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FÜGGETLEN KÖZÉLETI LAP I 

Valami új kezdődött el 
Jelképe is lehetne a tavaly városunkban is végbement 

rendszerváltozásnak az a nagy karácsonyfa, amely az 
ünnepek alatt az egykori Lenin-szobor helyén állott. A 
hatalmas fenyőfát december 22-én a Városgazdálkodási 
Vállalat dolgozói állították fel, a TITÁSZ gondoskodott a 
kivilágításáról szép, színes villanykörtékkel, a művelődési 
központ dolgozói maguk készítette díszekkel felékesítet-
ték, hogy 23-án délelőtt 9 órakor teljes pompájában vár-
hassa a "Mindenki karácsonya" nyitó ünnepségének 
résztvevőit. 

A nyomtatott meghívók és a forgalmasabb helyeken 
kiragasztott plakátok már napokkal előbb hívogatták a 
közönséget, ennek ellenére a vártnál kevesebben gyűl-
tünk össze a karácsonyfa körül, hogy meghallgassuk Sze-
gő János polgármester megnyitó beszédét. 

Bevezető szavaiban a polgármester úr is utalt a változó 
jelképek mögött rejlő érdemi változásokra, és üdvözölte a 
szép kezdeményezést, reményét fejezve ki, hogy ezzel új 
hagyomány születik városunkban. Beszélt a város nehéz 
helyzetéről, az új önkormányzat - azon belül a saját törek-
véseit pedig abban a célban összegezte, hogy a város 
igazi otthona legyen minden polgárának. Ehhez azonban 
mindenkinek hozzá kell járulnia, olyan köztudatnak kell 
kialakulnia, hogy a város a miénk, és olyan lesz, amilyen-
né mi tesszük. 

A Kodály Zoltán Zeneiskola kis növendékei, valamint a 
Miklós Néptáncegyüttes kedves műsorral örvendeztette 
meg a közönséget. 

A fa a megnyitó ünnepség végeztével sem maradt 
árván: a kisgyermekek szüleik kezét fogva közelébe me-

Szegő János polgármester mondott beszédet Fotó: M. J. 

részkedtek, és örvendező arccal csodálták, hiszen kará-
csonyfát eddig csak a szobában láttak. 

Korán sötétedik december végén. Az est beálltával 
mindannyiunk karácsonyfája még szebben tündökölt. A 
hangulat is valahzogy áhítatosabb volt, amikor este 6 
órakor megkezdődött a karácsonyi ökumenikus könyör-
gés a római katolikus egyház és a református egyház 
papjainak részvételével. "Elközelgett a karácsony, a sze-
retet ünnepe" - kezdte beszédét dr. Laczkó Béla latpéolis 
prépost, majd a továbbiakban arról beszélt, hogy az ember 
önmagában gyarló lény, szüksége van az Isten szere-
tetére is ahhoz, hogy jó legyen. (Folytatás a 6. oldalon) 
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__ Népi, szocialista 
naiv demokrácia 

(2. oldal) 

Önkormányzati tájékoztató 
(4.—ö.oldal) 
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Népi, szocialista, n a i v d e m o k r á c i a 

Nem hiszem, hogy különösebben 
magyaráznom kellene a címet. Az 
első kettő már volt - és befuccsolt 
(bár külön történelmi értekezést ér-
demelne, hogy maga az első szó-
kapcsolat - a "népi demokrácia" 
mekkora tautológia - ugyanis "népi 
népuralmat" jelent s micsoda foga-
lom-és tudatzavarra vall), s most azt 
a bizonyos harmadik korszakot éljük 
- azt hiszem, már nem sokáig. Ez 
utóbbi minősítésben benne van a 
magyarság csodavárása: az a bizo-
nyos "minden megváltozik, ha a 
rendszer megváltozik", s benne van 
a már annyit emlegetett csalódás, 
kiábrándulás, hiszen - kereken ki-
mondhatjuk - a csoda még egy na-
pig sem tartott (a csodálkozás vi-
szont száz napon is túl), s a sze-
génység, a nyomor talán még job-
ban fáj szabadon. 

Lehet, hogy durván hangzik, de ki 
kell mondani, hogy a többségünk 
valami iszonyatos naivitással állt 
hozzá a rendszerváltáshoz, pedig 
tudnunk kellett, hogy a demokrácia 
- ott Nyugaton - sem a kisemberek 
hatalma. Igaz, "mi megelégedtünk 
volna" azzal az életszínvonallal, s a 
fene bánta volna magát a hatalmat. 
A mi csodavárós hozzáállásunk 
nem számolt azzal, hogy ott ("Nyu-
gaton") is a pénz beszél, s bizony az 
dirigálja a koncertet, aki a zenekart 
és a karmestert fizeti. A hozzáértés 
bizonyítéka nem a diploma (legke-
vésbé a "hivatal"), hanem az elért 
haszon, s a tekintély nem a tudáson, 
hanem sokkal inkább a "summán" 
múlik. 

Tény, szidjuk a pártokat, szidjuk a 
parlamentet, szidjuk a kormányt, 
szidjuk az önkormányzatot, szidjuk 
a politikusokat, s a szidalmak végén 
mindenki megjegyzi, hogy egészen 
mást várt, sőt, hogy itt mindenki egé-
szen mást ígért. Pedig a rendszer 
pontosan úgy működik, ahogyan az 
"a nagykönyvben meg van írva". 

A polgári demokráciákban is tény 
- s nekünk is tudomásul kell vennünk 

-, hogy a politika és a politikusok 
pontosan annyi ígéretet tartanak be, 
amennyit rajta, illetve rajtuk beva-
salnak. 

Az ígéret a választási hadjárathoz 
tartozik, az ígéretek betartatása pe-
dig a választókon múlik. Azt hiszem, 
felesleges bizonygatnom, hogy sem 
az állam, sem a gyártulajdonos (de 
még egy "egyszerű" gyárigazgató 
sem) nem tesz semmiféle olyan en-
gedményt, amelyre nem kény-
szerítik. 

S hogy ez mitől demokratikus? At-
tól - "kéremszépen" hogy ennek a 
bizonyos "kényszerítésnek" meg-
vannak a legális, törvényes keretei. 
(Próbálta volna ön, kedves olvasó 
bármire is "kényszeríteni Pártunkat 
és Államunkat.) 

Elsősorban a választók azok, 
akiknek kérni (és számonkérni) kell, 
de ott vannak maguk a pártok, illetve 
tagságuk (ezért szomorú, hogy párt-
jaink mily kevés ember édekeit feje-
zik ki), s talán a legalapvetőbbek az 
érdekvédelmi szervezetek, amelyek 
pont olyan erősek, mint amilyen 
erős és eltökélt a tagság. 

Aki azt hitte, hogy a magasabb 
bért és a magasabb életszínvonalat 
ezüsttálcán viszi majd házhoz a libé-
riás inas, az legalább akkorát téve-
dett, mint az, aki úgy véli, hogy egy 
"polgári" rendszerrel szemben csak 
a sztrájk "az értelmes beszéd". 

Igen, még mindig illúziókban él-
ünk. Sokan mondják, hogy a kétkezi 
munkásnak ma kevesebb a szava, 
mint bármikor ezelőtt. Sajnos, ez 
még csak nem is féligazság: az em-
bernek (legyen az munkás vagy bár-
mi), pontosan annyi a szava, 
amennyire azt hallatja. Lehet, hogy 
többen megsértődnének, ha konkrét 
eseteket sorolnék fel - akár helyileg 
is -, amikor kívülállók (például külön-
böző pártok) próbáltak segíteni 
munka- és bérharcban az ún. öntu-
datos munkásságnak, amelyik do-
hogva tűrte a diktatórikus vezetők 
garázdálkodását, s mint annakide-

jén a "jó párttitkártól", most a demok-
ratikus pártoktól várta a megváltást. 

Lehet bólogatni és a fejet csóválni 
kedves "naiv demokraták", de aki 
nem tudja képviselni saját igazsá-
gát, arról azt sem lehet tudni, hogy 
egyáltalán van-e neki. Nem tudom, 
hogyan lehet kikezelni egy gyáva-
sággal beoltott nemmzetet, amelyet 
még elbutítani is megpróbáltak. 
Nem tudom, hogyan is lehetett ko-
molyan venni a "munkáshatalmat", 
amikor eléggé egyértelmű, hogy 
nem az a munkás, aki "szívében az", 
hanem az, aki effektív fizikai terme-
lőmunkát végez - bérért -, s ha nem 
ezt teszi, akkor már nem munkás, 
akármi is legyen a személyi igazol-
ványában, munka- és párttagköny-
vében. 

