-testület és a lakosság kapcsolata minél 
szorosabbra fűződjön. 

- Köszönöm a beszélgetést! 

Dömsödí Mihálytté 

Bélyegzők! Emblémák! Gravírozás! 

Bélvegzőkészítés nagy választékban. 

Hozott terv (rajz) szerint különleges igé-
nyeket is kielégítek. 

Vegyszerálló anyagból egyedül az ország-
ban! 

(Kör, keretezett, címeres, aláírás, emblé-
más, stb.) a megrendelő igénye szerinti 
kivitelben, garancia mellett határidőre 
v á l l a l o m . 

Cím: 

Ha'ász Szabó József 
Szentes, Hétvezér utca 28. 

Bélyegzők! Emblémák! Gravírozás! 



embernek segített magányában. Nem kinevet-
ni, kigúnyolni kell az idejárókat, el kell jönni 
megnézni ezt a szép épületet. Egy-egy teadélu-
tán harmonikaszóval fel lehetne idézni a múl-
tat. Fel lehet és fel kell rázni az embereket, 
hiszen a mai rohanó világban pár óra kötetlen 
beszélgetés, kártyázás feloldhatná a szorongást 
az idős kisériekben. Mi lesz velük? K i törő-
dik azzal, mi egy idős ember vágya, elképze-
lése? Biztos sok idős segítene, elmesélné a 
régi dolgokat, ötletet adna rendezvényekre. 

Elszomorító, hogy egy műsoros, karácsonyi 
ünnepségre 16 ember jön el. Nem a rendező 
szerv hibája. Hozzuk vissza a 48-as korbeli 
rendezvények hangulatát, tegyük újra mozgal-
massá ezt a városrészt. Csak az első lépéseket 
nehéz elkezdeni, de tegyük meg a Kisérért. 

Janó Magdolna 

Légtornászok 
Biztonságos pillanat 

Ritkán történik, hogy az ember saját sze-
meivel színvonalas cirkuszi produkciót láthat. 
Egyszerűen azért, mert a televízió képernyő 
nem lophatja belénk azt a szívszorító érzést, 
amikor magasba meredve, szörnyülködve 
együtt repül és forog velük, a légtornászokkal, 
egész biztosan tudva azt is, azonnal zuhanhat, 
s így mennyit jelent egyetlen pillanat. Megérte 
az utazást ez az élmény, s elgondolkodtatott. 

Ha részeire bonthatnánk a pillanatokat, ami-
ken ezeknek az embereknek az élete múlik, 
végtelen időt, kitartást, akaraterőt, felelősség-
tudatot és lemondást találnánk. Élet és siker 
úgy fonódik össze, hogy külön világot alkot. 
Talán ők a legerősebbek? Sorsuk titokzatos, 
háló nélküli harc a mindennapjaikért. Mennyit 
küzdenek a biztonságos pillanatért, mennyire 
kell ismerniük egymást, amikorra összeáll a 
mutatvány, hogy alkalomról alkalomra újból 
szolgáljanak a mindent jelentő tapsokért. A 
kezeknek pontosan kell találkozniuk, s a férfi 
fogai között tartva biztonságosan forgatja tár-
sát. Lehet tőlük fegyelmet ellesni. 

Valami végtelen csend és mélység van ben-
nünk, olyan, mint a porond és a magasság kö-
zött. Közel is csak legalább fele annyira len-
nénk egymáshoz, mint ezek az emberek ott 
fönt. Ilyen biztosan kellene kezeknek kezekbe 
találniuk. Talán ha több felelősséget éreznénk 
egymás iránt, együttesen talán nagyobb össz-
hangban rengeteg idő múlva, kitartással nem 
lemondások nélkül eljuthatnánk a magasztos 
tapshoz, a mindannyiunknak megváltást hozó 
létjavuláshoz. Legalább olyan rögös az utunk, 
mint az övék. Messze még a biztonságos pil-
lanat? 

