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A forradalom élő emlékezete
Az 1956. október 23-i események
hatására Törökszentmiklóson a forradalmi megmozdulások két nappal később kezdődtek.
A város két középiskolája, a gimnázium és a mezőgazdasági technikum
felvonulása és a Kossuth-szobor megA városi tanács volt begyűjtési oszkoszorúzása nyitotta meg a sort. Még
aznap este került sor a főtéren lévő tályának vezetője ismeretlen helyen
szovjet katonai emlékmű lerombolásá- tartózkodott, mivel a közhangulat erősen ellene irányult.*
ra.
Október 26-án alakultak meg a gyáEzt követte a tanácsháza nagyterrak
és üzemek munkástanácsai, memében elhelyezett és a korszellemet
lyeknek
kiküldöttei választották meg a
tükröző festményeknek, valamint a tavárosi
tanácsházán
a forradalmi bizottnácsháza könyvtárának Lenin és Sztálin műveit tartalmazó könyvanyagának ságot. A bizottság tagjainak száma kb.
12 fő volt. Összetételében üzemi dola megsemmisítése.
Egyidejűleg, de a nappali órákban gozók, tsz-tagok, értelmiségiek. A bitávolították el a tanácsháza épületének zottság első ténykedéseként megkofőhomlokzatáról a domborművű ötágú szorúzta az első világháború elesettjeinek emlékművét.
csillagot.
A forradalmi bizottság székhelye a
Másnap a tanácsháza előtt összetanácsháza
volt, ahol szakemberei a
gyűlt mintegy száz főnyi tömeg követelközigazgatási
feladatokat látták el az
te a tanácsi apparátus egy részének
ott
maradt
tanácsi
dolgozókkal.
távozását. A követelések hatására elA városi és a járási pártbizottság műtávozott a tanácselnök, a tanácselnök
helyettese, az igazgatási osztály veze- ködése nem szűnt meg, a forradalmi
tője, a pénzügyi osztály vezetője, a bizottsággal kapcsolatot tartott.
Felújította működését a Független
személyzeti előadó, a kereskedelmi
Kisgazdapárt.
Nyilvános ténykedése
előadó.
az
október
31-én,
halottak napján a
Az érintett személyek bántódás nélrómai
katolikus
temetőben
elhelyezett
kül lakásukra távoztak. Távollétük alatt
1848-as
emlékmű
megkoszorúzása
illetményeiket megkapták.

Hajózni szükséges
Veszélyes vizeken a Baromfifeldolgozó Vállalat
(3. oldal)

VALASZTASI MELLEKLET
Az önkormányzati választások eredménye

volt. A Törökszentmiklóson székhellyel
bíró katonai kiegészítő parancsnokság, valamint a járási és városi rendőrkapitányság személyi állománya irányítását nem a forradalmi tanácstól
kapta. Értekezéseit külön tartotta.
Az Államvédelmi Hatóság itt állomásozó egysége ebben az időben már
nem volt a városban.
A november 4-ig tartó idő alatt a polgári közlekedés szünetelt, a teherfuvarozó vállalat gépkocsijai Budapest lakossága részére a tsz-ek által felajánlott élelmet szállítottak.
A Budapest ellen felvonuló szovjet
katonai alakulatoknak tekintélyes része vonult a városon keresztül. A mai
napig is kiderítetlen ok miatt az átvonuló egységek a város Szolnok felé kivezető részében gyorstüzelő fegyvereikből nem célzott sorozatokat adtak le,
melyeknek egy halálos áldozata is lett,
valamint épületkárok keletkeztek. A lövöldözés során tűzeset is keletkezett,
a tűzoltóság ezt példás helytállással
lokalizálta.
A november 4-i események után a
forradalmi bizottság megszűnt működni. A városi tanács eltávozott tagjai
részben elfoglalták régi helyüket, részben más beosztásba kerültek.
(Folytatás a 8. oldalonf

Megint elszabtunk
valamit
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Elképzelhető,
hogy kölcsönvettem egy
holland újságírónő ötletét,
aki valami hasonló címet
szán a magyar változásokról írandó
könyvének.

Melankolikus
forradalom

Lehet, hogy a könyvből nem lesz Semmi, s igazából
aa ötlet nem is a holland újságírónőé, viszont a ma
változásainak efféle minősítésével - akkor, az "első"
választások időszakában - mindannyian egyetértettünk.
(Igaz is: Hol másutt fordulhatna elő egy holland újságírónő, mint Tiszabőn.)
Persze, más külföldi -"idegen" - is megfogalmazta,
a tévében is láthattuk-hallhattuk, hogy számára érthetetlen, miért nem örülnek a magyarok, hiszen forradalmatcsinálnak, hiszen végre szabadok, hiszen...
A képernyő előtt ülve mondhattam volna, hogy mi
magyarok talán észre sem vettük, hogy ez forradalom
volt; hogy talán mi már eleve félünk attól a szótól, hogy
"forradalom" -, mert már annyi forradalom volt, amit
dicsőíteni kellett, és volt olyan, amit csak"hivatalosan"
volt szabad ünnepelni (különben még a filozófust sem
kímélték a gumibotok); és volt olyan forradalmunk is,
ami ellenforradalom "volt", hisz most már forradalom,
és talán ezután majd ünnepelnünk kell, és itt van ez,
amiről talán nem is tudjuk, hogy az.
Mondhattam volna, és mondhatnám, hogy zavarodottak voltunk és vagyunk, hiszen búcsút kellett mondanunk olyan belénk nevelt, belénk ivódott eszméknek, minta HmunkáshatalomMésaz "egyenlőség"; olyanoknak, amelyekben egy ország hitt, vagy ha nem is
hitt, de elfogadott, vagy ha nem is fogadott el, de
tudomásul vett Csak kevesen voltak, akik kiálltak,
hogy az ember szabadságát semmilyen eszme nevében sem lehet eltiporni; akik hangoztatták, hogy ehhez
a munkáshatalomhoz a munkásnak van a legkevesebb
köze, s hogy az ország az összeomlás felé halad.
"És a változások kikényszeríttettek" egyrészt a külföld gazdasági nyomása, másrészt a belső ellenzék
által. A "volt" hatalom (bárhogy is mosakszik és hivatkozik) csak asszisztált mindéhhez.
S az emberek nem örültek a változásnak: szájuk
sarkában furcsa grimaszok, szemük összeszűkült
Nyoma sem volt, s nyoma sincs Petőfi '48-as eufórikus-lázálmás márciusi éjszakájának - amiből csak '49.
október hatodikájának hideg-nyirkos kötelei rezzentették fel az országot -; nyoma sincs '56. októbere naiv,
megújulást vágyó optimizmusának, amiből a végső
kétségbeesett nekikeseredés után már novemberben
ki kellett ábrándulni.
S most, minek is örülhetnénk, hiszen - úgy látszik még a hatalmat is elvették a néptől ("oda a munkáshatalom"), pedig valójában most kapta kezébe. Most
mégis úgy látszik, mintha a cél kevesek gazdagodása

lenne sokak szegénysége által. Nem örültünk, hanem
megdöbbentünk: egyesek azért, mert néhányan 1945nél akarták folytatni történelmünket; mások azért, mert
volt, aki 1956-nál vagy 1947-né! vagy egyenesen Szent
Istvánnál, s a legmegdöbbentőbb, hogy egyesek szerint itt semmi sem történt negyven év alatt: mintha mi
sem történt volna.
Nem örülünk, mert napi valóságunk a létbizonytalanság, és napi valóságunk a szegénység. Igaz - és jól
tudjuk, hogy eddig is valóság volt "egyesek" hivatali
gazdagsága, s valóság volt a szegénység, csak nem
beszélhettünk róla.
Igaz: nem volt nyílt félelem - rosszabb annál: az
% emberek jól tudták, mikor kinek kell tapsolni, s hol, ki
%
előtt kit lehet szidni.
Fortélyos fogság volt ez rácsok nélkül, az emberek
mintha magukat kötötték volna gúzsba, s így gúzsbakötve őrködtek mások felett. Persze, hogy nehéz a
szabadulás.
Ma már tudjuk, hogy "akkor" még a sorok közt is
hazudtak, és nem tudjuk - mert már nincs hozzá hitünk
hogy nem történik-e meg mindez újra más jelképek
alatt.
Nem örülünk, mert rengeteg a konjunktúralovag,
a helyezkedő, a kimosdott és kimosdatott-kihipózott,
a "független", aki most talán még jobban él, mint
amikor a "munkás hatalmának" igazi hasznát fölözte
le.
Pedig örülhetnénk, hogy nem folyt vér, s még véletlenül sem vesztek ártatlah életek; hogy lelkiismeret-furdalás nélkül nézhetünk össze hónapok
és évek
múlva is, mert nem állnak közénk legyilkolt emberek
árnyai.
Nem, most még én sem merem leírni, hogy győztünk,
hogy vége, lezárult ez a "melankólikus" forradalom.
Még csak most tanuljuk a szabadságot, most tanulunk
politizálni (hisz az eddig a kiváltságosok és a kocsma
előjoga volt) - s persze, hogy ezért komikusak nemegyszer a parlamenti viták, ülések.
Örülnünk kellene, mert bár megfosztattunk egy illúziótól, a tőkével szemben már nincsenek illúzióink.
Október nem a boldog forradalmak hava, de mégis
örüljünk, mert ez az október hasonlíthat/na/1918 őszirózsás fordulatához, '56. októberének optimista vágyakozásaihoz; örüljünk, mert a melankólia elveszi az erőt,
amiből még most nagyon, de nagyon sok kell, hogy
egyszer - végre - valóban örülhessünk, s október ne a
gyász gyertyáinak hava legyen.
Kakuk Imre
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Kodály jelképes jelenléte