S ez vonatkozik a szakszervezeti 
vezetőkre is. Minden vezetőnek az 
a dolga, hogy vezessen, s egy de-
mokratikus rendszerben ez nem jó-
indulat, nem "elkötelezettség" és 
nem "áldozatkészség" kérdése, ha-
nem feladat, mégpedig kölcsönös 
kötelezettségvállalás alapján. (Mi-
lyen alapon várja a szakszervezeti 
tagság, hogy a vezetők kiálljanak az 
érdekeiért, ha a tagság nem áll ki 
vezetőjéért?) 

Ugyanis sem az országgyűlési, 
sem az önkormányzati képviselő-
ség nem úri passzió, nem hobbi, 
hanem feladat, amit el kell látni és 
számon kell kérni. 

Persze, nemcsak ez a demokrá-
cia, s persze, hogy szükség van jó-
szándékra, elkötelezettségre, be-
csületre és tisztességre. S ugyan-
úgy szükség van a nemzetben való 
gondolkodásra és a toleranciára - de 
meg kell szabadulni az illúzióktól, 
hogy ne csak a kiábrándulásig jus-
sunk el, hanem gyakorolni is tudjuk 
a demokráciát. Ez is harc (ha nem is 
a végső), talán keményebb is, mint 
amihez szoktunk, de hogy mennyire 
tisztességes, s mennyire emberi, 
már csak rajtunk múlik. 

Kakuk Imre 
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Almásy utcától a Werbőczy utcáig 
Ne keresse a címben sze-
replő neveket a legújabb ut-
canévjegyzékben, volt, 
most nincs. Napjainkban 
fel-fellángolnak az egyes 
utcaelnevezések kapcsán a 
viták. A viták során ütköz-
nek a politikai-gazdasági-
hagyománytisztelő érvek, 
ellenérvek. Létezik ugyan a 
vitákat, javaslatokat értéke-
lő és összegező bizottság, 
de eddigi tevékenységének 
eredménye egyelőre még 
nem ismeretes. 

A város elmúlt fél évszázadának utca-
név-elnevezéseinek tanulmányozása 
bepillantást enged az adott kor politikai, 
gazdasági, társadalmi, kulturális életé-
be. Gondolatébresztés céljából próbá-
lom vázlatosan bemutatni az elmúlt öt-
ven év utcanév-elnevezéseinek jelleg-
zetesebb változásait. Az 1941 -ben meg-
jelent címtár 107 utca-tér elnevezést tar-
talmaz (a legújabb címtár 182-t). Legna-
gyobb arányt, 25 százalékot a politiku-
sokról, ismert személyiségekről elneve-
zett utcanév-elnevezések képviselik. 
Hasonló arányt képvisel a földrajzi neve-
ket viselő utcanév-elnevezések száma 
is. Ezek: Brassó, Dráva, Eperjes, Foga-
ras, Kassa, Szabadka, Szamos, Száva, 
Tátra, Temesvár, Vaskapu, Várad, illető-
leg Buda, Debrecen, Földvár, Pest, Püs-
pöki, Szolnok, illetőleg Tenyő. 

Nyilvánvaló, az elnevezések első cso-
portja tükrözi a trianoni békeszerződés 
és a bécsi döntések nyomán kialakult 
közhangulatot. Nem véletlen, a II. világ-
háborút követő időben ezek a nevek, 

hogy ne sértsék szomszédaink "hazafias 
érzelmeit", nemhogy kegyvesztettek let-
tek, hanem tilosak is (a Száva út miért 
kerülte el a sorsát, nem tudom, talán a 
"keresztszülők hiányos ismeretei miatt"). 
Nem érthető viszont, miért nem volt po-
litikailag szalonképes a Debreceni, Föld-
vári, Mezőtúri, Pesti ésTenyői út elneve-
zése? 

A vallással, egyházzal összefüggő ut-
canév-elnevezések, úgy mint: Pánthy ut-
ca-tér, Pázmány, Szent Erzsébet, Szent-
háromság tér, Szent Imre, Szent István, 
Szent László, illetőleg Szent Miklós ut-
cák zöme sem kerülte el a sorsát. 

AII. világháborút követően a városban 
az utcanév-elnevezésekben is "nagyta-
karítás" kezdődött. A már említett föld-
rajzi és egyházi vonatkozású elnevezé-
seken túl áldozatul estek a politika, a 
tudomány, az irodalom stb. egyes kivá-
lóságai is. Az új utcanév-elnevezések 
egy része a helyi, más része a magyar 
munkásmozgalom ismert vagy kevésbé 
ismert alakjai közül került ki. Helyi vonat-
kozású elnnevezések: Csikós József, 
Kecskés János, Kutas Bálint,, Nagy Bá-
lint, Polgár Gellért, Thurzó Ferdinánd. 
Magyar vonatkozású lenevezések: Ba-
csó, Fürst, Hámán Kató, Kállai Éva, Kil-
lián, Korvin, Kun, Rózsa Ferenc, Sallai, 
Ságvári, Stromfeld, illetőleg Zalka. 

A "nagytakarítás" csúcspontját akkor 
élte meg a város, amikor a város jelen-
tősebb utcáira felkerült a Sztálin, Rákosi, 
Lenin, Marx, Engels, Malinovszkij, Tol-
buhin, Vorosilov, Dimitrov, Beloiannisz, 
majd a Felszabadulás, Május 1. út, No-
vember 7., Április 4., Csillag, Vörös csil-
lag, Vörös Hadsereg, Vörös Október, Út-
törő, Kelet, Béke, Köztársaság, Szabad-
ságharcos stb. utcanév-elnevezés. 

Száműzött lett pl. Kossuth, Bethlen, 
Hunyadi (átmenetileg), Almásy, Frange-
pán, Tinóka stb. utca. 

"Csere utcát" kapott: Batthyány, Deák, 
Bocskai, Széchenyi, Pázmány stb., főleg 
a város külső övezeteiben, legtöbb eset-
ben kirívóan bántó módon. Pl. Deák Fe-
renc a "haza bölcsé"-ről elnevezni azt az 
utcát, amely most viseli nevét, több mint 
szegénységi bizonyítvány! 

Sztálin és Rákosi halála után Kossuth, 
Bethlen, Hunyadi megkapta eredeti ut-
cáját, de Almásy nem. Minden maradt a 
régiben, a korábbi példaképek, jelképek 
uralják az utcanév-elnevezéseket. 

1956 után sem változott a szemlélet és 
a gyakorlat, utcanevet kaptak a barrikád 
egyik oldalán elesettek, úgy mint: Aszta-
los, Gyenes András (időközben lekerült 
a táblája), Mező, Munkásőr, Papp, Szik-
lai. 

Az említett II. világháborút követő ut-
canév-elnevezések a város jelenlegi ut-
cáinak 25 százalékát teszik ki. El kell 
ezen gondokodnunk, és helyben is kívá-
natos a múltat tárgyilagosan értékelni. 

Az irodalmat, művészetet, tudományt 
39 utcanév képviseli, de ezek között 
egyetlenegy sincs, amely valamilyen 
módon kötődne a városhoz. Pedig talál-
hattak volna - nem kettőt, nem hármat -, 
ha a soros vezetők rendelkeztek volna 
annyi helytörténeti ismerettel, mint 
amennyi elvárható lett volna. A döntés-
hozók többsége nem kötődött érzelmileg 
a városhoz, idegen maradt a lakosság 
számára. 

Az utcanevek rehabilitációját sem tá-
mogatták, megbújva annak pénzügyi ki-
hatásainak indokai mögött. 

S most itt vagyunk a rendszerváltáson 
túl (vagy innen?) és a város legnagyobb 
dicsőségére akár merre megyünk, a le-
rombolt rendszer jelképeiről, példaké-
peiről elnevezett utcanevek gúnyosan 
tekintenek vissza; mit akartok, hisz a 
város címere sem változott! 