Ezért élünk, csak ennyi legyen, már megérte. 
Dömsödi Mihályné 

Tallózás régi lapokban 

Alföldi újság Szentes, 1930. Reklám (no-
vember 9.) 

„Névnapokra és összejövetelekre legfino-
mabb fehér és vörös asztali bor literenként 60 
fillér. Más egyéb fűszeráruk is legolcsóbban 

i beszerezhetők. Sáfrán Bálint fűszer- és cseme-
ge kereskedőnél - Nyíri köz - telefon 85." 

„Építkezések, tatarozások. Az elmúlt héten 
a következő építkezéseket és tatarozásokat je-
lentették be a város mérnöki hivatalánál: Gi -
licze Antal Nagyörvény ucca 63. sz. nádtető 
helyett cserépfedés; vállalkozó: Mikecz István 
és Gajda András." 

„Arcbőrét bársonysimává csak - Szent Anna 
Arcfinomító - szappan teszi, kizárólag a Kisé-
ri Patikában kapható, ára 70 , - Fil lér." 

K Í S É R I T A V A S Z '91 
A T E S Z Kiséri Csoportja 1991. március 15-

től április 15-ig gazdag programokra várja az 
érdeklődőket. 

A részletes program tervezete: 
Március 15. péntek reggel 8 órától . 

„FUSSON VELÜNK" 
19 órától Ünnepi megemlékezés, vacsora 

Március 16. szombat 10 órától 
Sör az asztalon 
kiállítás, kóstolóval egybekötve. 
Ki tud többet a sörről? 
vetélkedő (Malvin söröző) 

Március 18. hétfő 18 órától 
Mit olvasna a Kis éri Hírek-ben? 
Legyen a vendégünk (Idősek klubja) 

Március íz . péntek 18 órától 
Jöjjön el egy kávéra hozzánk 
Fórum 
Vendégünk: dr. Papp Lehel György, 
országgyűlési képviselő. 
(MSZP székház) 

Március 30. szombat 15 órától 
„Csillageső" 
tehetségkutató verseny - döntő 

palacsintavásár 
(MSZP székház) 

Április 8. hétfő 16 órától 
Száraztészta bemutató és vásár 
(Idősek klubja) 

Április 9. kedd 
Krémes vásár dz Árpád utcai boltban 
17 ,30 órától 
Amatőr versírók előadói estje 
(Idősek klubja) 

Április 13. szombat 17 órától 
Nosztalgia vetélkedő 
,,Csillageső" gála - Tombolasorsolás 

TESZ Kiséri Csoport és a 
Kiséri Hírek Szerkesztősége 
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Az éter hullámain 

Egy rádióamatőr visszatekintése 
A rádióamatőr munka a világ minden or-

szágában legalizált és államilag támogatott te-
vékenység. E z alól kivételt képeznek - jelen-
leg az iraki - szélsőséges katonai országok. 
A rádióamatőrök a világban a híradástechnika 
szakmai aranytartalékát képezik. A rádióama-
tőrök meghódították azokat a hullámsávokat 
is, amelyekről az akkori tudományos álláspont 
szerint olyan vélemény volt, hogy összekötte-
tésre alkalmatlanok. Ezeken a hullámokon tör-
ténik jelenleg a világ fejlettebb országainak 
televízió-műsorcseréje, illetve sokszáz telefon-
kapcsolat biztosítása. Ezek a professzionális 
hírközlő műholdak. Persze vannak amatőrren-
deltetésű műholdak is, amelyek kb. 10 év óta 
róják a kozmikus pályáikat, hogy segítségük-
kel az amatőrök is a világ minden tájáról -
ahonnan rálátás van a műholdakra, és amely 
országokban létezik a kapcsolatok felvételének 
feltételéhez szükséges nem olcsó és fejlett tech-
nika - szintén összeköttetéseket hozhassanak 
létre, melyek útján a terjedési viszonyok és a 
technikai fejlesztés tanulmányozása és kipró-
bálása a cél. A rádióamatőrök politikai rend-
szerektől függetlenül ténykednek és csak olyan 
közlemények továbbítására kaptak engedélyt, 
mely a rádiózást fejleszti: hullámterjedés ta-
nulmányozása, technikai versenyek eredményei-
nek kipróbálása, technikai eszközök konstruk-
cióinak megbeszélése stb. Magánjellegű közle-
ményt, vagy olyan közleményeket, melyek mi-
att különben a posta szolgáltatásait kellene 
igénybe venni, szigorúan tilos. Ezek alól kivé-
telt képeznek azok az esetek, amikor a rádió-
amatőrök vészhelyzetekben: földrengés, árvíz, 
vulkánkitörés stb. természeti katasztrófák, 
vagy közúti balesetek stb. miatt elsősegély-
nyújtási tevékenységet folytatnak. Európában 
először a Budapesti Műszaki Egyetem szakmai 
segítségével létesült jelenleg 9 olyan átjátszó 
rádió adó, mellyel az ország bármely pontja 
az ország más helyeiről összeköttetés céljából -
akár gépkocsi amatőr rádió útján is - elér-
hető. Ezek megfigyelő vevő állomásai rendsze-
rint a tűzoltóságokon vannak elhelyezve, ahol 
éjjeli ügyelet is van, 