Szoboravató
a zenei világnapon
Okótber 1-jén a zenei világnapot rangos eseménnyel
ünnepelte a Kodály Zoltán Zeneiskola és Törökszentmiklós zenebarátai. Ezen a napon avatta fel Erdei Péter, a
Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatója Kodály Zoltán mellszobrát, Klsfaludl Stróbl
Zsigmond alkotását, amely a zeneszerző özvegyének
ajándékaként került a zeneiskolába. Amint Erdei Péter
avató beszédében elmondta, éppen 20 éve, hogy az
akkor 2 éves zeneiskola Kodály Zoltán nevének viselésére jogosult, s azóta is méltóképpen gondozzák tanárok
és diákok a zeneszerző szellemi, pedagógiai örökségét.
Ezt bizonyítják az iskola falai közül kikerülő zenebarátok
s azok a volt növendékek, akik maguk is a zenészhivatást
választották.
Most, hogy a zeneiskola otthont ad a névadó egyik
mellszobrának, ezzel újra megerősíti azt a köteléket, amit
az intézmény a név viselésével magára vállalt. Kodály
jelképes jelenléte ezentúl is kötelez, fegyelmez, megerősít, biztat a további munkára.
Erdei Péter szavai után felcsendült Kodály: Adagiója
Tóth Hajnalka és Nagy Tamás, a zeneiskola volt növendékeinek tolmácsolásában. A zene hangjai mellett két
tanuló koszorút helyezett el a szobor talapzatán.
Az ünnepség végeztével Kodály Zoltánné Péczell

Felvételünkön a zeneiskola épületében a névadó, Kodály Zoltán mellszobra

Sarolta dalestjét hallgathatták az érdeklődők. A hangversenyen zongorakísérőként vendégművész: Thomas
Böttger mutatkozott be. Az est első részét Schumann
dalaiból állította össze a művésznő, majd a szünet után
Kodály-dalok hangzottak el. A szép számú hallgatóság
lelkes tapssal üdvözölte a fellépő művészeket, s köszönte meg a koncert végeztével a felejthetetlen élményt.
Mrena Katalin
zeneiskolai tanár

Hajózni" szükséges
Veszélyes vizekre evezett a Baromfifeldolgozó Vállalat hajója. Hajós Ferenc kapitány kockázatos manőverbe
kezdett. Meglehet, hogy a vállalat vihartépte hajója zátonyra fut? Pedig Hajós jó jós. Megjárta már a Parlamentet
is, országgyűlési képviselője volt a térségnek. De hagyjuk a múltat. Rossz
nyelvek szerint Hajós túltett a Mikszáth
által is anekdotába foglalt honatyán,
aki mindössze egy ízben szólalt fel,
mondván: "csukják be az ablakot, mert
cúg van". Nos, egyesek úgy tudják,
Hajós honatyánk még ennél is mértéktartóbb volt akkoron. Példázván: hallgatni arany.
Utóbb, úgy tűnik, kevésbé mértéktartó. Megérezve a gazdasági viharok közeledtét, önként vált meg a kapitányi
hídtól. Azazhogy mégsem egészen,
hajógyűlésen jelentette be: indulni kíván az igazgatói pályázaton. Mert ne
feledjük, időközben a gazdasági flotillánál a kapitányokat - erről rendelet

intézkedett - hivatalukban kétharmados többséggel kellett megerősíteni. A
pályázat megnyeréséhez viszont elég
ötven százalék plusz egy szavazat.
Hajós-kapitányunk ki is adta a jelszót:
teljes gőzzel mellém! A Hajós-tisztek
pedig hitet téve volt-leendő kapitányuk
előtt, addig is megbízták főnöküket, kapitányoskodjon tovább!
Hajós szét is nézett a fedélzeten,
miféle törvényes keretek közt lehetne
az exportdotáció csökkenése következtében léket kapott vállalat hajójáról
menteni, ami menthető. Ki is adta a
jelszót (törvényes keretek között): prémiumelőleg. Mindenkinek tetszett az
ötlet. Ki ellensége a pénzének? Csakhogy volt egy bökkenő. A hajó matrózai
fellázadtak, mert kevesellték a részesedést. Még a munkát is beszüntették
rövid időre, mert azt aztán végképp
vérlázítónak tartották, hogy nekik fillérek, a Hajós-tiszteknek tízezrek jutottak.

Matróztanácsot hoztak létre, sokan
kiléptek a matróz-szakszervezetből.
Mindezt Hajós-kapitány nem ismerte el
legitimnek.
Most itt tartunk. A kötélhúzás, ki tudja, meddig tart még a Baromfifeldolgozó nevű hajón? Csakhogy a hajó időközben mindinkább süllyed. Amíg a
zsoldon vitáznak, egymásban keresve
a bűnbakot, nem érzékelik, a hajó mármár eresztékeiben recseg-ropog. S
mint ilyenkor lenni szokott, hamarosan
minden fölösleges terhet ki fognak
dobni afedélzetről. Hírlik is: egyműszakos rendet vezetnek be, a matrózok
harminc százaléka válik fölöslegessé.
A Barnevál nevű hajó hányódik a gazdasági válság tengerén. Most még
mindenki a kapitánnyal és a zsolddal
foglalkozik, csak félve gondol arra, lehet, hogy nem éri meg a következő
kikötőt, mert heteken belül elfogy a muníció, s akkor jönnek a kalóztörvények.
Szőke György
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A városban sokakat foglalkoztat, hogy kl is lesz a település polgármestere. Kórósüket tolmácsolva azzal a kórdóssel fordultunk
a pártok helyi szervezeteihez, hogy megtudjuk: Milyen emberi képességeket tartanak fontosnak a polgármester személyét
illetően, illetve ki az, akit személy szerint el tudnának képzelni polgármesterként. Az alábbiakban a szerkesztőségünknek
lapzártáig megküldött válaszokat közöljük.

FKgP
A polgármester kiválasztásában a túlnyomóan
pártok színeiben megválasztott ö n k o r m á n y z a t i
képviselők döntenek.
•Fennáll a lehetősége, ma
még nem tudni, jó vagy
rossz k i h a t á s a a n n a k ,
hog^ pártérdekek, pártok erőviszonyai
lesznek meghatározók. A pártérdek érvényesítése nem sértheti a széles értelemben
vett közérdeket. Szolgálnia kell a város és
minden itt élő becsületes ember édekét,
javát, létbiztonságát, szabadságát.
Ebben bízik és ezt várja a lakosság. A
Független Kisgazdapárt ezen alapelvek
szentségének jegyében kívánja meghatározni a leendő polgármester tulajdonságait,
képessége iránti elvárásokat. A megválasztott polgármester a hivatalában pártsemleges lesz. Demokratikus önkormányzatot fog megvalósítani Törökszentmiklóson és vidékén. Legyen településünkön nevelkedett, tiszta múltú, közismert, tiszteletet érdemlő ós viszonzó, a szükséges mértókig müveit személyiség. Városunk néhány évtizedes múltját átélésből, megélt
tapasztalatokból ismerje, ne feljegyzésekből. Sajnálatos, hogy ezen kortörténeti feljegyzése sok vonatkozásban hiányos, valótlan. Legyen a jövőnk ós felemelkedésünk ügyében bízó, elkötelezett vezető.
Csak eltökélt, magabiztosan cselekvő,
nagy szimpátiával bíró magatartással tudja
maga mellé állítani a város lakosságát az
elkövetkező nehéz időszak rendkívül súlyos gondjainak megoldásában, terheinek
elviselésében.
Legyen a gondok megoldásához szükséges anyagi javak előteremtésében sikeres, vállalkozó szellemű. A polgári fejlettségben előttünk járók számunkra is ígéretes módszereinek alkalmazója. Legyen a
személye és hivatala garancia a gondtalan,
vidám gyermekévekre, a sikeres felnőttkorra és a békés, nyugodt öregségre. A városi
szakigazgatási szervek bátor menedzselője, szigorúan a szakmai rátermettség, eredményesség és gazdaságosság szellemében. Legyen a társadalmi gondok, a szerkezetváltás felmerülő feszültségeinek levezetésében a békés megoldások, mint
egyedüli megoldások elvének szilárd elkötelezettje!
A közélet alakításában, helyének és súlyának megfelelően elismeri az egyházak
szerepét, fontosságát. Azokkal a legszélesebb társadalmi összefogás szükségességének jegyében képes együttműködni.
Képviselni tudja azt az alapvető álláspontot, hogy a természeti környezet ós az ember sorsának egyedüli tudatos formálója
maga az ember.
Átérezve a javaslat súlyát és felelősségét, a Független Kisgazdapárt tud ilyen
hiteles személyt ajánlani a polgármesteri
tisztségbe saját soraiból. A lakosság köré-

PÁRTOK — ÁLLÁSPONTOK

ben elért bizalom és hitelesség megőrzésével, elmélyítésével kívánja és meri vállalni
a Független Kisgazdapárt a polgármesteri
tisztség betöltését saját soraiból. A név
szerinti megjelölést e havilap hasábjain
nem tartjuk szerencsésnek. A lapzárta es a
megjelenés közti idő nagysága miatt a közbeeső önkormányzati választás miatt a lapzárta olyan kedvezőtlen időre esik, hogy az
előre közölt adatok befolyásolhatják a minden bizonnyal többes jelölésű polgármester-választáson induló jelöltek esélyeit. Olvasóink és választóink megnyugtatására
ígérjük, hogy a Független Kisgazdapárt polgármester-jelöltjének bemutatását a megfelelő fórumon, időben közreadjuk.