Galsi Lajos 

Javaslat utcanév-változtatásra 
Az önkormányzat az alábbi utcanév-változtatásokat tervezi elsőként: 

Jelenlegi név 

1./ Felszabadulás 
2./ Lenin 
3./ November 7. 
4./Vörös csillag 
5./ Vörös Hadsereg 
6./Vörös Október 

Javasolt: 

Almásy János 
Batthyány (a mai Batthyány utat Tinóka névre változtatni) 
Bocskai (a mai Bocskai utat Cserghő Mihályra.) 
Ipolyi Arnold 
Széchenyi (a mai Széchenyi utcát Tóth Sándorra) 
Balássy Ferenc 

Tájékoztatjuk a lakosokat, akinek a fenti tervezettel kapcsolatban észrevétele, kérdése vagy más 
javaslata van, 1991. január 14-18-a között a Polgármesteri Hivatal 104. sz. szobájában megteheti. 
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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 
Tudósítások, hírek, információk a képviselő-testületről 

Az utóbbi hónapok várakozása, 
hogy vajon miként alakulnak a helyha-
tósági választások, hogyan épül fel a 
város önkormányzati testülete, 1990. 
október 26-án vált valóra, akkor tartot-
ta az önkormányzati képviselő-testü-
let alakuló ülését. 

Az alakuló ülés az önkormányzati tör-
vényben rögzített feladatokat volt hivatott 
elvégezni, nevezetesen megválasztotta 
az ügyrendi, valamint a pénzügyi ellen-
őrző bizottságát, a megyei küldötteket. A 
polgármester-választás ekkor még nem 
volt eredményes, erre a következő, no-
vember 9-ei ülésen került sor. A város 
polgármestere, Szegő János a lap ko-
rábbi számában már bemutatkozott a 
tisztelt olvasóknak. 

Megválasztásra került a két alpolgár-
mester: Mészáros János és Sánta Al-
bert személyében, majd december 14-
én a jegyző kinevezése is megtörtént. 
Törökszentmiklós város jegyzője dr. 
Pócz Zoltán lett, aki korábban a városi 
tanács hatósági osztályának vezetője 
volt, így államigazgatási gyakorlata 
hosszú évekre tekint vissza. 

Nyilvános ülés hetente 

A képviselő-testület az elmúlt időszak-
ban hetente tartotta ülését. Nyilvánossá-
ga ellenére sajnos azokon a lakosság 
igen csekély számban jelent meg. Mind-
ezek ellenére szeretnék, ha a város la-
kossága értesülne a testület munkájáról, 
döntéseiről, ezért elhatároztuk, hogy a 
jövőben röviden tájékoztatni fogjuk önö-
ket az önkormányzat működéséről. 

E rövid idő alatt a képviselő-testület az 
alábbiakkal ismerkedett meg: 

1990. november 21-i ülésén tájékoz-
tatót hallgatott meg az 1991. évi pénz-
ügyi terv lehetőségeiről. Megnyugtató-
nak tartották a város pénzügyi helyzetét, 
mely szerint az intézmények működése 
az elmúlt évben biztosított volt. Az 1991-
es óv tervezéséhez a pénzügyi források 
még nem állnak rendelkezésre, sajnos 
az intézményi ellátottsági szint további 
romlása várható. Minden valószínűség 
szerint városunktól a megyei önkor-
mányzathoz kerül az alsófokú zenei kép-
zés, az általános iskolai fogyatékos gyer-

mekek oktatása, a szociális intézeti ellá-
tás, valamint a mezőgazdasági szakkö-
zépiskolai ellátás. Döntött a testület a 
nyolcosztályos gimnáziumi oktatás be-
vezetéséről, melyhez a szükséges anya-
gi fedezetet saját pénzügyi alapjából biz-
tosítja. 

December 5-én tájékoztatót hallgatott 
meg a városgazdálkodási vállalat igaz-
gatói munkakör átadáskori helyzetéről, 
miután Magyar Gyula munkaviszonyát 
nyugdíjazás miatt 1991. január 1-jei ha-
tállyal megszüntette. A vállalat tevékeny-
ségének irányításával ideiglenesen 
Röszler János műszaki vezetőt bízta 
meg. 

Pénzügyi módosítások 

Ugyancsak ezen ülésén módosította 
az 1990. évi költségvetést. Erre azért volt 
szükség, mert az általános iskolák gyer-
mekétkeztetési többletköltségére fede-
zetet kellett teremteni. Ezen kívül el-
őirányzat-módosítást hajtottak végre a 
Székács Elemér Mezőgazdasági Szak-
középiskolánál a szolgálati lakás karban-
tartása miatt. Ugyancsak módosítás tör-
tént a sportegyesület támogatásában, a 
Kossuth Lajos-emléktábla visszahelye-
zésének hozzájárulására, a városi ren-
dőrkapitányság alapítványának támoga-
tására és az EKV részére értéknövelő 

beruházás megtérítésére. Ez utóbbira 
amiatt került sor, mert nem teljesítette a 
városi tanács az ÉKV-val kötött gazda-
sági megállapodásban rögzítetteket. Ne-
vezetesen a Táncsics Mihály utca 24. 
szám alatt ABC áruház létesítését vállal-
ta az V. ötéves terv időszakában, amely 
nem valósult meg, ezért az értéknövelő 
beruházások ellenértékének megfizeté-
sére lett kötelezve a tanács. 

Testületi bizottságok 

December 14-én a képviselő-testület 
létrehozta a bizottságait; megválasztotta 
a bizottsági elnököket és azok tagjait. A 
pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke 
Szőke András. Az ügyrendi és jogi bi-
zottság elnöke dr. Pataky Csaba, a vá-
rosi gazdasági bizottság elnöke Márkus 
Mihály, a szociális, egészségügyi és 
környezetvédelmi bizottság elnöke Fe-
jes Ferenc, az oktatási, kulturális, ifjúsá-
gi és sportbizottság elnöke Kakuk Imre, 
a városüzemelési és ellátási bizottság 
elnöke Kolozsi József lett. 

Létrehozott a testület egy konzultatív 
tanácsot, melynek tagjai a polgármester 
és az alpolgármesterek. E tanács felada-
ta - döntési jog nélkül - a sport, rendőr-
ség, tűzoltóság, polgári védelem, hon-
védség, egyházakkal kapcsolatos kér-
dések kézben tartása, koordinálása. 

ÚJ képviselő 
Negyedik alkalommal járultak január 6-án az urnák elé Törökszentmiklós 9. 
számú egyéni választókörzetének lakói, hogy szavazatukkal eldöntsék, ki 
legyen a helyi önkormányzatban a képviselőjük. 
A hat képviselő-jelölt közül a mai választás eredményeként ez a tisztség 
Kovács Lászlót illeti meg, aki a Vállalkozók Pártjának a tagja. 
Az időközi választás kiírására egyébként azért került sor, mert a helyható-
sági választás első fordulójában egyik jelölt sem érte el a törvényben előírt 
szavazati arányt, a másodikban viszont szavazategyenlőség alakult ki a 
kisgazdapárti Dögei Imre és a Vállalkozók Pártjának színeiben induló Ko-
vács László között. Az ezt követő időszaki választás sem járt azonnal 
sikerrel. A választók több mint 40 százaléka maradt távol. Az emiatt érvény-
telen választásból repetázhattak a törökszentmiklósi választókörzet polgá-
rai. Ekkor sem túlzott aktivitással, hiszen a szavazásra jogosultaknak mind-
össze 19,1 százaléka élt ezzel a jogával. 
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A bizottságok feladatainak konkrét 
meghatározására a szervezeti és műkö-
dési szabályzatban kerül sor, melyet a 
testület következő ülésén fog tárgyalni. A 
bizottságok munkájába nem képviselő-
testületi tagok is bevonhatók, illetve 
szakértők igénybe vételére is lesz lehe-
tőség. 

A képviselő-testület felhatalmazta 
Szegő János polgármestert a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Víz- és Csator-
namű Vállalattal kötendő szándéknyilat-
kozat aláírására, az egészséges ivóvíz-
ellátás, szennyvízelvezetés, -tisztítás, 
valamint a hozzá kapcsolódó meglévő 
szolgáltatások biztosítása érdekében. Ez 
a nyilatkozat a további működést szolgál-

ja, hiszen a képviselő-testület a későbbi-
ek folyamán dönthet úgy is, hogy az ön-
kormányzat működteti a vízmüvet. 

Élénk vita alakult ki az állatpiac helyze-
tének rendezéséről. A testület megbízta 
a polgármestert, hogy hivatala útján jár-
jon el az állatpiac körül kialakult helyzet 
rendezése ügyében, és biztosítsa, hogy 
az állatpiac megtartása a szerdai és 
szombati napokon az állatvásártéren za-
vartalanul bonyolódjon le. 

Közmeghallgatás évente 
egyszer 

December 19-én közmeghallgatásos 
ülést tartott a testület. Ezen ülés megtar-
tását kötelezően előírja az önkormányza-
ti törvény a képviselő-testület számára. 
Évente legalább egy alkalommal lehető-
vé kell tenni a város polgárai számára, 

hogy közérdekű felvetéseit, javaslatait 
közvetlen módon kinyilvánítsa és arra 
szóban vagy írásban választ kapjon. 
Ezen lehetőséggel nagyon kevesen él-
tek, és akik jelen voltak, azok is az elmúlt 
rendszer hibáit, egyéni sérelmeiket ve-
tették fel. 