A partnerekkel való forgalmazásban a leg-
hatásosabb hírközlési módszer a távíró, vagyis 
népi nyelvén a morze. J ó terjedési körülmé-
nyek és jól megválasztott hullámsávok útján 
már kisebb teljesítménnyel is elérhető távoli 
összeköttetés. Ha viszont valaki a fejletteb 
hírváltási módot: a beszédet választja, akkor 
az idegen nyelvekből nyejvvizsgát kell tenni, 
amit be is írnak az adóengedélyébe. A német 
nyelvterületek (főképpen Európában) haszná-

latosak, amíg a világ többi országai felé az 
amatőrvilágnyelv is az angol. A fejlettebb 
amatőrök éppen úgy beszélnek angolul Japán-
ban, vagy a Szovjetunióban, vagy akármely 
más országokban. Az idegen nyelvek legalább 
középszintű tudása (írás, olvasás, fordítás) 
nagy előnyt jelentenek a technikai fejlesztés 
terén is, mert így birtokába jutunk a legfejlet-
tebb technikáknak a külföldi szakirodalmak 
révén. A z amatőrök ezen képességét ki is szok-
ta használni ismeretségi körük is, amikor a 
nyugatról származó elektromos és elektronikus 
készülékek használati utasításait kell lefordí-
tani. E z is a társadalmi hasznosságot bizonyít-
ja. Továbbá megvan a társadalmi hasznossága 
a rádióamatőröknek a honvédség viszonylatá-
ban is, mert a rádióklubok folytatnak rádió-
technikai és rádió forgalmazási oktatást a 
majdan bevonuló honvéd fiatalok részére, akik 
emiatt többnyire a híradó csapatokhoz nyer-
nek beosztást, az oktató (különben adóenge-
délyesek fiatalabb korosztályai) pedig behívás 
esetében azonnal a rádiók kiképzett kezelőivé 
nyerhetnek beosztást. Utóbbi évek konkrét ese-
tei: Az Örményországban történt földrengés 
esetében az amatőrök az esemény után azonnal 
gépkocsira rakták diesel-aggregátoros áramfej-
lesztőkkel ellátott berendezéseiket és 12 órával 
az esemény után, de még a katonai híradás 
megszervezése előtt már megteremtették az 
összeköttetést a földrengés-sújtottá területek 
és a főváros között. 

Így volt ez a román tavalyi eseteknél is. A 
román határ közeli amatőrök a temesvári, 
nagyváradi, valamint kolozsvári amatőrökkel 
tartottak kapcsolatot és integrálták a Romá-
niába menő magyar segítséget. Háborúban a 
rádiózás nem az amatőrök feladata, 

A z adóengedély megszerzése kemény fela-
dat: a Posta által kijelölt mérnökbizottság 
előtt kell vizsgát tenni: Elektrotechnika, Adás-
vételtechnika, készülékek részeinek konstruk-
ciós felépítettsége, nemzetközileg elfogadott 
forgalmazási ismeretek egy enyhített színvo-
nalú ismerete, Balesetvédelem és a nyelvvizs-
gák. 