Varga János

MDF

±

Nincs tökéletes ember.
Úgy gondoljuk, egyetlen
emberben sem testesülhetnek meg azok a képességek
ós tulajdonságok, amelyeMDF
ket a közvélemény leendő
polgármesterétől összességében elvár. A leendő polgármester egy kollektívával dolgozik majd
együtt, és ha együttműködik velük, teljes
értékű,munkát tud végezni.
Van azonban néhány olyan alapvető elvárás, amelynek meg kell felelnie. Legyen
erkölcsileg feddhetetlen, tiszta múltú, ne
i mozzanatai, amelyeket szégyellnie, takargatnia kell. Csak
így támaszthat erkölcsi igényeket környe
zetével, munkatársaival szemben, csak így
léphet fel az erkölcsi normáinkat sértő megnyilvánulások ellen.
Legyen a város köztiszteletben álló polára, nis
gára,
hisz ismernie kell" Törökszentmiklóst
ahhoz, hogy később teljes mélységéig
megismerkedjék a város gazdasagi helyzetével, a település gondjaival, a lakosság
szociális helyzetével, mindazokkal a problémákkal, amelyek megoldásra várnak.
Átgondolt, reális helyzetfelmérés után legyen átfogó programja. Rendelkezzék felsőfokú iskolai végzettséggel, legyen széles
látókörű, müveit ember, előnyére válik, ha
idegen nyelven beszél. Tudjon kapcsolatokat teremteni, ne csak "fehér asztalnál".
Döntéseiben a megfontoltság, a humánum, az előrelátás vezérelje, delegyen magabiztos, határozott.
A polgármester személyéről előre nyilatkozni elnamarkodott lenne, főleg a választások második fordulója előtt. Bár elképzeléseink vannak, úgy gondoljuk, nyitottak
vagyunk minden konstruktív javaslatra, véleményre.
Olyan személy megválasztását támogatjuk, aki felül tud emelkedni a szűk csoportés pártérdekeken, azok kiszolgálásán. Akinek személye garancia arra, nogy a többségi akarat megvalósítása mellett a kisebb
csoportok is érvényesíthetik sajátos érdekeiket.

MSZMP
Megítélésünk szerint a
polgármester képzettségét
K & S
illetően a városunk jellegét
tekintve egyetemi vagy főis^
kolai végzettséggel rendelkezzen. Kívánatos volna,
hogy közgazdasági, vagy agrár szinten
rendelkezzen magas képzettséggel, ha
mindkét szinten rendelkezik magas végzettséggel, élvezzen előnyt.
Legyen jó kapcsolatteremtő, jó szervező
és általános ismeretekben is jártas. Ismerje
nagy vonalakban városunk és lakóínak
megoldásra váró gondjait. A lakosság jelentős része ismerje és elfogadja a város
első emberének, mert csak így számíthat a
munkájában szóles körű támogatásra, ami
egjy vezetőnél elengedhetetlenül fontos.
agyon fontosnak tartjuk, hogy ne leen elkötelezettje egyetlen
pártnak sem,
gyen
egye
nogy az összlakossagi érdekeket tudja
képviselni.
Emberi tulajdonságát illetően legyen
szerény, feddhetetlen előéletű, káros szenvedélyektől mentes, nem uralkodó, hanem
irányító típusú, ne hatalmaskodjon, hanem
vezessen.
Vegye figyelembe a választott testület
tagjainak javaslatait, bíráló megnyilatkozásait. Legyen kezdeményező, határozott kiállású, de ha a véleménye ellen más érvek
helytállóak, legyen képes azt elismerni és
állaspontján valtoztatni. Segítő szándékkal
fogadja a hozzá érkező lakossági véleményeket, bejelentéseket. Munkatársait körültekintően válassza meg, ebben a fő szempont a hozzáértés legyen, ne az előélet,
legyen emberséges munkatársai iránt.
A polgármester személyére most nyilatkozni nem tudunk. Az MSZMP-nek személy szerint nincs jelöltje, de ha a jelöltként
számításba jöhető személyek ismertek
lesznek, megtaláljuk a lehetőségét annak,
hogy a már felvázolt tulajdonságokkal rendelkező személyt támogassuk.

Fejszés Ferenc

MSZP
^ ^ ^

A tulajdonságok, kópességek részletes felsorolása
(W^k)
előtt fontosnak tartjuk megN^áry
jegyezni, hogy a polgármester "személyiség" legyen, a
szó nemes értelmében. A
"személyiség" önmagában
hordozza a jó kapcsolatteremtés alapjegyeit.
Altalános elismertsége nem teszi szükségessé, hogy az önkormányzat működését meghatározó valamennyi terület elismert .szakórrtője legyen.
A legfontosabb tulajdc
- Alkotó gondolkodású, kreatív legyen.
- Megfelelő vitakultúrával, az ésszerű
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kompromisszum-teremtés képességével
rendelkezzen.
- Ne csak térkép alapján ismerje a várost
és ne csak egyes részeit tekintse fejlesztendőnek.
- Nehezen tudunk elképzelni olyan polgármestert, akinek semmit nem mond a
"Partalja", a "Csisznyikó" stb. elnevezés ós
az ehhez kötődő feladat.
- Menedzser típusú vezető legyen, ne
vesszen el a részletekben. Hagyja dolgozni
a jól kiválasztott szakembereket.
- Ne tegyen könnyelmű ígéreteket, követelje a szakapparátustól a célok objektív
rangsorolását.
-Merjen dönteni a kiérlelt kérdésekben.
Kicsit viccesnek tűnik az utolsó ismérv,
mindenképpen legyen vakmerő és becsvágyó, mert az önkormányzati törvény nem
tisztázta, hogy miből főzzön.
A polgármester egy szervezet, az önkormányzat élén áll. Minden normálisan működő szervezetnek vannak céljai, feladatai és
a megoldáshoz eszközei, forrásai. Pillanatnyilag feladat adódik bőven, az eszközök
nagy hányada homályos és kiszámíthatatlan. (Ki-ki döntsön ezek alapján a tisztség
vonzerejéről.)
Korainak tartjuk a személyről gondolkodást, mert a valóban választó képviselőtestületnek egyelőre egy tagja van. Nagy örömünkre Búzás Sándor a Szocialista Párt
jelöltjeként mandátumot szerzett. (Az első
forduló utáni állapot volt - a szerkesztő)
Véleményünk szerinti széles körű tárgyalássorozat után, lehetőlep konszenzus elven történhet meg a jelöles.
Szocialista Párt nevében:Szőke András

SZDSZ
Nyilvánvaló, hogy a pol¿jfíp^
gármester - mint szemólyif j / L z
ség - jelképe is a városnak,
•
így a "választó" az ideálist
w
k e r e s i benne. Tény viszont
az is, hogy ha minél több az
azonosítási jegy, annál kevesebb személy, jelölt jöhet szóba, azaz
annál nehezebb valasztani - és kiválasztani
s még korántsem biztos, hogy az illető pláne a jelenlegi feltételrendszerben - el is
vállalja.
Mi nem a jelkép és nem is a "tökéletesség" oldaláról próbálunk jelöltet állítani, hanem alapvetően a feladathoz mérjük az
embert. Szükségesnek tartjuk; hogy közgazdász, vagy közgazdasági beállitódású
szakember legyen; igazi menedzser-típus,
akinek nemcsak a városban kell gazdasági
(és politikai) partnereket találni. Alapfeltételnek tekintjük, hogy a múltja ne kötődjön
a volt hatalomhoz, mert a régi kapcsolatrendszerek felelevenedése, szemlélete
csak kárt és nem megújulást jelentene a
városnak. "Tiszta" embert tudunk csak elfogadni, nem engedhetjük, hogy az új önkormányzat erkölcsi hitelét bármi is megkérdőjelezze, a korrupció árnyékának sem hagyhatunk helyet.
Nem fontos, hogy "tekintély" legyen.
(Hogy is lehetne tekintélye annak, akinek
nincs "múltja".) Energikus, nagy munkabí-
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rású személyt kell választanunk, hiszen
eszméletlenül sok lesz a munka - ez pedig
korban is határt jelent. Ráadásul az új önkormányzat sem áll majd "tekintélyekből",
de bízunk abban, hogy ezt a tekintélyt a
munkával meg lehet teremteni.
Több név is szóba került, jelenleg is tárgyalásokat folytatunk, de konkrét megegyezés még nem született. Ráadásul a
képviselőtestület összetételétől függ már a
jelölés ténye is. Mindenképpen olyan jelöltet igyekszünk állítani, akit el tud fogadni
más pártbéli is, hiszen alapvetően nem a
szabad demokratákat, hanem a várost kell
képviselnie. Éppen ezért, még a választás
előtt szeretnénk öt nyilvánosan is megmérettetni, mert úgy véljük, hogy nem tekinthetünk el a "köz véleményétől" még akkor
sem, ha a törvény a képviselők Kezébe
helyezte a döntés jogát.