Akadtak azért olyan hozzászólások is, 
akik valóban javaslattal, illetve kéréssel 
fordultak a testület felé. Ilyenek voltak: 
telefon kérése Bartába; vízvezeték kiépí-
tése Surjánba; önkormányzati bérlaká-
sok rászorultság alapján történő elosztá-
sa; a város hétvégi egészségügyi ellátá-
sának biztosítása; utcanevek megváltoz-
tatása. Láthatja az olvasó, hogy az ön-
kormányzati képviselő-testület rövid 
fennállása óta - annak ellenére, hogy a 
pontos hatáskörét, feladatkörét még min-
dig nem lehet egyértelműen meghatá-
rozni - próbál dönteni, beletanulni "szere-
pébe". Bukta Ágnes 

Megbízás, felhatalmazás 
a polgármesternek 

Humánus, emberközpontú 
közigazgatást 

A polgármester-válasz-
tással ellentétben a jegyzői 
pályázatok elbírálása az el-
ső nekifutásra sikerült a 
képviselő-testületnek. De-
cember 14-én dr„ Pócz Zol-
tánt nevezték ki jegyzőnek. 

- 1957 óta folyamatosan 
az államigazgatásban dol-
gozom - mondja magáról a 
jegyző. - Igazgatási előadó-
ként kezdtem Jánoshidán, 
majd 1958-tól a jászberényi 
járási tanács szabálysértési 
előadója lettem, jelentős el-
lenőrzési feladatokkal. 14 
község szakmai ellátása 
tartozott hozzám. Közben 
elvégeztem a kétéves ta-
nácsakadémiát. 1962-ben 
már a megyei tanácsnál vol-
tam személyzeti és oktatási 
főelőadó. 1967-ben költöz-
tem Törökszentmiklósra, 
mert többszöri rábeszélésre 

elvállaltam az igazgatási 
osztály vezetését. A decem-
ber szerencsés hónapom, 
hisz 1972. decemberében 
avattak doktorrá az ELTE 
jogtudományi karán. Az alsó 
polcon kezdtem, a maga-
sabb beosztás gyakorlásá-
ban ez előnyt jelentett szá-
momra. 

- Kinevezése óta néhány 
hét telt el. Hogyan látott 
munkához? 

- A polgármesteri hivatal 
tevékenységének megszer-
vezését tartom most a leg-
fontosabb feladatomnak. Az 
apparátusban nagy a bi-
zonytalanság. Több felada-
tot kevesebb létszámmal 
jobban kell majd ellátnunk, 
nagyobb állampolgári elvá-
rás mellett. Működésünk jo-
gi keretei is sok ponton tisz-
tázatlanok, ezért is türelmet-
len vagyok. A következő fél 
óv nagyon nehéz lesz, úgy 
kell átalakulnunk, hogy az 
ügyintézés folyamatossá-
gát biztosítani kell. 

- Az állampolgár fogja-e 
tapasztalni a különbséget a 
regi tanácsi apparátus és a 
polgármesteri hivatal tevé-

enysége i 
- t z neh< : nehéz kérdés. A dön-

téselőkészítésnek hatéko-
nyabbnak kell lennie. Fon-
tosnak tartom a széles körű 
véleménykutatást. A közva-
gyon kezeléséről bármikor, 
bármely állampolgár kéré-
sére számot fogunK adni. El-
sődleges célnak tartom, 
hogy szolgáltató jellegű 
közigazgatast teremtsünk, 
a lehető legkevesebb bü-
rokráciával. Felhívjuk a la-
kosság figyelmét a jogsza-
bályok változására, akár 
névre szólóan is. Gyors és 
megbízható tájékoztatást 
szeretnénk végezni. Az em-
bert a maga esendőségével 
együtt valóban embernek 
tekintsük, ós szolgáljuk a 
szó legnemesebb értelmé-
ben. 

El kell mondanom, hogy 
ami egyszerűsítést az ügy-
félfogadásban lehetett, azt 
már 1978-ban megtettük a 
külön helyiségben működ-
tetett hatósági osztály meg-
szervezésével. Az ország-
ban elsők voltunk. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem fogjuk 
keresni továbbra is az ész-

szerűbb megoldásokat. 
- Önből árad az optimiz-

mus, semmi zavaró ténye-
zőt nem tapasztalt a néhány 
hét, esetleg a néhány évti-
zed alatt? 

- Azért pályáztam, mert lá-
tok lehetőséget az eredmé-
nyes tevékenységre. Az is 
jóérzéssel tölt el, hogy ten-
niakaró, segítőkész embe-
rek vesznek körül. A decem-
beri közmeghallgatás han-
gulata azonban elgondol-
kodtatott. Megértem az em-
bereket, sokáig foglalkoz-
tam szociális ügyekkel, is-
merem a városlakók helyze-
tét. Nem csodálkozom a he-
vesebb megnyilvánulások 
láttán. Sokan a rend-
szerváltást úgy képzelik el, 
hogy a régi jogszabályok 
egycsapásra hatályukat 
vesztik. Ez viszont nem így 
van. Munkánkat a törvé-
nyesség szigorú betartásá-
val végezhetjük. Felelős ál-
lampolgári magatartást vá-
rok. 

Az esetleges konfliktus-
helyzeteket a jogok és köte-
lességek egyidejű érvénye-
sítésévé! lehet feloldani. Ké-
résem a városlakókhoz, le-
gyenek türelemmel ós biza-
lommal irántunk. Személy 
szerint is ígérem, hogy a. 
hozzám fordulóknak segít-
ségére kívánok lenni. 

K.Gy.-né 

VITÁK - H A l Á m i A W K -
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Valami új kezdődött el 
(Folytatás az 1. oldalról) 
Szabó József református lelkész a most épp 400 éves 

Károli-féle bibliafordításból idézte a Jézus születéséről 
szóló evangéliumi történetet, majd az ódon, veretes szö-
veghez fűzte nagyon is aktuális karácsonyi üzenetét. Alap-
gondolata: sem a török félhold, sem a vörös csillag nem 
tudta elhomályosítani a betlehemi csillag fényét. Ami évti-
zedekkel vagy akár csak néhány évvel ezelőtt is tilos volt: 
most ismét szabadon jöhettünk össze szent karácsony 
ünneplésére. Ő is a szeretet fontosságát emelte ki: több 
szeretetet kell tanúsítanunk egymás iránt ahhoz, hogy 
boldogok lehessünk. 

A könyörgés végén a több száz jelenlévő a lelkipásztor-
ral együtt mondta el a Miatyánkot, amelynek ökumenikus 

" regét egy-egy szál gyertyával már előzőleg kiosztották 
a rendezésben közreműködő középiskolás fiatalok. Végül 
szovec 

a tömeg elénekelte a mindenki által ismert kedves kará-
csonyi dalt: a Mennyből az angyalt. A hangulat áhítatát 
fokozta a felhangzó orgonaszó ós a száz meg száz fénylő, 
lobogó gyertyaláng. A külön kezekben égő gyertyák lángja 
mintha egyetlen nagy fénnyé olvadt volna össze, és abban 
a percben úgy érezhettük mindannyian, hogy összetarto-
zunk egy meleg, egész lelkünket eltöltő érzésben, a fele-
baráti szeretetben... 

Eközben a város más helyein is zajlottak különböző 
rendezvények. 23-án délelőtt a művelődesi központ pódi-
umtermében Peremartoni Krisztina és Dolák-Saly Ró-
bert szórakoztatta a kicsinyeket. A Hunyadi úti általános 
iskolában hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek-
ek ajándékozására került sor megható karácsonyi ünnep-
ség keretében. A máskor oly gézengúz gyerekek megille-
tődve nézték a kis Jézusról szóló betlehemes játékot, 
melyet a 3. a. osztály tanulói adtak elő Csikós Péterné 
tanítónő betanításában. Vendégként jelen volt és szólt a 
gyermekekhez dr. Laczkó Béla katolikus prépost. 