A z amatőr forgalmazás történhet gyárilag 
előállított, vagy az amatőr által saját kezűleg 
épített berendezéssel is, de a berendezések pa-
ramétereinek meg kell felelni a nemzetközi 
előírásoknak, valamint otthon kell tartani egy 
pontos rajzot a berendezésről, mert azt a Posta 
bármikor ellenőrizheti. A legnagyobb élmény 
az az eset, amikor a saját készítésű berende-
zéssel megtörténik a kapcsolatfelvétel például 

(folytatás a 7. oldalon) 
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Ausztráliával ( 1 8 0 0 0 kilométer). Az amatőr 
örökké tanulni kényszerül, hiszen így sem tud 
- a mérföldes léptekkel fejlődő technikával 
lépést tartani. 

Aki rádióamatőr kíván lenni, az legjobb, ha 
belép a helybeli rádióamatőr klubba^ 

A z összeköttetések folytán adódnak nagyon 
érdekes esetek is. Ilyen például: Husszein jor-
dániai király szárnysegédje által üzemeltetett 
berendezéssel való kapcsolat (amiről nyugta-
lapot is küldenek) vagy néha szerencse kérdé-
se, hogy maga a király forgalmaz. Vagy : A f -
ganisztánban a tevehajcsároknak is van rádió-
klubjuk és a klubtitkárral való kapcsolat, 
vagy: Szaúd-Arábia trónörököse Ahmed is rá-
dióamatőr: van tőle nyugtalap, vagy Kolumbi-
ába kivándorolt magyar orvoscsalád: apa, anya 
és a gyerekek mind rádióamatőrök. 15 éve 
tart a barátság. Űjabban a politikai enyhülés 
után alakulnak nemzetközi magyar nyelvű 
amatőr körkapcsolásos összeköttetések. 

Az amatőr rádiózás hasznosságáról és szép-
ségeiről még akár könyveket is lehetne írni, 
de ha ez a kis szerény beszámoló csak egyva-
lakinek is felkeltette az érdeklődését a rádió-
zás iránt, akkor ez már nem volt hiábavaló. 

Csányi Károly Szentes, Kökénv u. 1. 
Hívójele: H A 8 C Y - H G 8 C Y 

J Ö J J Ö N V E L Ü N K ! 
Útirány: Velencei tó festői szépségű környéke. 
Időpont: 1991 . május 29. (szerda) - június 1. 
(szombat) 
Indulás: szerdán reggel 5 órakor a Kiséri Párt-
ház elől. 
Utazás: autóbusszal. 
Elhelyezés: É D O S Z Üdülő Velence, 2 - 6 ágyas 
szobák. 
Az üdülő környékén lévő szórakozási lehetősé-
gekről: 

Vörösmarty Mihály emlékmúzeum. 
Pákozdi emlékmű, Lovastanya állandó 
programokkal. 
A szállástól 2 percre van a Velencei tó, 
Nemzetközi Camping. 
A Velencei hegységben kilátótorony gyö-
nyörű tájjal. Halászcsárdák és egyéb ven-
déglátóhelyek. 

Ellátás: 1. nap ebédtől 4. nap ebédig teljes 
panzió. 

Részvételi díj: 3 000,- Ft/fő. 
Jelentkezni lehet: Nagyörvény utca 58. szám 
alatt. 
A jelentkezés határideje: 1991. március 10. 
Jelentkezéskor 1000,- Ft előleg befizetés, a 
többi részletekben törleszthető. 