Vállalkozók Pártja
A rendszerváltás folyamatának nagyon
fontos állomása a helyhatósági választás,
ezen belül a polgármester személyének
megválasztása.
A vállalkozók véleménye szerint a helyi
önkormányzat, élén a polgármesterrel
olyan gazdasági örökséget kap, amelynek
kezelése rendkívül nehéz ós nagy körültekintést igényel. Éppen ezért a polgármester
választásakor a következő személyiségjegyeket tartjuk fontosnak:
- Pártállastól függetlenül a város lakosainak bizalmát élvező, egyenes jellemű, széles közgazdasági ismeretekkel, jó kapcsolatteremtő készséggel rendelkező, menedzser-típusú gazdasági szakembert' látnánk szívesen a város élén.
- Úgy gondoljuk, ehhez a nagyon nehéz
feladathoz a józan "paraszti ész" ugyan
nagvon fontos, de nem elég.
- Széles gazdasági ismeretek, megfelelő
műveltség, emberi tisztesség, bátor vállalkozókészség szükséges.
- A múlt terheitől mentes, radikális lépések megtételére bátran vállalkozó vezetőt,
aki az önkormányzat gazdasági alapját
nem új adók bevezetésével, a lakosság
egyébként is nagy terheinek növelésével,
hanem a város intézményeinek, gazdasági
egységeinek hatékony működtetésével, a
vállalkozások bővítéséve) kívánja megteremteni.
- Bátran nyúl a privatizálás eszközéhez a
gazdálkodás, közszolgáltatás ós közellátás
terén.
- Szerencsésnek tartanánk, ha korban is
egy fiatalos lendületű, megfontolt, tapasztalt személy töltené be e tisztséget, aki
koránál fogva is ajövő embere lehetne.
A Vállalkozók Pártja nem jelöl polgármestert, de támogatja azt a jelöltet, aki ezen
tulajdonságok többségével rendelkezik,
egyben felhívja a képviselőtestület tagjait,
hogy a polgármester megválasztásakor ne
személyes indíték, pártérdek, hatalomvágy
játssza a főszerepet, hanem a város lakosai iránt érzett elkötelezettség, tenniakarás
ós a jószándók.
A politika alapja a jó gazdaság. Az önkormányzatnak gazdálkodni és bátran vállalkozni kell.
Kovács László
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Nem
törvénytelen,
„csak" nem etikus
Hány Jegyzőkönyv végződött ezzel a tanulsággal, ha vezető beosztású emberek jogtalan előnyhöz jutását vizsgálták az illetékesek. De
hagyjuk a sötét múltat, térjünk a (jelző nélküli) jelenhez.
Választási kampány... Néhány
éve megmosolyogtuk a nyugati demokráciák hadjáratait. Sok pénzbe
került ez pártnak ós jelöltnek, gyűlések, viták, személyes találkozás az
"utca emberével". Jelvények, trikók,
sapkák, zászlók a jelöltek nevével,
arcképével. Micsoda cirkusz,
mennyi hűhó!...
Ki hitte volna, hogy nálunk is lehet
majd több jelölt közül választani (és
nem csak szavazni). Itt legalább már
van verseny...
A kampányt (hadjáratot) mindenki
úgy oldja meg, ahogy tudja. A
párt(ok) támogatásával és/vagy saját zsebéből. (A hűhót most ne részletezzük...)
Az üzemek, intézmények - a politikamentesség jegyében - tartózkodnak a kampánytól. Nem így az
áfész! Készült a rendszerváltásra s
felhívásával hadba hívta a tagok seregót: a helyhatósági választáson
szavazzanak a szövetkezet volt jogtanácsosára.
Jó lesz rá szavazni, mert ö "megválasztása esetón eredményesen
tudná összehangolni, képviselni a
szövetkezeti tagság, a szövetkezetek és az önkormányzat érdekét."
(...) "Kérjük, szavazatának leadása
előtt mérlegelje az általunk leírtakat,
s ha azzal egyetért, szavazzon dr.
Pataky Csaba független képviselőjelöltre."
Mondhatjuk, nagyon jó ötlet ez a
felhívás!
Sok tagja van a szövetkezetnek,
sok szavazópolgár. Megkapják az
útmutatást, ki lesz a jó képviselő!
Nem kell gondolkodni, latolgatni,
választási gyűlósekre járni.
Mi volt hát a teendője a tisztelt
szövetkezeti tagnak, egyben választópolgárnak?
Az, hogy mérlegeljen! De ne bekötött szemmel, mint Justitla, a törvényesség istennője!
Mórlegeljen, és ezután saját belátása szerint menjen el szavazni!
Tiltakozunk az Ilyen korteskedés
ellen!
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VALAMIT
MEGINT
ELSZABTAK
A Törökszentmiklósi Ruházati Ktsz-t
1952-ben
helybeli szabók alapították. Erről a hős vagy őskorról az alapító tagok közül még élők*részletesebben is beszámolhatnak, ha
valaki Ilyen Irányú érdeklődésselkeresi fel őket Az
alapítók "vallatására"minden bizonnyal sor került
volna már, ha egy magára
valamit is adó magáncég
lenne, mely büszke múltjára. Arra, hogy honnan Indult és hová jutott Ehhez
persze konszolidált viszonyok, nyugodt, kiegyensúlyozott üzletmenet kell,
amikor van Idő ezzel foglalkozni. Úgy tudom, a
mostani ktsz
vezetése
nem tervezi a történetük
feldolgozását

Ki javasolhat?
A Ruházati Ktsz-ről Szabó
Sándorné Turcsányi Erzsike műszakvezetőt faggattam. Megtudom: jelenleg
116a létszáma a ktsz-nek,
ebből 65-re (56 százalékra)
tehető azok száma, akik a
szorosan vett termelőmunkát végzik. Tíz a bedolgozói
létszám mindössze. A ktsz
vezetése hat vezetőségi
tagból és az elnökből áll. A
dolgozók közül kb. 50-55
tagja a ktsz-nek, a többiek
bérmunkások. Tagot a közgyűlés vesz fel, ez választja
a vezetőséget is. A tagnak
részjegyet kell vásárolnia.
(Egy havi jövedelméért,
amelyet részletekben vonnak le munkabéréből.) E
részjegyre tavaly 25 százalék osztalék jutott, de idén 20
százalékra számítanak
csak.
Amikor erről beszélgettünk, firtattam, milyen a döntési mechanizmus. Mi a feltétele a tagságnak, miért
nem tag mindenki? Erre homályos, határozatlan vá-

laszt kaptam. Nagyon megválogatják, hogy kit vesznek
fel tagnak. Csak hosszabb
folyamatos jó munkával lehet bekerülni. Nem születettt
válasz arra, hogy ki az, aki
javaslatot tesz a közgyűlésnek. A vezetőség!?
Jövetelem célját nem rejtettem véka alá. Azt hallottam, hogy a ktsz-ben ma
többen a hivatalosan megállapított bérminimum, a létminimum alatti havi bért kapnak! Hogy lehet ez? Az iránt
érdeklődöm, igaz-e? Mivel
az elnök úr házon kívül volt,
mint bennlévő főnök Szabó
Sándorné válaszolt kérdéseimre.
Tájékoztatása szerint
többnyire nők dolgoznak itt,
évente tíz-tizenöt kismama
elmegy. Évente tizenöt-tizenhat tanulót képeznek, de
ebből csak négy-öt marad
meg dolgozni a végzők közül. A tanulók között vidékiek is vannak, magyarázta.
Ma egy műszakban két szalag 6 órától 1 /2 3-ig dolgozik.
Van azonban egy kismamaszalag, ahol 1/2 8-tól 4-ig
dolgoznak. Itt huszonöt-huszonhat nőt foglalkoztatnak.

Átütemezett
adósság
A betanulás idejére harminc forint órabért fizetnek.
N'emcsak szakmunkást
vesznek fel. Bárki jöhet, két
hét betanulási idő után teljesítményben dolgozik már
mindenki. Három kategóriabér van. A könnyű munkáé
óránként 31,80, a nehezebbé 33,00 forint, a legnehezebbé 39,60 forint.
- Ehhez mit szól a szakszervezet?- kérdezem.
- Itt szakszervezet nincs,
sosem volt.
Az új csarnokot Kiszöv-támogatással építették - foly-

tatja Szabó Sándorné. Köfcsöntartozásuk a csarnokra
évi 1,5 millió forint, két részletben, tavasszal kb. 850
ezer forint, szeptemberben
650 ezer, 1994-ben telik le.
A kétszeri átütemezés miatt,
mivel nem tudták fizetni a
törlesztő részleteket, két évvel későbbre került a lejárat
időpontja. Az első félévet
veszteséggel zárták most is.
Remélhetőleg a veszteségük megszűnik a második
félévben.
Teljesen bérmunkát végeznek jelenleg - folytatja a
tájékoztatóját Szabóné.
Csak a bedolgozók dolgoznak rendszeresen a belker^
nek, ennek a termelésnek
veszi az anyagát is a ktsz.
Tíz fő munkaköpenyt, otthonkát varr otthon, darabbérben. Ezek egyszerű
munkák. Itt a szalagon most
télikabát készül, szintén a
belkernek.
Ezt körutunkon láthatorp
is. Divatos, eladhatónak találom. A megrendelés egynegyedére esett vissza idén,
folytatja Szabóné. Például
tavaly 10.800 darab szélblúzt készítettek, most 800at rendeltek mindössze ebből a termékből.
Többnyire külföldre termelnek. Bérmunkát végeznek, melyben mindent hoz a
megrendelő. A szabásmintát, az anyagot, a kellékeket.
Tíz éve, tavalyig 10-12 ezer
síruhát gyártottak nyaranta
egy NSZK cég megrendelésére. Idén elvesztették ezt a
megrendelőt. Eladási problémái vannak a cégnek. Van
egy portugáliai saját üzemük, ott dolgoztatnak már
csak. Ehelyett a HOHE német vállalatnak gyermekruházatot gyártanak. Most
nadrágokat, dzsekiket. A darabszám azonos, de az árbevétel kisebb. A Hungaro-

coop szövetkezeti alapítású
külkereskedelmi vállalat révén exportálnak. Nincsenek
vele megelégedve, de az
önálló külkereskedelmi jog
megszerzését nem tervezik.
Nem ítélik megteremthetőnek a feltételeket itt Törökszentmiklóson ehhez. Más
utat keresnek.

Miért pont ennyit?
Szétnézünk az üzemben,
a három szalagnál. A nagycsarnok felét szabászasztalok foglalják el, ahol hárman
dolgoznak. A főszabász hónapok óta beteg. A csarnok
másik felén a két szalag. Ez
két sor varrógépet jelent,
ahol mindenki egy-egy munkafázist végez. Nem egymásra épülőek ezek, nem
kell várni egymásra, ha valaki lassabban dolgozik.
Nem adják kézről kézre a
munkát. Elég sűrűn változik
a feladatuk - mondják.
A darabbért időméréssel
állapítják meg próbavarrások alapján, öt-hat emberrel
végeztetve el a munkát - tájékoztat Szabóné. A tanulók
nem teljesítményre dolgoznak, a gyakorlatukat töltik itt.
Ösztöndíjat kapnak, átlag
ötszáz forintot havonta.
Ugyanúgy dolgoznak, mint
a varrónők, csak nekik nem
fizetnek a munkájukért.
Ezért érnek rá.
A szalagvezető Szilágyi
Zsigmondé. "Segítségével"
Takács Imrénét tartom fel
munkájában. Tíz éve itt dolgozik. Épp most kapja meg
a havi béréről az elszámoló
ívet. Megdöbbentő, amit
ezen találok. 4299 Ft-ot fog
kapni. 3699 Ft a munkabére
szeptemberben, darabbérben. Ehhez 600 forint mozgóbért kapott. Hogy miért
pont ennyit, nem tudja. Erről
a főnökök döntenek, a munka alapján. Két napot nem
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alatti
dolgozott a hónapban, fizetés nélküli szabadságon
volt, mert már nincs szabadsága. Dolgozik, ha van munka, de ezt látom is, mert beszélgetés közben is megy a
gépe, egy pillanatra sem áll
meg a keze. Ha sok a munka, és túlórázni kell, akkor
termelési tanácskozást tartanak a főnökök.
Neki a hat órai munkakezdés megfelel, így legalább
több a szabadidő, a délutánja megmarad a család számára.
Ez nyáron jó. Napi 120 forintot keresve már mindegy,
hogy 110 vagy 130 lesz mondja.