A Vasas Művelődési Házban a nyugdíjasok és mozgás-
sérültek számára rendeztek karácsonyi ünnepséget, ame-
lyen a Hámán Kató Nőklub betlehemes játéka után Hor-
váth András és Reiff Aladár nyugdíjas pedagógusok 
szolgáltatták a zenét. Az egyre bensőségesebb hangula-
túvá váló összejövetel végülközös éneklésben oldódott fel: 
a jelenlévők együtt énekelték a katolikus ós református 
karácsonyi dalokat az előénekessel, Horváth Bandi bá-
csival. Hasonlóképpen idős és magányos emberek számá-
ra rendezett szeretetvendégség szerzett örömet délután 2 
órakor a katolikus plébánián annak a mintegy 180 megje-
lentnek, akiket a katolikus egyház, a városi vöröskereszt 
és a KDNP helyi szervezete részesített karácsonyi aján-
dékban - részben a helyi üzemek, vállalatok adományaiból. 

A nagycsaládosok játékos ügyességi versenyének a 
gimnázium adott helyet; a játékot Bajusz Katalin vezette. 

Érdekes, művészi szempontból is figyelemre méltó ese-
ménye volt a rendezvénysorozatnak az a karácsonyi misz-
tériumjáték, amelyet "Ember születik" címmel két helyszí-
nen is bemutatott a Katolikus Ifjúsági Csoport: 23-án este 
a művelődési központban, 24-én, a szentestén pedig a 
katolikus nagytemplomban. A csoport tagjai középiskolá-
sok, főiskolasok, egyetemisták ós néhány már dolgozó 
fiatal. A darabot sajat maguk írták és rendezték, a díszle-
teket is maguk teremtették elő. A kis Jézus történetét új, 
meglepő formában vitték színre. A közismert evangéliumi 
történetet modern. XX. századi keretbe foglalták. Modern 
városi forgatagot idéz a nyitó kép és a háttérzaj. Egy mai 
elfásult, kiégett embernek megjelenik egy biblikus öltözetű 
férfi, és elbeszélése nyomán megelevenedik Jézus törté-
nete. A szereplők a hősöket egyszerű, hétköznapi embe-
rekként igyekeztek megjeleníteni, a pásztorok jelenetét 
óvatos humorral fűszerezték. Korunk emberében a darab 
Végén megindult a változás, rádöbbent a karácsony valódi 

Felvételünk az ünnepségen készült. Fotó: M. J. 
üzenetére. A misztériumjátékot a hagyományos óiféli mise 
követte, amelyre ezúttal is zsúfolásig megtelt a katolikus 
nagytemplom. Bár az idén sem volt fehér karácsonyunk, 
az áhitat, a jóra való készség, a vigasztaló, biztató szavak 
befogadásának vágya mégis karácsonyi volt. Dr. Laczkó 
Béla prépost ünnepi rpédikációjából ez a vígasz és biztatás 
sugárzott a hívők és a nem hívő vendégek lelkébe egya-
ránt: "Zarándokoljunk lélekben Betlehembe! A betlehemi 
jászolban nyugvó isteni kisdednek, Jézusnak evangéliu-
ma, ahol csak fölragyog fénye, embereket nevel, jobbít, 
nemesít. Ragyogjon fel újból egyre több emberszívben a 
világossága, a lelkek éjében terjesszen fényt, a reményte-
lenségben vigaszt. Ha akarunk magunknak saját szemé-
lyes életünkben, családunkban, társadalmi jövőnkben bé-
két, megértést, szeretet, akkor találkozzunk Betlehemben! 
Hallgassuk meg ennek a kisdednek síró szavában is az 
Isten szeretetének üzenetét: amikor mi sokszor még em-
bertársaink szeretetére sem vagyunk méltók, Isten szeret 
bennünket. Nincs ezen a világon nagyobb hír, boldogítóbb 
üzenet. Jertek tehát Betlehembe! gyújtsatok fényt ott ma-
gatoknak és egy reménytelibb, emberibb jövő felé igyekvő 
világunknak!" 

Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy a "Mindenki kará-
csonya" betöltötte szerepét, ós találkozott Törökszentmik-
lós polgárainak tetszésével, elismerésével. Valami új kez-
dődött ezzel a karácsonnyal a mi városunkban is: közelebb 
kerültünk egymáshoz. Még akkor is, ha az ünnep másnap-
ján néhány letépett piros szívet széttiporva, néhány színes 
villanykörtét összetörve találtunk a karácsonyfa alatt, jeléül 
annak, hogy az emberi gonoszság, az esztelen pusztítás 
ösztöne is itt van még köztünk. De azok vannak túlnyomó 
többségben, akik a karácsony szellemét magukkal akarják 
vinni a nétköznapokba is! Fehér Imre 



TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 11. 

Olvasóink írják 

Ki hol van otthon? 
A Törökszentmiklós ós Vi-

déke 1990. novemberi szá-
mában megjelentt "Itt mi ott-
hon voltunk" c. cikkhez szeret-
nénk néhány mondatos ki-
egészítést tenni. 

A cikkben Elekes Lajosi bá-
csit szólaltatja meg a cikk írója 
- Kovács Györgyné - és az 
általa elmondottakat, mint 
mindenben helytállót közli. 

Ezen levelünkhöz mellékel-
jük a vitatott - Rákóczi u. 22. 
szám alatti ingatlan - tulajdoni 
lapjának másolatát, amely hi-
vatalosan ós félreérthetetle-
nül igazolja, hogy a tulajdon-
jog 1966. IV. hó 13-ától vétel 
alapján a jelenlegi Béke Ter-
melőszövetkezeté. (Az ingat-
lan helyrajzi száma: 3057) 

A tsz jogelődje, az Alkot-
mány Tsz 1966-ban megvá-
sárolta az ingatlant, amely 
már akkor igen elhasználódott 
állapotban volt. Majd a régi kör 
vályogépületét a tsz lebontot-
ta és helyén modern irodahá-
zat épített. Ebben az új iroda-
házban továbbra is szeretettel 
látta nyugdíjas tagjait, a közel-
ben lakó, csendes szórako-
zásra, baráti beszélgetésre 
vágyó lakosokat. 

1986-87-es évekre az idejá-
rok száma jelentősen lecsök-

kent. Több esetben csupán 5-
6-an jöttek el. Ebben az idő-
ben igen megszigorodott a 
bérszabályozás, a keresetek 
alakulása. Ez arra kény-
szerítette a termelőszövetke-
zetet is, több más gazdálkodó 
szervezettel együtt, hogy 
csökkentse a foglalkoztatot-
tak számát azért, hogy a köz-
vetlen termelőmunkát végzők 
bérét ki tudja fizetni. Ekkor ós 
ezért került sor mindkét köz-

pontunkban - Rákóczi u. ós 
Sallai út - az éjjeli őri munka-
kör megszüntetésére. 

Ezeket a helyiségeket a 
munkaidő befejezésével be-
zártuk. így sajnos - felügyelet 
nélkül - átmenetileg sem tud-
tuk a tanácskozó termet nyug-
díjasaink rendelkezésére bo-
csátani, ugyanis őr nélkül a 
közvetlen termelési ós irányí-
tási célokat szolgáló irodahe-
lyiségeket, raktárt, irattárat 

tartalmazó helyiségeket nem 
hagyhattuk. 

Csak és kizárólag ezért, 
nem pedig azért zártuk be a 
helyiséget, mert a nyugdíja-
sok "terhére lettek a vezető-
ségnek". 

Béke MgTsz Vezetősége 

Mit kívánna . . . 
Nyugodalmas ós boldog új 

esztendőt és valódi független-
séget kívánok tiszta szívből, 
őszinte szeretetből Önöknek! 
A decemberi számuk megle-
pően reálisnak tűnt, ós őszin-
te örömmel fedeztem fel a hu-
mort! Sajnálatosan néhány kí-
vánság kimaradt a Mit kíván-
na 1991-re oldalból. Kérem, 
ezt pótolják, ha van rá lehető-
ség: 1. Sarkadi Ferenc. Adja 
az Isten, hogy továbbra is 
munkaidőben terjeszthessem 
a lapot oly helyen is, ahol a 
munkakönyveket osztogat-
ják! 2. Kuratóriumi óhaj: meg-
szabadulhassunk a városban 
kapott színjelzőnktől. 3. Hajós 
Ferenc. Nehogy valaki a kép-
viselői munkámról beszámol-
tasson a lakosság előtt, ezt 
1989. ós '90-ben alig tudtam 
elkerülni, pedig nagyszerű 
munkát végeztem. B. J. 