TESZ Kiséri Csoport 

SPORT A SZKANDER B A J N O K 

Két tenyérrel összekapaszkodó könyékben 
behajlított alkar, alatta „Hungary" feliratú 
emblémás fiatalok sokasága küzül megpillant-
juk egy országos szkander verseny szünetében 
Répás Lajost, kerületünk lakóját, a sportág 
egyik kiemelkedő alakját. Szerepelt már az 
Á S Z tv műsorban, valamint a telesport nézői 
is láthatták már a képernyőn. A 68 kg-os 
súlycsoportban országos szkander bajnok. 

A 19 esztendős fiatalember mint elmondta, 
másfél éve foglalkozik intenzíven e sportág-
gal. Verseny előtt 3 nappal mindig arra a 
testrészre, amit a szkander igénybe vesz, na-
gyobb erőt fordít, egyébként egész évben a 
testépítés a kedvtelése. Legtöbbször az edző-
teremben lehet megtalálni, készül a követke-
ző házi, illetve a nagyobb versenyekre. 

A versenybírói képesítéssel rendelkező Ré-
pás Lajos befejezésül a következőket mondta 
a jövőt nézve: 

- Mint országos bajnok, ha minden jól si-
kerül, jövőre az lenne a vágyom, hogy ki tud-
jak menni a Szkander Világbajnokságra (Iz-
rael) és dobogós helyezést érjek eL Igaz, a 
világbajnokság szabályai nem egyeznek meg a 
magyar szabályokkal, ezért is nehezebb lesz, 
mint az itthoni versenyeken. Ha a Magyar 
Szkander Szövetségen belül nem jutok a keret 
tagok közé, akkor valószínűleg magán úton is 
kimegyek. 

- Sok szerencsét Lajos 1 
A felvétel az országos versenyen készült, 

amikor Répás Lajos a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott. _ Dömsödi Mihály -
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DCisk ö m u h j i mi ten na re n dizejt kialakitáia kerületünkben 

A Kísér városrészben az állampolgárok kö-
rében végzett felmérésünk alapján igény van 
a kisközösségi antenna rendszer kialakítására, 
a változatos műholdas adások vételére. 

A V I D E O T O N E L E K T R O N I K A K F T . 
Jóvoltából lehetőségünk van a megvalósításra, 
mivel az egyik fejlett üzletága e rendszerek te-
lepítésével foglalkozik. A szervezést a Nagy-
örvény utcában kezdjük, kérjük a lakótársa-
kat, alaposan gondolják át jelentkezésük szán-
dékát. A környező utcák lakói is csatlakozhat-
nak. 

A rendszer legfontosabb része az ún. fejál-
lomás (központ), mely jelenleg kifejlesztés 
alatt van. 1991 . január i-től kezdődik a soro-
zatgyártása. A fejállomás maximum 8 csator-
nás (2 külföldi és 6 műholdas kivitelben ké-
szül.) A fejállomásra földkábeles vagy légkábe-
les elosztó hálózat is telepíthető a központtól 
számított 1 km-es körzetben 10-től akár ezer 
lakásig. Az elosztó hálózat bekerülési költsé-
gét az alábbi tényezők nagyban befolyásolják: 
a) jelentkezők száma, 
b) jelentkezők lakó sűrűsége és jelentkezési sű-
rűsége. 
c) elosztó rendszer típusa (tiszta földkábel, 
föld és légkábel, tiszta légkábel) 

Célszerűségből egy táblázatban összefoglal-
juk a rendszer várható költségeit, ahol jelent-
kezők száma 50 %, jelentkezők egymás közötti 
vonali hossza nem halodja meg a 65 métert. A 
fejállomást a lehető maximumra, azaz 8 csa-
tornára számoltuk. A táblázat árai nem tartal-
mazzák a földmunkát, a kábelfektetés és az 
erősítők betonozási munkáinak az árait, ezen 