A semminél ez is
több
- Tudja-e, mennyi az elnök
fizetése? - kérdezem.
- Húszezer forint - válaszolja.
- Prémium?
- Azt nem tudom.
De az elnök nem darabbérben dolgozik, neki akkor
is ugyanannyi a fizetése, ha
nincs munka. A varrónőt
ilyenkor szabadságra küldik.
Most, ha valaki szabadságon van, többet keres,
mint ha dolgozott volna!
A tizenegy-tizenkét elszámoló íven a kérésemre megnézhetem a végösszeget.
Egyen látok 5600 Ft-ot meghaladó összege. Nincs is
másik olyan, amin ötezer forinton felüli szám lenne.
Többsége négyezer-valahányszáz forintot mutat, de
van 1900 forint, 2700 és
3500 forintos is. Mindez Magyarországon 1990. szeptemberében egy haviteljesítménybéres munkáért. Kér•dezem is:
Miért dolgoznak ennyi
pénzért? Csak ennyire becsülik saját munkájukat?

- A semminél ez is több - a
válasz. Szabóné szerint az
utóbbi években csökkent a
szakmai színvonal. Nem is
csodálkozhatnak ezen!
Czlkora Erzsébet 17
éves, most végző tanuló.
Huszonhármán vannak az
osztályban. Itt 2800 forintot
keres, de a bőrdíszműben
hatezret is lehetett a nyáron.
(Az az áfészé volt, most magánvállalkozóé.)
Ádám Barbara Martfűről

berert

jött, a cipőipariból. Tizenhat bolti ára 3300 forint lesz, de
éves, három hónapja van itt. a termelői ára csak 1806 fo2700 forintot kapott erre a rint. Erről Szitás Veronikáhónapra. Öt nap nem volt tól, az új főkönyvelőtől érmunka, szabadságra kellett deklődöm.
Érdeklődésemre, hogy
menni.
- Mikor megkapjuk a mun- vajon mennyi e kabáton a
kát, nem tudom, mit fizetnek munkabér néhány perc vámajd érte - válaszolja kérdé- rakozás után válasz* kapok.
semre. Munkautalvány? Itt Az 1806 forintból a kabát telilyen nincs. Utólag készül jes,,, munkabére (kiszabás,
teljesítményes elszámolás a készre varrás) mindössze
munkáról. Megtudom, hogy 111 forint 60 fillér.
a belkernek készülő kabát
Török András

Mikor lesz itt
rendszerváltás?!
Meditációk egy témára
"Ha majd a bőség kosarából mindenki
egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál mind
egyaránt foglal helyet,
Ha majd..."
Ne folytassuk!
Hányszor akartunk történelmünk folyamán független országban szabadon, jólétben élni? ("Jókedvvel, bőséggel")
Sikerült ez egyszer is nekünk? ...És
miért nem? Mert mindig voltak "körülmények". (Mi aztán tudjuk: objektívek és
"szubjektívek".) Elátkozott ország. ("Turáni átok".)
De hát most a nemzetközi helyzet...
Olyan kedvező! Ilyen talán még soha
nem volt... És nem is lesz!?
No, de az ország belső helyzete!! A
negyven év. Nem, a hetven év! Sőt a
Habsburgok, a törökök és az egész vérzivatar!
Mikor lesz már itt rendszerváltás!?
Sorolhatnánk a kívánságlistát, ki-ki ízlése, vérmérséklete szerint. Majd mások
"ott fent" elintézik, teljesítik. És ha nem?
Mi nem tehetünk róla. "Azok" ott a Parlamentben, a minisztériumokban csak a
"szájukat tépik", csak a hatalmat akarják
és a pénzt.

Mi nem tehetünk semmit! Szidjuk a kormányt, a pártokat (milyen jó, hogy több
van) és a főnökünket. No, csak úgy magunk közt...
Mi csalódtunk, kiábrándultunk, tartózkodunk a politikától. No de mindenről tudunk és megvan a véleményünk. A prémiumokról, melyek összegét jobban ismerjük, mint a főnök felesége. Azt is hallottuk, hogyan beszél némely kiskirály a
beosztottakkal, netán velünk. De nem
emelünk szót!... Féltjük azokat is, akik
helyettünk megteszik. Az is előfordul,
hogy izgágának, bajkeverőnek tartjuk
őket.
És főleg: nem megyünk szavazni. Azért
se! Ehhez jogunk van! Végre nem kötelező., És hát minek, úgy se változik itt
semmi!! Ne is változzon! Megérdemeljük!
Megérdemeljük???
Nem, ezt azért mégsem! Van egy javaslatom: Kezdjük el a rendszerváltást! A
mi kis belső (magán, "szubjektív") rendszerváltásunkat! Itt legbelül, "hol székel
az agy", no és a szív (a sorrend tetszőleges, a kör bővíthető). Nem lesz könnyű:
nélkülünk ugyanis nem megy! De nem
fog menni a murtkahelyen és a városban
sem! (A kör bővíthető...!)
Tegyünk, szóljunk mi is! Talán elkezdődhet valami... Lehet, hogy már a rendszerváltás?
Mészáros Jánosné
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A forradalom élő emlékezete
(Folytatás az 1. oldalról)
A közbiztonság és az esetleg fellépő
zavargások megszüntetésére a rendőrség mellett a fegyveres karhatalmi
szolgálat, mint újonnan alakult egység

lépett működésbe (későbbi nevük: "pu- tés volt a lerombolt szovjet emlékmű
f ajkásokM). A forradalmi események zá- visszaállítására. Megjegyzendő, hogy
ró akkordjaként egy rövidebb ideig ki- az emlékmű lerombolásakor a forraszabott börtönbüntetés, két internálás dalmi tanács még nem is volt meg.
R. TÓth Gyula visszaemlékezését
és a forradalmi tanács tagjaira a polgári
bíróság által kiszabott kollektív bünte- lejegyezte: dr. Fehér Imre

A "szobordöntés"
A városunkban 1956 forró őszén történt események közül a szovjet emlékmű ledöntését emlegették talán a legtöbbet az emberek a későbbiekben. Egyfelől a vandalizmus példáját látták
benne, másfelől a gyűlölt Rákosi-rendszerrel
összefonódó idegen hatalom szimbólumának
megsemmisítését. A népharag elsőként mindenütt az ilyenféle jelképek ellen fordult - ösztönös,
érzelmi-indulati elemek hatására. Valami elemi
igazságérzet munkált az emberekben, végiggondolás nélkül ugyan, de az átélt sérelmek hatására, a permanens megalázottság helyzetében
nem is volt elvárható a megfontolt, kiérlelt cselekvés.
E.L., az egyik résztvevő akkoriban 24 éves volt,
a Füszért Vállalat alkalmazottjaként dolgozott.
26-a délelőttjén teherautóval végzett szállítást,
amikor meglátta, hogy kb. 200-300 fős tömeg
gyülekezik a Kossuth téren, majd közelükbe érve
tapasztalta, hogy a szovjet emlékmű ledöntésével kísérleteznek. Ő is a tömeghangulat hatása
alá került, s vezetőjévé vált az akciónak. Először
a Szállítási Vállalat gépkocsijaira erősítettek drótkötelezt - előbb egy, majd kettő, végül három
teherautóra -, közben a tömeg kalapácsokkal,
feszítővasakkal és egyéb eszközökkel próbálkozott, de az építmény ellenállt.
A drótköteleket különböző személyek hozták,
a gépkocsivezetők is önszántukból vettek részt
az eseményekben.
Végül hosszú, eredménytelen próbálkozás
után egy Federal nevű nehézgépkocsit kerítettek
valahonnan, s azzal sikerült elérni a célt: az
emlékmű a földön hevert, amit a tömeg üdvrivalgása követettt.
Közben néhány fiatal suhanc a közelben lévő
üzleteket akarta kifosztani, de pont a "szobordöntögetőkH akadályozták meg őket ebben.
A lelkesült emberrek ezután elénekelték a Himnuszt, valaki - a tömegből - elszavalta a Szózatot,
s ezután szétszéledtek, bár lettek volna olyanok
is, akik a felfokozott érzelmi állapotban mást is

terveztek, de a többség fegyelmezettsége lehetetlenné tette a lincselést, a zabrálást.
Ezt az akciót követte a tanácsházán, a gimnáziumon s egyéb épületeken lévő vörös csillagok
leverése, Sztálin- és Rákosi-képek, könyvek elégetése a tanácsháza udvarán.
A visszaemlékező szerint sokan gratuláltak neki, szorongatták a kezét a Kossuth téren olyanok,
akik később a hatalom képviselői lettek ismét.
Kíváncsi voltam, vajön mi motiválta őt abban,
hogy főszereplője legyen az emlékmű lerombolásának. Válaszában elmondta, hogy személy
szerint nem azokra az elesett, ismeretlen katonákra haragudott, akiknek emlékére állították az
emlékművet. De lehetetlen volt elválasztani e
szimbólumtól mindazt, amit a Rákosi-reendszerben átéltek, a sérelmeket, a hazugságokat, az
elnyomást.
A megtorlás az ő esetében sem maradt el,
tettét az államhatalom megdöntésére irányuló
cselekedetként értékelték, anyagi jóvátétel fizetésére kötelezték, állásából elbocsájtották. 1957
tavaszán letartóztatták, az első tárgyaláson az
ítélet másfél év börtön.
Ez e|len fellebbezett, 1958. májusában az
újabb tárgyaláson a Legfelsőbb Bíróság egy évi
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Közben
időnként vizsgálati fogságban volt, időnként szabadon engedték.
Munkát nehezen kapott később, sokáig segédmunkásként dolgozott, majd szerepét kezdték
"elfelejteni". Mindenesetre véleménye szerint
megbélyegzett ember volt mostanáig, de saját
f
56-os szerepét ma sem értékeli másként, mint
akkor.
Az orságos események mellett eltörpül az itteniek jelentősége, de ezek is hozzátartoznak az
akkori idők történelméhez, a város múltjához. A
helyes megítélés kialakításának első lépése a
tények feltárása, ezzel lehet a hamis képzetek
kialakulását elkerülni.
- Sz. l. -

Mindennapi beszédtéma manapság a földkérdés. Sokakat érintő problémáról van szó. Eltérő érdekek alapján különböző
elképzelések fogalmazódnak meg. Lapunk ezért vitaindító szándékkal e témakörből közöl írást. Ugyancsak mindnyájunkat érintő
kérdés: mi lesz a városi ellátó tevékenységet végző tanácsi vállalatok sorsa? Miként lehet ezeket gazdasági szempontból
hatékonyan működtetni valamennyiünk közös hasznára? Miután a kérdésre nincs még egyértelmű válasz, szívesen adunk helyet
az itt élő emberek gondolatainak, remélve azt, hogy írásunk felkelti az érintettek figyelmét.