Adó ötletadó 
Javaslataink az önkormányzatnak 

új adónemekre 
Háztulajdonosokra: kapuadó, füstadó, ablakadó, alapadó, pad-

adó /esetleg Padödő/, kiadó, eladó; személyekre: alakadó, fejadó, 
megadó, hasadó, fáradó, csak-adó; postára: feladó; katonatisztek-
re: rangadó; orvosokra: lázadó, sebadó; gátőrökre: áradó; köztisz-
tasági vállalatra: hóadó; matematikusokra: számadó; egyházra: 
hálaadó; koldusokra: kalapadó; kakasokra: virradó; egerekre: lyu-
kadó; atlétákra: szaladó; kártyásokra: alsó-adó, adó-ász; dohány-
zókra: szenv-adó; rabokra: rácsadó; újságokra: kiadó, mérvadó; 
sertésekre: dagadó; lábfájósokra: zsibbadó; nacionalistákra: vér-
adó; autósokra: forgalmi adó, kanyaradó; apákra: névadó; önkor-
mányzatunkra: sár-adó; kőművesekre: állásadó; pékekre: kenyér-
adó; kertészekre: száradó; parkettásokra: ragadó; vadászatokra: 
durradó, lesadó; prostituáltakra: odaadó, duzzadó; gondolkodókra: 
haladó; ludakra: talpadó; kutyákra: holdadó; focistákra: lábadó, 
munkaadó; kisnyugdíjasokra: sápadó; pártokra: sejtadó, tagadó; 
karrieristákra: /cór?yö/cadc5; Mikulásokra: foltadó /zsákra/; vezetőkre: 
zsebadó; o pt i m i st ák ra: vigadó; f ot o m od e 11 e kr e: faradó; énekesekre: 
hangadó; pornósztárokra: izzadó; kormányra: sáp-adó. 

Kakuk Imre 

Mi van itt? 
Nagyon boldog 1991-es esztendőt ós 

sok érdekes riporttómát kívánok az újságíró 
néniknek, bácsiknak, egyúttal tudomásuk-
ra hozom azt a nagy titkot, amit környeze-
tórán tanultunk, hogy a városban a Barom-
fifeldolgozó Vállalaton kívül még 32 cég 
van. 

Én szeretnék beszámolni arról, hogy itt-
hon nálunk hogyan is élünk. Elnézést a 
fogalmazásért, de nem vagyok a legjobb 
magyaros. 

Sajnos nem a legjobb a hangulat a csa-
ládban. Anyukám mondta is szilveszter éj-
félkor, hogy egyáltalán nem érzi a pillanat 
ünnepélyességét, mint az előző években, 
mert annyira nyomasztotta valami. A nagyi 
is megjegyezte, neki is rossz érzései van-
nak, hasonló, mint amikor a tátit elvitték a 
II. világháborúba, meg amikor árvíz volt 
1970-ben. Apu erre azt mondta, biztos jó a 
megérzése, mert itt a nyakunkon az Öböl-
háború, árvíz helyett pedig szökő-ár várha-
tó, amely szintén katasztrófa lesz az ilyen 

munkáscsaládok részére, mint a miénk. El 
is küldtek tanulni azonnal, mert ha nem 
javítok a jegyeimen, akkor belőlem is csak 
munkás lesz, pedig azoknak volt ,a leg-
rosszabb. Állítólag megint a munkásokfize-
tik meg azt a rengeteg adósságot, amit a 
"kollégáik", a pártmunkások csináltak. Tati 
szerint pedig régen vállvetve harcoltak a 
jobb jövőért, akkor a pártmunkások élet-
színvonala azért volt jobb, mert ők mutatták 
az utat és azt az életszínvonalat, amit a 
tatiéknak el kellett volna érni, ha többet és 
jobban dolgoznak. Most pedig majd azért 
kell a munkásoknak többet és jobban dol-
gozni (csak nincs kihez a vállukat vetni), 
mert előre ós érdemtelenül elfogyasztották 
a külföldi kölcsönöket. Jól megjárták ugye, 
amiért olyan mohók voltak. 

Anyu szerint itt a városban nem is volt 
rendszerváltás, hiszen csak két városi ve-
zető vált munkanélkülivé, szemben a 200 
fő munkással. Apu erre felhívta anyu figyel-
mét, hogy ő is egy évben kétszer szokott 

nagytakarítást csinálni, tavasszal és ősz-
szel, télen csak porolgat. Mivel a városban 
az őszi elmaradt, valószínű a tavaszi alapo-
sabb lesz, hiszen minden nagytakarítás 
után tisztább a levegő. Ezzel anyu is egyet-
értett, hiszen a régi vezetőknek előzőleg 
amikor még csak-csak volt egy kis pénz, 
akkor sem volt semmi jó ötletük a hatéko-
nyabbmunkára, ezért most, amikor alig van 
pénze a városnak, nem várható el, hogy 
beindul az agyuk. Ha pedig a polgármester 
bácsik ezt várják, akkor szerintem ők még 
hisznek a mesékben. Erre még a nagyi is 
bólogatott és dúdolni kezdte azt a régi slá-
gert, hogy "új műsorhoz új férfi kell..." 

De most nem írok többet, megyek törté-
nelmet tanulni, mert őseim szerint csak ak-
kor lesz fényes jövőm, ha történész leszek 
és majd börtönbe is csuknak. (Ha ilyen 
leveleket irkálok, valószínű ez is eljön nem 
sokára.) Szebb jövőt ós kézit csókolom: 

Török Miklóska 
VI. osztályos tanuló 



Közügy-reform 
A Törökszentmiklós és Vidéke Újság 

1990. októberi számában gondolatéb-
resztőnek szánt "Modellváltás zavar nél-
kül" című cikkhez kapcsolódva az abban 
megfogalmazottak egyetértve, vélemé-
nyem a következő: 

Az elmúlt néhány év tapasztalatait ala-
pul véve a városüzemelésre fordítható 
pénzeszközök évről évre csökkentek. A 
gazdasági szabályozókból adódóan a 
munkaértéket jóval meghaladó többlet-
költségeket is viselni kellett, ezek követ-
keztében mind kevesebb feladatott lehe-
tett elvégezni, s ez a szolgáltatás színvo-
nalában is jelentkezett. A VESZ létreho-
zásával intézményi formában sikerült a 
járulókos költségek csökkentése. Az ön-
kormányzati rendszer létrejötte új keretet 
ós tartalmat ad a városüzemelésnek, 
megköveteli a gazdasági reformot. 

Minden település üzemeltetése köz-

ügy, mivel a szolgáltatás mikéntje és 
színvonala befolyásolja a lakosság igé-
nyét, hangulatát, nem utolsó sorban a 
városképet. 

Az önkormányzati vagyon városüze-
meléssel összefüggő területén több lehe-
tőség adott a vállalkozás különböző mód-
jainak bevezetésére, a működési bevéte-
lek növelésére. Ez utóbbi feltétele a be-
vételi lehetőségek szélesítése, a helyi 
rendelkezések felülvizsgálata, szüksé-
ges megváltoztatása. E nélkül a vagyon 
gazdaságos működtetése nem érheti el 
a kívánt szintet. 

1990.-ben a megváltozott politikai kö-
rülmények között a lehetőséget kihasz-
nálva kezdeti lépéseket tettünk a többlet-
bevételek fokozására (pl. bérvágás beve-
zetése, gépek bérbeadása, hangoshírelő 
igénybe vételének kiszélesítése). 

A vállalkozásba adás csak a jövede-

lemtermelő, nyereségérdekeltsógű ága-
zatokban lehetséges. 

A települési önkormányzat ellátási fe-
lelőssége utalt közszükségleti település-
üzemelési feladatokra alacsony jövede-
lemtermelő képességük miatt valószínű-
leg nem számíthatunk fizetőképes keres-
letre. 

A nyereségérdekelt és nonprofit tevé-
kenységek szétválasztását követően az 
előzőek miatt a későbbiekben még jó 
néhány évig szükség lesz városunkban 
a feladatorientáltságból adódóan a struk-
túra átrendezését követően olyan közü-
zemi szolgáltató egységre, ami a telepü-
lés igényének megfelelő szolgáltatáso-
kat nyújt a lakosság részére, és biztosítja 
az elhelyezkedni nem tudó, közhasznú 
munkát vállaló munkanélküliek foglal-
koztatását is. 