Szerkesztői éizenet 
A Kiséri Hírek mindenkié, de igazán azok 

érzik majd magukénak, akik mondanivalójukat 
megfogalmazzák és közreadják. Szeretnénk, ha 
minél többen vállalkoznának arra, hogy javas-
lataikat, véleményüket leírják, ezzel is segítik 
munkánkat. Várjuk ételreceptjeiket, élménybe-
számolóikat, fényképeket. Minden olyan ese-
ménynek örülünk, ami másokat is foglalkoztat, 
érdekel. Mire kíváncsiak? Fogalmazzanak meg 
kérdéseket. A válaszokat lehetőségünkhöz ké-
pest a lap hasábjain közreadjuk. Várjuk a f i-
atalok tudósításait is az iskolai rendezvények-
ről. Legyen ön is a munkatársunk. Aki tehet-
séget érez magában, kérjük, készítsen riportot 
érdekes emberekkel (kiséri). Várjuk azok je-
lentkezéseit is, akik szeretnek fényképezni. 

Kérjük, írjanak címünkre: Kiséri Hírek 
Szerkesztősége (Nagyörvény u. 58). Remélem, 
a következő tavaszi szám megjelenése egy kö-

járulékos költségei a munkák kiadása esetén 
még kb. 1500 - 2000. Ft-ot jelentenek lakáson-
ként 

Meg kell állapodnunk a lakossággal, hogy 
hány földi és hány műholdas adást kívánunk 
venni, el kell dönteni, hogy milyen elosztó 
hálózatot telepítünk. A pillanatnyilag olcsóbb 
légkábel hálózatot, vagy a jóval megbízha-
tóbb, kevésbé sérülékeny, jobb villamos para-
méterű földkábel hálózatot. (A légkábeles el-
osztó hálózat a szél, az eső és a nap hatásai 
miatt legfeljebb 10 éven belül elöregedik, ro-
hamosan romlik a minősége, cserére szorul. 
Jóval sérülékenyebb a villámlás, viharok és 
más környezeti tényezőkből adódó behatások-
ra. A vállalat a leírtak miatt csak földkábel-
lel dolgozik. 

A hálózat kivitelezése előtt a vállalat anyag 
beszerzési előlegként befizetni kéri az elosztó 
hálózatra jutó összeg 50 %-át. 
1 lakásra jutó fajlagos költségek: 
to jelentkező esetén 
földkáben kb 53 000,- Ft. 
100 jelentkező kb. 16 000,- Ft. 

1991-től ezeket a mindenkori infláció mér-
tékével fel kell szorozni. A z árak Á F A érté-
ket tartalmazzák. 

Jelentkezési határidő: 1991 . április 1 . 
Kellő jelentkező esetén a jelentkezési ha-

táridő után tájékoztatóra hívjuk mindazokat, 
akik igénylik a kisközösségi antenna rendszer 
kialakítását. A jelentkezési szándékukat a 
Nagyörvény u. 58 szám alá kérjük megkülde-
ni. 

- "Dömsödi Mihály -

zös munka gyümölcse lesz és tartalmas maga-
zin jellegű lapot kapnak az Olvasók kezükbe. 
Mi nem tanultuk az újságírást, és nem fizetett, 
főállásban csináljuk, hanem saját önszorgalom-
ból, szeretetből (közösségi munkában). 

Kérem Önöket, így olvassák és forgassák a 
Kiséri Híreket. 

- Dömsödi Mihály — 

K E R E S S E Ö N IS! 

" NAGYMAMA TÉSZTÁJA " 
elnevezésű 8 tojásos 

száraz- és levestésztámat 

250 g kiszerelésben, nagy választékban. 

A boltokban, vagy lakásomon is 
megvásárolhatja. 

Csurgai Jánosné 
Szentes Mariska u. 7. 
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POF - PARTY 
A Kiséri Hírek minden számában közöl 

majd slágerlistát. Ehhez kérem a segítségedet. 
Küldd el kedvenc számaidat tartalmazó listá-
dat. Ennek alapján állítom össze a Kiséri Hí-
rek slágerlistáját. Ha szerencsés vagy, nyer-
hetsz is. Addig is kellemes lemezhallgatást kí-
vánok és jó válogatást a magyar könnyűzenei 
élet gazdag kínálatából. 