ÉSZREVÉTELEK ÉS GONDOLATOK A TERMŐFÖLDRŐL
A termőföld jövőbeni sorsa napjainkig sem
rendeződött, a kérdés még mindig nyitott, így
a megoldáshoz segítséget nyújthatnak valamennyiünk gondolatai. Egyetértünk azzal,
hogy a mezőgazdasági nagyüzemek favorizálása az elmúlt időszak elhibázott mezőgazdaság-politikai elképzelése volt. De mint ahogyan a csupa nagyüzemi méretű termelőegységekből álló mezőgazdaság nem kellően hatékony ós rugalmas, ugyanúgy a csak kis méretű farmergazdaságokból aíló mezőgazdaság szintén ilyen problémákat vet fel. A két
koncepció a ló két oldalát jelképezi. A ló hátát
az a vegyes mérető termelőegységekből álló
mezőgazdaság jelenti, amelyben egyarántfellelhetők a kis-, a közép- ós a nagyüzemek. A
méretek diff erenciálóaásával a termékszerkezet specializálódása is várható.
Vannak ós lesznek olyan mezőgazdasági
termékek, amelyeket hatékonyan csak ezer
hektáros (pl. búza, kukorica stb.), vagy száz
hektáros (pl. gyümölcsösök, burgonya, csemege kukorica stb.), illetve pár hektáros (pl.
zöldségfélék) méretben lehet igazán nagy hatékonysággal előállítani.
A méretek differenciálódásához, a földet
művelni akarók igényeinek kielégítéséhez a

termőföldek szabad forgalmazásának lehetőségét meg kell teremteni. Ehhez nincs szükség egy újmódi államosításra, elegedő a szövetkezeti tulajdonban lévő földterületek és a
tiszta vagyon második felének nevesítése. Ezzel egyidejűleg pedig a szövetkezeti vagyon
oszthatóságának kimondása.
Az előbb említett újmódi államosítás egyébként jóhiszeműen megszerzett tulajdonjogot
sértene, amit a ma érvényben lévő alkotmány
csak közérdekből és teljes kártalanítás esetén
enged meg. Közgazdasági szempontok is indol
a föld szabad forgalmazását, hiszen
ezaze<
azegy
egyedüli termelőeszköz, amelynek újratermelésével
kapcsolatos költségei
lósóvel ki
_ ' eddig nem
épültek be a közrehatásával létrejött termék
árába.
Tehát szükség van a föld szabád forgalmazásának megteremtésére, ez azonban nem
jelenti azt, hogy ezen cél megvalósításának
egyedüli módja a mezőgazdaság jelenlegi véleményünk szerint nem nélkülözhető - teljesítőképességének csökkentése. Egy - mégha
hibákkal terhelten - működő renaszemeK a
megszüntetése, azt megelőzően, hogy a helyébe álló, azt pótolni tudó új rendszer Készen
lene, veszélyeztetné a belföldi ellátást és az

exportot, márpedig jelen politikai, gazdasági
helyzetben ezek egyike sem kívánatos mellékhatás.
A fentiek miatt az látszik célravezetőnek,
hogy ne a múlt valamely igazságosnak vélt
időpontjának tulajdoni állapotaiból, hanem a
jelen viszonyaiból induljunk ki. Igazságtalan
lenne a ma aktívan dolgozó nemzedékeknek
benyújtani egy olyan számlát, amelynek előzményeiben nem vettek részt. Igazságtalanság
árán az igazság sem kell. Ebből következően
létrehozhatnánk egy láncolatot igazságtalan
döntésekből.v Olyan megoldást kell keresni,
amely nem okoz új sérelmeket.
Döntően erkölcsi ós részben legyen csak
anyagi jellegű a rehabilitáció, hiszen a jóvátétel anyagi terheit közvetve, vagy közvetlen így
is, úgy is az aktív nemzedékek viselik. A rehabilitáció megvalósítására csak úgy érdemes
vállalkozni, ha ez nem hátráltatja a jelen és a
jövő gondjainak megoldását, nem nehezíti a
rieglévő pi
kiilábalást meglévő
problémáinkból. Nem hiz
szem,
ho<•gyca fenti feltételeknek megfelelne az
ap.ák és fiuk nemzedékeinek szembeállítása
aki
aEkor,
amikor lehetséges, hogy az összefogás
sem jelent olyan nag
erót, amely képes
a nehézségek leküzdésére.
S.l.

Városi ellátásban

MODELLVÁLTÁS - ZAVAR NÉLKÜL
Az új önkormányzat első feladatai közé tartozik szervezeti ós
működési modelljének kidolgozása. Az új rendszer kialakításakor
tekintettel kell lennie az önkormányzati törvényben az önkormányzatok részére meghatározott feladatokra, a város ellátási
igényére, a jelenleg kialakult és
működő szervezeteKre. A modellváltást úgy kell végrehajtania,
hogy a varos működésében zavart ne okozzon, az átállás a város érdekeinek, igényének megfelelő légyen.
Az önkormányzatnak kell meghatároznia, hogy a feladatait hogyan, milyen szervezetekkel oldja
meg, s azok az önkormányzattal
milyen kapcsolatban álljanak. Az
önkormányzati feladatai közül jelentős részt képviselnek a település üzemeltetési, közszolgáltatási
feladatai, melyeket a városbanjelenle
nleq a Városgazdálkodási Vállalat
lat IVGV)
i
ÓS a Városüzemeltetési
si Ellá
Ellátó' Szervezet
~
(VESZ) lát
el. Van a városban az önkormányzathoz tartozóan még egy
gazaálKodó szervezet, a Költségvetési Üzem, mely már csak nevében hordozza a költségvetési
kapcsolatot, hiszen valójában
önálló, nyereségérdekelt építőipari tevékenységet folytató szervezetként működik. A VGV és a

VESZ tevékenysége szinte teljesen lefedi az önkormányzat település-ellátó közszolgáltató feladatait, ezért a szerepük a város
életében igen jelentős.
A VGV - mint korlátozottan nyereségérdekelt vállalat - tevékenységi Körébe a szilárd és folyékony
települési hulladékok gyűjtése,
szállítása, ártalmatlanítása, a fürdő, a kertészet, a patyolat üzemeltetése és ingatlankezelés tartozik. A VESZ költségvetési
szervként ellátja a köztisztasági
szolgáltatást, a zöldterület-fenntartást, a helyi vízgazdálkodásból
a csapadékvíz-efvezető hálózat
fenntartását, lebonyolítja a lakossági indíttatású valamennyi közműfejlesztést, üzemelteti a piacot, a vágóhidat, a gyepmesteri
telepet, ellátja a helyi kezelésben
lévő utak, hidak, járdák állapotának ós tartozókainak fenntartását, a város síkosság mentesítését. Ezen túlmenően foglalkoztatja a közhasznú dolgozókat. Bonyolítja továbbá a városháza működtetését, karbantartását,foglalkoztatja az ehhez kapcsolódó
technikai személyzetet. Bonyolítja a szociális, a nevelési segély
kiutalását, a sporttevékenység, a
polgári védelem pénzügyi adminisztrációját.
az előbbi

két szervezettől eltérően a versenyszférában, az építőipari piacon, építő-, szak- és szerelőipari
tevékenységgel és az azok átlátásához szükséges szállítással, valamint építőgép-üzemeltetéssel
foglalkozik. Jellemző az üzemi
kapacitás nagyságára, hogy jelenleg a törökszentmiklósi kenyérgyár rekonstrukciós munkáit
végzi, és ez a 30 millió forintos
munka csak 50 százalékban köti
le kapacitását.
Ezek a szervezetek jelenleg feladatukatellátják, de ez nemjelenti azt, hogy amit csinálnak, annak
színvonáá nem javítható.
Az önkormányzat feladata lesz,
hogy a jellegüknél fogva hasonló
tevékenységeket egységesítse, a
különböző érdekeltségi formákat
szétválassza, minden tevékenységre megtalálja a városi érdeknek legjobban megfelelő rendszert. Az önkormányzatnak, hogy
kiadásait fedezni tudja, vállalkoznia kell. Vállalkoznia minden
olyan területben, ahol a tevékenység jellege piaci, nyereségérdekelt. A vaJlalkozásnak különböző
formáit választhatja, egyes eszközeit bérbe adhatja, masokat saját apportként vihet gazdasági társasadba, tevékenységeket adhat
ki vállalkozók részére. Az előbbiekből származó bevételeivel se-

gítheti a település-ellátás, közszolgáltatás színvonalának javítását. Fontos, hogy a vállalkozásokban megtermelt nyereség felhasználásáról az önkormányzat
maga döntsön. A szolgáltatásban
olyan működési formát (formákat)
kell választania, amelyben az önkormányzat elláttatasi felelőssége a legnagyobb garanciával
valósul meg. Olyan formát,
amelyben az elvégzett szolgáltatás minőségét a legbiztosabban
megkövetelheti.
Égyes tevékenységeket ezen a
területen is adhat vállalkozásba,
arra azonban gondolnia kell, hogy
a vállalkozás csődbe mehet, az
ellátási felelősség viszont megmarad, ezért ki kell építeni egy
olyan szervezeti rendet, mely az
eszközök azonnali továbbmŰKödtetésére alkalmas.
Az előbbi gondolatok az önkormányzati vagyon egy részének
működtetésére vonatkozó, korántsem teljes körű elveket, lehetőséget tartalmazzák. Ahhoz,
hogy az önkormányzat megtalálja
e vagyonrész leghatékonyabb
műköcfési kereteit, szüksége lesz
minden segíteni akaró, hozzáértő
véleményre.
Cikkünket ebben a témakörben gondolatébresztőnek ós
vitaindítónak szánjuk. E.l.
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A Városi Művelődési Központ
novemberi műsoraiból
3-án délután
a református templomban Mozart
Requiem-jét hallgathatják meg az
érdeklődők. Közreműködik a Szolnoki
Szimfónikus Zenekar és a Kecskeméti
Pedagógus Énekkar
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Vallalkozok
figyelem!