Bussay László 

Észrevételek és gondolatok a termőföldről 
f A termőföldről és a földműveléssel foglalkozó parasztság^ 

sorsáról gondolkodni, vélekedni a jelen körülmények közt, 
amikor a kialakult helyzetnek kellő biztonsággal, felelős-
séggel és a szükséges garanciákkal immár bevallottan nem 
ura senki sem, igen nehéz. Tisztázatlanok mind a múltbeli, 
mind a jövőbeni földtulajdonviszonyok, illetve azok kialaku-

lásának törvényessége vagy törvénytelensége. j 

A földtörvényre vonatkozó 
alapvető kérdésre nincs elfoga-
dott válasz. A jelen helyzet lehe-
tőséget teremt arra, nogy egy 
össznépi bábeli zűrzavarban ki-ki 
fújja a maga öncélú, bölcselkedő 
vagy aggodalmaskodó monológ-
ját. A részkérdések sokaságából 
ki kell ragadni az alapvető fontos-
ságúakat, mielőtt a problémák ke-
zelhetetlenné válnak. 

A földtulajdonviszonyok rende-
zése, a magánszektor rehabilitá-
lása, elismerése és megfelelő 
arányú bevezetése agrárgazda-
ságunkban nem válhat valóra 
csupán a FKgP erőfeszítése, új 
törvényt akaró jó és építő szándé-
ka alapján. Szükség van az Or-
szággyűlés többségének, a parla-
ment pártjainak együttes akaratá-
ra. Ellenkező esetben az erőfeszí-
téseivel magára hagyott Kisgaz-
da Párt akár rosszindulatból, akár 
a törvényhozók szakmai félté-
kenységéből megvádolható lesz 
öncélúságaal, részrehajlással ab-
ból az okból, hogy önmaga gond-

ját orvosolta és saját részére írt 
törvényeket. Orvosolni ós tör-
vénykezni való van bőven, múl-
tunk, jelenünk és jövőnk vár rá. 
Tekintsük át ebben a sorrendben. 

Először az ide vezető út recept-
je. Végy egy gyatra elképzelést 
egy kolíektivizáít szocialista me-
zőgazdasági nagyüzemről! (Le-
hetett volna jót is, de miért éppen 
azt?) Hozzá egy erős karhatal-
mat. Lehet ÁVŐ, rendőrség vagy 
pártmiliáa. Ezután gumibottal ad-
dig verd a parasztságot, míg á 
kollektivizált formát fel nem veszi. 
Tartsd fojtogató szorításban har-
minc évig, amíg egy generáció 
felnő, amelynek ártatlanságára 
és érdekeire hivatkozva most már 
a gyatra elképzelést késznek, tör-
vényesnek, visszavonhatatlan-
nak lehet tekinteni. Ezt a receptet 
rajtunk kipróbálták. Történel-
münk, életünk évtizedeit pazarol-
tuk rá. Drágán, eladósodást nem 
kímélve hitelből fizettünk érte, míg 
végre kiderült, a készítmény ehe-
tetlen. Kézenfekvő lenne a he-

lyesbítés: öntsük ki és készítsünk 
mást. Sajnos ez az út a mi ese-
tünkben nem járható. Az elhibá-
zott kondérban van pótolhatatlan 
nemzeti kincsünk, termőföld. A ki-
semmizett, meggyötört paraszt-
ságunk hite, a saját földön való 
gazdálkodás reménye, öröme. Ez 
az a belső tartalék erő, aminek 
felszabadítására jelenünkben 
szükség van. 

A korábbi próbálkozás a kony-
hapénzünket még az elkövetkező 
időre is kimerítette, ebből kifolyó-
lag meg kell ragadnunk minden 
előremutató, lendületet adó vál-
lalkozást. Társadalmi, gazdasági 
életünk sok területén tapasz-
talható visszaéséssel, reményte-
lenséggel ellentétben a mezőgaz-
daságban még fellelhető az a ré-
teg, a maga szívósságával és 
akaratereiével, amely alig várja, 
hogy földhöz, lehetőséghez jus-
son és bizonyítson a termelés-
ben, az önköltsé-csökkentésben. 
Találékonysággal és önfeláldo-
zással, a szükséglethez igazodó 
munkaidő-beosztással, a szaba-
didő ós élő munkaerő terhére vál-
lalni azt, amire csak sajátjában 
dolgozó ember képes. Ez és még 
egyszer csak ez az út járható, 
megszabadítani a termelés, vál-
lalkozásokat a rárakódott túlzott 
adminisztratív, improduktív ter-
hektől, megszüntetni kiszolgálta-
tottságukat a trösztök felé, lehető-

séget adni szabadabb értékesí-
tésre. Erre van szüksége terme-
lőnek és fogyasztónak, hogy a 
csökkenő vásárlóerőnek megfe-
lelően js működőképes legyen a 
piac. Új törvényre van szükség, 
átfogó, jó ós igazságos törvé-
nyekre sok vonatkozásban. Meg-
szüntetni a kiváltságos helyzete-
ket, úi lehetőséget, jogot adni 
oda, ahol szükséges. A mi koráb-
bi törvénykezésünk egy másfajta 
világ, civilizált körülmények közt 
még soha sehol meg nem való-
sult társadalmi forma, a kommu-
nizmus bűvöletében született. 
Sok változtatásra van szükség. A 
kialakult és ránk keményedett 
kapcsolatrendszerek gátjai a kor-
szerű mai szükségleteket kielégí-
tő igényeknek. Az új törvények 
meghozatala a páriament jelenle-
gi felállásában és átmeneti idő-
szakban, amikor a döntéshoza-
talban egyenlő joggal, de nem 
ugyanazzal a szándékkal vesz-
nek részt múltunk elkövetői ós ál-
dozatai, igen lassan halad. Jö-
vőnk képe formálódik paragrafu-
sok, kompromisszumok és igen 
korlátozott anyagi lehetőségeink 
szorításában. Kívánjuk, hogy mi-
re kialakul, ábrázata ne torz kép 
legyen, hanem hasonlítson arra a 
képre, amelyet valamennyiünk el-
képzel magában saját jövője és 
egyéni boldogulása terén. 

Varga János FKgP 
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KILENC település önkormányzata érdeklődik 
Karcagon a gyógyturizmusról tárgyaltak 

Karcagon a kórház tanácstermében a 
megye 9 településének polgármestere 
voltjelen azon az országgyűlési képvise-
lők által összehívott megbeszélésen, me-
lyen a térség gyógyturizmusának megte-
remtését tűzték ki célként. 

A megbeszélésen megjelent Török-
szentmiklós, Mezőtúr, Túrkeve, Kisúj-
szállás, Tiszafüred, Karcag, Berekfürdő, 
Kunhegyes, Tiszaőrs reméli, nem konku-
rensei, hanem kiegészítő társai lesznek 
egymásnak. Valamennyi település ren-
delkezik termálvízzel, melyek gyógyvizek 
vagy gyógyhatásúak, ós összehangoltan 
kívánják hasznosítani adottságaikat a 

gyógyturizmus feltételeinek megteremté-
sében. 

A Medinvest - melyet a Medicor és a 
Budapest Bank alapított - szervezi a 
megvalósítás előkészítését. Elsőként va-
lamennyi helyen a rendelkezésre álló 
adottságok pontos felmérése, a szóba 
jöhető lehetőségek felkutatása és meg-
felelő dokumentálása szükséges a nem-
zetközi versenytárgyalás kiírásához, me-
lyen tőkebefektetőket kívánnak verse-
nyeztetn i . A megtérü lés i tanul-
mánytervek készítését vállalja a Medin-
vest, ajánlatuk szerint 250.000 Ft-ért vá-
rosonként. 

Új év - új (kezdeményezés az ügyfelek érdekében 
A versenyhelyzet, a piac kialakulásának a jele, hogy az új évben az Állami Biztosító 

törökszentmiklósi fiókja a körzetébe tartozó környékbeli településeken kihelyezett ügyfél-
fogadást tart. A polgármesteri hivatalokkal közösen megállapított időpontokban lehetősé-
ge lesz kárbejelentésre és díjfizetésre is a lakosságnak a biztosító helyszínen lévő 
munkatársánál. Ez tíz falut érint. 

Az ügyfelekkel való viták csökkentését, de a biztosítási díjjelentös emelését is jelentette 
az új lakásbiztosítási rendszer bevezetése. Az idén a KSH adatai alapján az infláció 
követésére 10-12 százalékos díjemelésről értesíti afiók januárban ügyfeleit. Számítógépes 
rendszert vezettek be a nyilvántartásban. Ez lehetővé teszi, hogy minden ügyfelet kíván-
sága szerint, szerződésének megfelelő részleteket tartalmazó kitöltött díjfizetési csekkek-
keílássák el még e hónapban. Akinek problémája van ezzel kapcsolatban, vagy nem kap 
értesítést, kérik, keresse fel a fiók munkatársait. Gondot az okozhat, ha az ügyfél nem 
jelenti be adatváltozásait, pl. lakcímváltozását. 