Kiséri Hírek slágerlista 

Szólisták: 
1 . Dóra : Tűzpiros autó 
2. Demjén Ferenc: Ha sarkon van a hold 
3. Homonyik Sándor: Good bye my love 
4. Csuka Mónika: Sirályok sírnak 
5. Varga Miklós: Otthonról hazafelé 

Együttesek: 
1. Pa-Dö-Dő: Bye, bye Szása 
2. Napoleon Bld. : Legyetek jók, ha tudtok 
3. Éva-Neoton : Visszatér Dániel 
4. Moho Sapiens: Angyalbőrben 
5. E d d a : Győzni fogunk 

Lemezek : 
1 . Vámosi János - Zárai Márta: 

Jubileumi album 
2. Dóra: Buli után a takarítás 
3. Betli Duó: Boldogság, szerelem 
4. A nyomorultak musical 
5. Korda György - Balázs Klár i : 

Egy kis romantika 

Dömsődi Mihályné 

0 Q q t ú - é m j ^ 

11 

10 12 

1 . Középérték. 2. Alaszka folyója. 3. Főze-
lék növény. 4. Költöző madár. 5. Nemesfém 
(a „To ld i " írója . . . János). 6. H C L . 7. Itáliai; 
Talján. 8. Köszméte, püszke. 9. Pedagógus. 
10. Puli igéje. 1 1 . Sorolá. 12. Lokátor. 

Megfejtendő és beküldendő a vastagon ke-
retezett rész. 

Cím: Kiséri Hírek Szerkesztősége; Nagyör-
vény u. 58. 

A helyes megfejtők között nyereményeket 
sorsolunk ki. Beküldési határidő: 1991 . február 

15-

Török Károly 

Bajor Gizi szinészmúzeum 

Budapesti kirándulásunk alkal 
mával a Fővárosi Nagycirkusz 
műsorának megtekintése után tar-
talmas órát töltöttünk a felújított 
létesítmény falai között. Dómján 
Edi t sminkasztala előtt ifj. Halasy 
Endre, (fotó: Dömsödi Mihály) 

0 2 2 0 
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H Í R E K E S E M É N Y E K D I Ó H É J B A N 

Taggyűlés 
A T E S Z Kiséri Csoportja 199 1 . január 2 1 -

én (hétfő) az M S Z P székházban 17 órakor tag-
gyűlést tart. Napirenden az éves munkaterv 
elfogadása és más egyéb bejelentések szerepel-
nek. Minden érdeklődőt szívesen látunk, aki 
tagja akar lenni a szervezetnek. 

Megváltozott utcanevek 
Beloiannisz utca - Szent Imre herceg utca 
Elekes János utca - Kertész utca 
Lenin út - Vásárhelyi út 
V a j d a Imre utca - Soós utca 
Rózsa Ferenc utca - Rózsa utca 
Mészáros Lőrinc utca - Lőrinc-hát utca. 

Rejtvény nyertesei 
Választási számunkban megjelent rejtvé-

nyünk helyes megfejtése: Orvosi rendelő. A 
Fővárosi Nagycirkusz „Cirkusz szárazon és ví-
zen" előadására belépőt nyertek Nyír i Péter, 
Nagyörvény u. 73/a, I f j . Halasy Endre , Pa-
csirta u. 10. szám alatti lakosok. 

Malvin söröző 
A volt Malvin bolt helyén a 600 000 , - Ft 

ráfordítással megnyílt sörözőben Horváth Jó-
zsefné tulajdonos tervei szerint a nyári idő-
szakban fagylaltozót létesít, valamint kisebb 
mennyiségben alapvető élelmiszercikkeket is 
árusít. Lehetősége van kerthelyiség, valamint 
tekepálya létrehozására is. 

Kirándulás 
A z ősszel kirándultunk a Szarvasi arboré-

tumba, ahol kellemes napot töltött kis csopor-
tunk. A szép környezet és jó levegő kikapcso-
lódást jelentett számunkra. 