9-én 10.00 és 14.00 órakor
Csili9sala csodái - Pódium terem
(Az Állami Bábszínház előadása)

11-én 16.00 órakor

Hitelpályázatok szakszerű
elkészítését vállalom!

Tánciskolái vizsgabál - Pódium terem

15-én 17.00 órakor
Országos Filharmónia bérleti
hangversenye. A Magyar Barokk Trió
Bach-műveket játszik - Pódium terem.
A 10 éves Jászkun Fotóklub kiállítása
november 9-éig tekinthető meg.

Befektetési,
gazdasági tanácsadás

16-án 17.00 órakor
Kiállítás nyílik Wagner Ferenc
fotóművész alkotásaiból a Pincegalériában.

Decemberi előzetes! 8-án (szombaton)
vendégünk Vladimír Paszternak, a hipnotizőr

Szőke András
okleveles közgazdász
Törökszentmiklós, Alkotás út 14,
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Jogi
tanácsadó

Bűnügyi krónika

Az utóbbi időben felerősödött vállalkozási kedv és ennek alapián kezdett
vállalkozásokhoz igen sok kölcsönt
vettek igénybe magánszemélyek. A
kölcsön fedezeteként a hitelező pénzintézet készfizető kezességet kötött
ki.
Több panaszos levél is érkezett,
hogy a pénzintézet anélkül, hogy a
hitelezőn próbálta volna meg behajtani a követeléseit, közvetlenül a kezes
ellen fordult, aki most a kötelezett helyett fizet.
Olvasóink közül többen is kérdezték, hogyan lehetséges ez, milyen lehetősége van a kezesnek arra, hogy
a tőle letiltott pénzhez hozzájusson?

Ne hallgass az (agresz)szívedre!
Törökszentmiklós lakosságát felzaklatta a szeptember 23-án a művelődési házban
megtartott Fidesz-rendezvényen történt súlyos eset, melynek végeredménye, hogy Bódi
Gábor 22 éves törökszentmiklósi lakost egyik szeme alatt egy Rambó-típusú oldalt recés
tőrkéssel megszúrták.
A kés agysérülést okozott, a sértett tíz napig eszméletlen volt. Az eddig rendelkezésre
álló adatok szerint a művelődési ház pincéiéban disco volt, ahol öt-hat tagból álló társaság
szórakozott. A nap folyamán különböző helyeken már italoztak, és így kerültek erre a
szórakozóhelyre. A művelődési ház felső emeletén Fidesz-rendezvény volt, koncerttel
egybekötve. Éjfél körül a pincében a disco befejeződött, az ott szórakozó fiatalok egy része
fel akart menni a Fidesz-rendezvényre. Ebből ott szóváltás kerekedett. A lépcsőfeljárón
tömegverekedés kezdődött. Székeket, asztalokat borítottak föl, sörösüvegeket dobáltak.
Többen megsérültek.
Az alulról felfelé igyekvő fiatalok közül kivált Varga Béla, 28 éves törökszentmiklósi lakos
(Szivárvány utca 10. sz.) a nála lévő tőrkéssel. Ezt látva mindenki menekült előle. Ö Bódi
Gábor felé haladt, aki megpróbált a támadás ellen székkel védekezni. Varga Bélának
"sikerült" őt szemen szúrnia, majd az elkövető elmenekült. A kés a sértett szemüregénél
hatolt be, melyet később kórházba szállítás után tudtak csak többórás műtéttel eltávolítani.
Varga Bélát rövid időn belül a rendőrség őrizetbe vette. Az eddigi vizsgálat és az ügyben
szereplők kihallgatása során az esetnek semmilyen politikai színezete nem volt. Az
elkövető alkoholtól befolyásolva, garázda magatartast tanúsított, kötekedett, ez vezetett a
cselekmény elkövetéséhez. Korábban hasonló jellegű bűncselekmények miatt n á r állt
bíróság előtt.
A fiataloknál az utóbbi időben mértéktelen alkoholfogyasztás tapasztalható, már leittasodva jelennek meg a különböző szórakozóhelyeken. A rendezők nem jelzik ezt a
rendörségnek. A Fidesz-rendezvényen és a discoban is szeszesitalt árusítottak. A megfelelő létszámú rendezőgárda hiányzott.
Az esetet követően elterjedt a városban, hogy csoportosan jönnek a "bőrfejűek" megtorolni a történteket. Többen nem mertek kijönni az utcára, a szülők nem mertek a gyermekeiket elengedni. A rendőrség megerősített szolgálatot teljesített, azonban,kiderült, hogy
nem volt alapja a hírnek. Valakik pánikkeltéssel szórakoztak, erőszakos bűncselekmény
nem történt.

Mi is a kezesség?
A kezesség szerződést biztosító
kötelezettség, megkönnyíti a hitelezőnek, hogy jogait érvényesítse. Előfordulhat ugyanis, hogy a kötelezett, aki
a hitelt felvette, anyagi eszközök híján
nem tud vagy nem akar fizetni. Megromlott a'hrtelt felvevő anyagi helyzete, vagy szándékosan elvonta a nitel
fedezetét. Ezért, hogy a hitelező az őt
megillető hiteltörlesztéshez hozzájusson, szerződéses biztosítékot köt ki,
melynek egyik formája a kezesség. A
kezesség tulajdonképpen a szerződés személyi biztosítéka. A Polgári
Törvénykönyv megfogalmazása szerint a kezes arra válíal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett
nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnakteljesíteni.
A kezesi szerződés minden esetben csak írásbeli formában érvényes.
A kezességnek két formája van. Az
úgynevezett egyszerű kezesség, valamint a készfizető kezesség.
A mindennapi életben a készfizető
kezességi forma terjedt el, amely azt
jelenti, hogy a jogosult, a hitelező a
kötelezett, az adós mulasztása (nem
fizetése) esetén jogosult csupán a kezes ellen, vagy mindkettőjük ellen fordulni és követelését érvényesíteni. A
készfizető kezes nem emelhet kifogást a hitelezőnél, hogy először próbálja meg az adóson a tartozását behajtani, s ha ez nem vezet eredményre, csak ezután forduljon ellene. A
készfizető kezest csupán az a jog illeti
meg, hogy ha teljesít az adós nelyett,
az adós ellen forduljon, s követelje,
hogy részére az adós fizesse meg az
általa a jogosultnak fizetett térítéseket.
Lényeges megjegyezni, hogy ha a
jogosult valamilyen egyéb szerződéses biztosítékot kötött ki a hitelezővel
szemben a kintlévőség behajtása érdekében, ezek a garanciák, biztosítékok átszállnak az adós helyett teljesítő készfizető kezesre.
Dr. Slezák Sándor

Betörők bundája
Ismeretlen tettesek ellen azért indult büntető eljárás, mert szeptember 7-ére virradó
éjszaka tetőbontás útján behatoltak a tiszatenyői 7. sz. Italboltba, es onnan videomagnót
ós készpénzt tulajdonítottak el. A nagy erőkkel indult nyomozás egy olyan kilenc fős
rákócziújfalui betörőbandához vezetett, amely által elkövetett bűncselekmények kárértéke
lassan meghaladja az egymillió forintot. Előszeretettel törtek be hétvégi házakba, de volt
olyan eset is, amikor háromszor törtek be egymás után a kenderesi vas-műszaki boltba,
és egyik alkalommal közel húsz darab videomagnót, és legalább száz videokazettát
tulajdonítottak el. Az esethez kapcsolódik például, hogy amikor betörtek a rákóczifalvai
téesz szajoli vadászházába, akkor onnan olyan értékes pumaszőrt tulajdonítottak el,
amelyből nyilvántartás szerint mindössze hét van az országban. Az ügy érdekessége, hogy
ezt a szegedi KGST-piacon mindössze ötezer forintért sikerült értékesíteniük. A kilenc
fiatalkorú jelenleg a rendőrség fogdájában várja a nyomozás befejezését ós az azt követő,
remélhetőleg példás bírói ítéletet.

Alapítvány bűnmegelőzésre
Bűnmegelőzési alapítvány létrehozását kezdeményezte a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság. Az alapra befolyt összegekből olyan technikai (híradó, jelző, riasztó) berendezésedet, egyéb eszközöket kívánunk vásárolni, melyek lehetőve teszik a gyorsabb ós
modernebb bűnüldözést, a betörést, lopásokat elkövetők tettenérését, eredményesebb
felderítését.
Az alapítványhoz csatlakozhat minden jóérzésű állampolgár, jogi személy, vállalat,
valamennyi szerv ós Intézmény, akiknek óraeke, hogy a városban ós környékén elkövetett
bűncselekmények száma csökkenjen. Kevesebb legyen a gépkocsrfeltörós, a magánházakba vágy üzletekbe történő betörés és lopás. Az alapítvány bíróságilag bejegyzett. A
létrehozókból álló kuratórium felügyeli. Az alapítványba befizetni a törökszentmiklósi OTP
elszámolási számlájára lehet.
Elsz. számlaszám: 824-000464
MNB számlaszám: 459-98159
A befizetett vagy átutalt összeget az adóalapból le lehet írni.
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- Október 13-án tartotta alakuló ülését Tiszatenyő újonnan megválasztott
képviselő-testülete. Az ünnepi eseményen tett esküt a település polgármestere, Kovács Jánosné.
Ezt követően került sor a megyei küldöttek megválasztására. A képviselők
megválasztották az ügyrendi bizottságot, valamint arról is döntöttek, hogy a
jegyzői állás betöltésére pályázatot írnak ki.
A

A

A

- Kuncsorba község nagyon szép létesítménnyel gazdagodott. Szeptemberberwdták át a több mint négymillió
forintba kerülő orvosi lakást és a rende-

lőt. A régi rendelő hasznosításáról a
helyi önkormányzat fog dönteni.
A

A

A

- Fegyvemeken január 1-jétől bővült
a betegek ellátása. A körzeti orvosi és
fogorvosi szolgálaton túl az épületben
kialakított laborban lehetőség nyílt vércukorvizsgálatra. Szükség esetén
EKG- és oszcillometriás vizsgálatokat
is végeznek. Szándékukban áll a kis
labor további bővítése. Későbbi időben
a lakosság szűrővizsgálatát is tervezik.