Farsang 
Február 16-án a T E S Z Kiséri Csoportja 

farsangi bulit rendez. A rendezvény 18 órakor 
kezdődik a Kiséri Pártházban. Megjelenés jel-
mezben. (jelmezverseny) 

TESZ hírek 

A T á i S Z v e n d é g ® 
D r . Rébeli Szabó József , városunk polgár-

mestere 1 9 9 1 . január 29-én 17 órakor tájékoz-
tatót tart a T E S Z Szentesi Szervezete tagjai 
részére a volt megyeháza emeleti T E S Z helyi-
ségében az aktuális önkormányzati, várospoli-
tikai feladatokról, válaszol a felvetendő kér-
désekre. 

Magyar Kultúra Napja 
A z írószövetség Móricz Zsigmond Köre , a 

Kölcsey Alapítvány, az Olvasókörök Országos 
Szövetsége és Társadalmi Egyesületek Szövet-

sége újra kezdeményezi 1991 . január 22-ének 
a Magyar Kultúra Napja-ként történő megün-
neplését. Szíves emlékezetükbe idézzük, hogy 
első ízben ezelőtt két évvel az olvasómozgalom 
képviselői emlékeztettek arra, hogy 1823-ban 
e napon írta meg Kölcsey Ferenc Szatmárcse-
kén a Himnuszt. Erről az eseményről a T E S Z 
Szentesi Szervezete is megemlékezik. 

Süssünk, főzzünk 
Májas rizottó (készül 4 személyre) 

Hozzávalók: 30 dkg sertésmáj, 10 dkg rizs, 
15 dkg zöldborsó, 3 szál gyökér, 3 szál sárga-
répa, zsiradék vagy olaj, közepes fej vörös-
hagyma, só, bors, 5 dkg reszelt sajt. 

A májat kockára vágjuk. Megpirítjuk a 
zsiradékban a hagymával, közben sós vízben 
megfőzzük a zöldséget, valamint külön a zöld-
borsót. A zöldséget kockára vágjuk. Megfőz-
zük a rizst. A rizst, a zöldborsót és a zöldsé-
get a májhoz keverjük, ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk. Még melegen meghintjük reszelt 
sajttal, így tálaljuk. 

Dömsödi Jánosné 
Kókusztorta 
Hozzávalók: 40 dkg porcukor, 10 db tojás, 

3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 csomag R á m a 
margarin, 1 - 2 evőkanál kakaó, 20 dkg kókusz-
reszelék. 

A 10 db tojásfehérjét kemény habbá verjük, 
fokozatosan hozzáadjuk a 20 dkg porcukrot, 
3 evőkanál zsemlemorzsát, fél deciliter rumot 
és végül 20 dkg kókuszreszeléket. 

Zsírozott, lisztezett előmelegített tortaformá-
ban sütjük. 

K r é m : A 10 db tojás sárgáját a megmaradt 
20 dkg porcukorral habosra kavarjuk és lehe-
tőleg teflon edényben főzzük. 

A m í g kihűl: A Ráma margarint habosra ke-
verjük a kakaóval . Ha a tojás sárgája kihűlt, 
összevegyítjük a margarinnal. A tortalap, ha 
kihűlt, s még melegen kettőbe vágtuk, betöl-
tésre kerül a krémmel, de annyit hagyunk, hogy 
kívülről teljesen bevonjuk. 

A tetejét kókuszreszelékkel és színes apró 
cukorral díszítjük. Elkészítési idő kb. 3/4 óra. 

Pusztai Józsefné 

Kiadja: Társadalmi Egyesületek Szövetségének 
Szentesi Szervezete, Kiséri Csoport. 

Felelős kiadó és szerkesztő: Dömsödi Mihály. 
Készült a Szegedi Nj^omda Szentesi Üzemében. 

Felelős vezető: Kónya Antal mb. igazgató. 
Szerkesztőség: Szentes, Nagyörvény u. 58. 

91 20046 SZSZ Szentes 

Á r a : 1 2 Ft 
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