Közületek

Gordontanfolyam
pedagógusoknak
Szeptember 25-én kedves vendégei voltak városunk és a környékbeli községek pedagógusainak. Délelőtt a Hunyadi úti Altalános Iskola nevelőtestülete ismerkedett meg a Gordon-módszerrel
Seiffert Eszter és Rakltowszkyné
Egedi Ilona közreműködésével.
Délután a városi könyvtárban a Magyar Pedagógiai Társaság területi
munkacsoportja szervezett baráti
beszélgetést a meghívott előadókkal.
Mindkét helyen sikerült a résztvevő pedagógusok érdeklődését
felkelteni a módszer iránt. Többen
jelezték, hogy jelentkezi szeretnének a januárban induló Gordontanfolyamra, amelynek a szervezését a MPT területi munkacsoportja
és a városi könyvtár vállalta.

- A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt törökszentmiklósi alapszervezete
alapítványt létesített a Hunyadi úti Általános,*,Iskolában tanuló, halmozottan
hátrányos helyzetű, enyhe fokban értelmi fogyatékos és mozgássérült gyermekek számára.
Az alapítvány számlaszáma az OTP
Törökszentmiklósi Fiókjánál: 824-000456.
Az alapítványról bővebb információt
Túrba Józsefné, az oktatásért felelős
igazgatóhelyettes és Török András az
MSZDP helyi alapszervezetének képviselője ad.
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Lapunk bizományos árusoknál
szerezhető be. Keresse az "Itt
kapható a Törökszentmiklós és
Vidéke" feliratot!
A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN BIZOMÁNYOSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK.
VEGYEN RÉSZT A HELYI LAP
TERJESZTÉSÉBEN!
Jelentkezés: Törökszentmiklós
Pf. 100.

OLVASSA RENDSZERESEN, RENDELJE MEG LAPUNKAT

Megrendelőlap
Megrendelem a Törökszentmiklós és Vidéke című lapot
példányban. Kérem, kézbesítsék az alábbi címre:

. . .

Név:
Pontos cím:

f s

• •. X

Megköszönjük
Mindazoknak, akik a Törökszentmiklós és Vidéke
Újság Alapítványához
anyagi lehetőségeikhez
mérten hozzájárultak.
Az újonnan befizetők:
Piknik Vendéglátó Kft, Törökszentmiklós Városi Tanács.
Az alapítvány számlája
továbbra is nyitott, várjuk
más támogatók befizetését.
Az újság következő számaiban mindig bemutatjuk az
új befizetőket.
Csekkszámla a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségein és
a szerkesztőségben kapható.

A megrendelőlapot küldje el a szerkesztőség címére:
5200 Törökszentmiklós, Postafiók 100.
Törökszentmiklós és Vidéke Független Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135., Pf.; 100. Telefon: 13
Szerkesztőség vezetője: Szőke György
Tervezőszerkesztő: Bódi Béla

Kiadó: Törökszentmiklós ós Vidéke Újság Alapítvány
Kiadásért felelős: Fejes Ferenc
KÓSZÜlt:
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AZ ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR SZOLNOK
MEGYEI IGAZGATÓSÁGA AZ ALÁBBI
SZOLGÁLTATÁSAIT AJÁNLJA KISVÁLLALKOZÓK
ÉS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE:

SZÁMLAVEZETÉS,
BETÉTGYŰJTÉS,
HITELEZÉS,
BANKI TANÁCSADÁS,
EGYÉB PÉNZÜGYI MÜVELETEK LEBONYOLÍTÁSA.
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A szolgáltatások vidéki
hálózati egységeinknél is igénybe vehetők.

FIGYELEM! OLCSÓBB!
A Szolnok Megyei Gabona forgalmi és Malomipari Vállalat garantált,
változatlan béltartalom mellett az alábbi boltjaiban a kistermelők részére a
malacindító tápot 2.095 Ft/q helyett
malacnevelö tápot 1.546 Ft/q helyett

1.988 Ft/q
1.507 Ft/q

fogyasztói áron értékesíti.
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Törökszentmiklós és Vidéke választási melléklet

Az önkormányzati választások
eredménye Törökszentmiklóson
és a környék községeiben
KUNCSORBA
Polgármester: Murányi Zsigmondné (független)
Képviselő-testület tagjai: Ábrahám Sándor (független), Ábrahám Sándorné (független), Gelle Antal (független), Prókai Zoltán
(FKgP), Dr. Tóth István (független), Vesze László (független).

ÖRMÉNYES
Polgármester: Zsolczai Lajos (független)
Képviselő-testület tagjai: Barta János (MNP), Bartus János (független), Fülek Andrásné (MDF), Fürj János (független), Polyák
László (független), Szunyogh Antal (független), Török Istvánná (független), Veret) István (független).

TISZABÖ
Polgármester: Négy esi Zoltán (független, SZDSZ és FKgP támogatásával).
Képviselő-testület tagjai: Ambrus Andrásné (FKgP), Balogh Bálint (SZDSZ), Bognár Szabolcs (SZDSZ), Faragó Ferenc (FKgP),
Marsi Lászlóné (SZDSz), Mága Zoltán (cigány etnikai kisebbség), Nagy Rudolf (SZDSZ), Rezsó Gáborné (független) Tolnai Antal
(SZDSZ).

TISZAGYENDA
Polgármester: Balogh György (független)
Képviselő-testülettagjai: Csató András (független), Gregorlstván (független), Hajnal István (független), HéderMihályné (független),
Koós András (független) Magyar Miklós (független), Sinka József (független), Szabó Miklósné (független).

TISZAPÜSPÖKI
Polgármester: Tótok Sándor (független)
Képviselő-testület tagjai: Bander József (Fidesz), Horváth Ernő (Fidesz), Kenyeres András (független), Nagy Zoltán (független),
Orosz István (független), Péter Imre (független), Péter István (független), Sziráki Imre (független), Vas Imre (Fidesz).

TISZAROFF
Polgármester: Szász György (független)
Képviselő-testület tagjai: Fehér Sándor (független), Juhász Kálmán (FKgP), Kasza Imre (független), Kiss Szabolcs (SZDSZ),
Matastik Pálné (MSZP), Dr. Nagy Lajos (független), Patocskai László (független). Somodi Imre (Vállalkozók Pártja), Tóth László
(független).

TISZATENYÖ
Polgármester: Kovács Jánosné (független)
Képviselő-testület tagjai: Adamik József (független), Fehér Imréné (független), Guttyán Sándor (független), Hegedűs László
(független), Juhász Ferenc (független), Kiss István (független), Plesovszki Istvánné (független), Dr. Török Zoltán (független), Trecskó
Mihály (független).
Fegyverneken 38,55 százaléka, Kengyelen 37,66 százaléka vett részt a szavazásra jogosult állampolgároknak a választásokon,
így ezekben a helységekben a második fordulóban dőlt él, hogy kik lesznek az önkormányzatok tagjai..

FEGYVERNEK
Polgármester: Huber Ferenc (FKgP)
Képviselő-testület tagjai: Kindert Ferenc (független), Bastich József (független), Vidalmre (SZDSZ), Vágó Lajos (SZDSZ), Baunok
Béla (független), Gácsi Ferenc (független), Kuna László (független), Thálerné Bognár Katalin (független), Balogh József (független),
Kelemén Csaba (SZDSZ), Túró Lajos (SZDSZ), Görög Gábor (független), Gál Miklós (független).

KENGYEL
Polgármester: Czédly Gyula (MSZP)
Képviselő-testület tagjai:N é m e t hLajos (független), Kozák János (független), Molnár István (füqgetlen), Magyar Imréné (független),
Lovász Mátyásné (MSZP), Auner Tamás (független), Buka Zoltánné (független), Hegedűs Sandorné (MSZP), Kozák Ferencné
(független), Kovács Gyula (Fidesz), Cseh László (Fidesz).

TÖRÖKSZENTMIKLÓSON AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK:
Dr. Pataky Csaba(független), Fehér László (független), Török Bertalan (FKgP), Évinger Mária Magdolna (MSZP), Kolozsi József
(független), Bajusz Katalin (MDF), Mészáros János (MDF), Búzás Sándor (MSZP - az első fordulóban megválasztva), Pintér Zoltán
(független), dr. Süle Mihály (MSZP), Márkus Mihály (Agrárszövetség), Mihály Márton (FKgP), Fejes Ferenc( FKgP-Vállalkozók Pártja),
a 9. sz. választókerületben a szavazás érvénytelen volt, időközi valasztást írnak ki.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSON LISTÁKRÓL MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK:
Kovács László vagy Turi András (Vállalkozók Pártja, a 9. sz. választókerületben tartandó időközi választás eredménye alapján),
Turcsányi János (Fidesz), Őz József (Fidesz), Szőke András (MSZP), Szegő János (FKgP), Dögei Imre vagy Sáringer János (FKgP,
a 9. sz. választókerületben tartandó időközi választás eredménye alapján), Pató Sándor (FKgP), Szécsi Márton József (FKgP), Póth
János (Agrárszövetség), Sántha Albert István (SZDSZ), Kakuk lm re (SZDSZ), Madarassy István András (MDF), Balogh József (MDF).