A fiók foglalkoztat műszaki kárszakértőt, gépjármükárokat viszont csak hétfői napokon 
lehet a törökszentmiklósi fióknál a helyszínen intézni. Az 1991-ben a benzinárból kiemelt 
kötelező felelősségbiztosítás lényeges feladatnövekedést jelent. Várható, hogy a társada-
lombiztosítás rövidesen valóban a biztosítókhoz kerül, az eddigi állami monopólium ezzel 
szintén piaci verseny tárgyává válhat. 

Képviselőcsoport 
az Alföldért 

A parlamentben 1990. november 19-
én regionális képviselőcsoport jött létre, 
melyben Jász-Nagykun-Szolnok megye 
honatyáin kívül Szabolcs-Szatmár, Haj-
dú-Bihar, Békés és Csongrád képviselői 
vesznek részt. A csoportot bevallottan az 
ország elmaradottabb keleti részének ér-
dekérvényesítési törekvései hozták létre. 
A cél a keleti rész hátrányos helyzetének 
felszámolása, pozitív megkülönböztetés 
szerzése a régió infrastruktúrájának, ipa-
rának, mezőgazdaságának fejlesztésé-
re. 

A képviselőcsoport vezetőségébe me-
gyénként 2-2 főt delegáltak, 1-1 kor-
mánypárti és ellenzéki megoszlásban. 
Ezek között van dr. Szabó Lajos, válasz-
tási körzetünk MDF-es képviselője is. (A 
másik megyónkbeli Varga Mihály, Fi-
desz.) 

Dr. Szabó Lajos érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a csoport törvényterveze-
teket kíván előterjeszteni a térség prob-
lémáinak megoldására. Az első ezek kö-
zött dr. Tóth Albert kisújszállási képviselő 
tervezete az Alföld fejlesztésére. Ebben 
három terület kiemelt és összehangolt 
fejlesztésére tesz javaslatot. A többnyire 
kihasználatlan termálvíz hasznosítására, 
a tanyai turizmus, valamint a folyamok 
mentének fejlesztésére. A javaslat útja a 
parlamenti bizottságokon keresztül ve-
zethet az Országgyűlés elé. Az elsőként 
említett termálvíz összehangolt haszno-
sítására már lépések is történtek. 

Lemondott 
a tiszatenyői 
polgármester 

Kovács Jánosné pedagógus, Ti-
szatenyő polgármestere., £fd tisztsé-
gét mm fóaJlásbart vállalta e!? t&áfte 
lemarrtfóit Afc eteö 
Mi üt&NJrt, október 13+ér* tét év íö+ 
rslnm Időt szavazott meg. $ $ tegö 
testű let számára, m*&I a íestütetber* 
már ókkor & £2úr§aíma2ták A fftállá-

poígárme&terség&t Az azóta 
tett kíaíg&uft M y m miatt, trfc 
vei megrendül! 3 j&igármsster 

bizatma a te$t&íetber^ be-
nyújtott íemöfidáfcál 

T ^ a t e a y & j mk- m *!$& fo?<tefó* 
bm érvényes voftavétesstés+A 
lasztási bizottságiét fellőtt, így 
ój képvfóeíö^^tületr^k űj bfeütfeá-

te! atakííaafaés őj vál 
íási fcífm & pofgártmste*! posztra* 
Emtak időponf« sifcrotö&atóías 
mórdtisban I esz. 

Kengyeli tervek 
Czódly Gyula, az új polgármester renge-

teg tervet lát megvalósíthatónak. Legelső-
nek a templomkert kitakarítását oldották 
meg társadalmi munkában. A 900.000 Ft-
os Költségvetési maradványbólZetort, toló-
lapot, szippantó pótkocsit szándékoznak 
vásárolni, mellyel megoldódna a faluban a 
szemételszállítás, az intézmények és öre-
gek részére a tüzelőszállítás, továbbá a 
szippantás is. 

A következő megoldásra váró feladat a 
közbiztonság növelése. Sok a lopás, amit 
feltehetően nem falubeliek követnek el. Ön-
kéntes polgárőrség szervezése kezdődött 
meg. Ez a tervek szerint 12 főből áll, ós 21 
óra ós 01 óra között 3x4-es csoportban 
felváltva járőrözik. • • * 

Nincs a fiataloknak szórakozási lehe-
tősége. A mozit a Köjál bezáratta. A mű-
velődési ház az egyetlen hely, ahol ze-
nés szórakozás, videózás, szakköri foo-
lalkozás lehetséges. Presszó nyitását 
tervezik Itt. 

* * * 

Fontos megoldani a falu önellátását. A 
kengyeli bolti árak a legmagasabbak a kör-
nyéken. Tavasszal piac nyílik ismét, a tsz-

szel közösen pedig húsboltot kívánnak 
üzemeltetni, miután vágóhíd van helyben. 
Ösztönözni szeretnék minél több kis üzlet 
nyitását, hogy verseny legyen a vállalkozók 
között. 

* * * 

Az úthálózat 26,7 km a falun belül: 
Ebből csak 1,6 km burkolt jelenleg. Ta-
vasszal a Petőfi út burkolásra kerül a 
temetőig. Ehhez a már meglévő anyagot 
használják fel 600.000 Ft van a további 
útépítéshez, melyből útalapozásl mun-
kálatokat terveznek úgy, hogy a lakos-
ságra csak a burkolat lezárási költsége 
maradjon. 

* * • 

Decemberben a Kossuth úton öregek 
napközi otthona nyílt a volt törökszentmik-
lósi Faipari Ktsz kirendeltség helyén. 

* • * 

Komoly gondot jelent a falunak, hogy az 
aktív, kereső lakosság kb. 60 százaléka 
eljár dolgozni. Mind a Tisza Cipőnél Mart-
fűn, mind a Baromfifeldolgozónál Török-
szentmiklóson, mind a Növényolajnál Mart-
fűn leépítés várható. Ezért a helyi munka-
helyteremtés ösztönzése elsőoleges. Ez 
látszik a legnehezebb feladatnak. 

Az oldalt összeállította: Török András 
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A rendcsinálás elkezdődött 
("Demszky az autókat hurcoltatta el, Szegő a malacokat") 

Olcsó éle lenne, hogy "az egész csak 
attól függ, hogy hol melyikből van több", 
viszont némi összefüggés azért van Bu-
dapest főpolgármestere és városunk pol-
gármesterének debütáns akciója között, s 
ez nem a személyi ambíció, nem a bizo-
nyítási vágy, hanem a rend, ami alapvető-
en nem elvi, hanem gyakorlati kóraós. 

Városunkban az Ibolya presszónál már 
jóideje tarthatatlan állapotok uralkodtak 
az ország egyik legnagyobb malacpia-
cán. Mielőtt meg kiigazítanának, gyorsan 
hozzáteszem, hogy "nem hivatalosan" 
uralkodtak ott azon bizonyos tarthatatlan 
állapotok, hanem "csak úgy", mondhat-
nánk: spontán, korszerű kifejezéssel élve: 
nálunk a kereslet és a kínálat - "malacilag" 
- az Ibolya presszónál találkozott. Az új 
önkormányzatnak az is elég feladat lett 
volna, ha az állatvásártór "tarthatatlan ál-
lapotán" kívánt volna változtatni, de ez 
nemiképp bonyolódott nemcsak a hely-
szín "eltolódása" miatt, de hovatovább 
már az állatvásárok időpontja is esetle-
ges. Legutóbbi információink szerint a 
szerda hajnal volt az, amit városunk kis-
termelői meg tudtak jelölni, s ami ugyan-
csak távol áíí a "hivatalos" időponttól. Rö-
viden: aki eddig a hivatalos helyen, a hi-
vatalos időpontban kívánt volna malacot 
eladni, igencsak egyedül érezhette volna 
magát. 

Az intézkedést kiváltó legfőbb ok nem 
a forgalom akadályozása, nem is az alap-
vető hígéniai feltételek hiánya, de nem is 
a városi önkormányzat zsebét elkerülő 
illetékek, hanem magának a piacnak az 
ellenőrizhetetlensége úgy az állategész-
ségügyi előírások betartása oldaláról, 
mint a pénzügyi tranzakciók sokszor az 
eladók számára hátrányos következmé-
nyeit tekintve. (Nem minden ezres volt 
"pénz" a kötegekben.) 

Persze, önmagában egy ok is elégsé-
ges lett volna a gyors és hathatós intéz-
kedésekhez, így halmozottan azonban 
halogatást nem tűrt. Az állatpiac "rende-
zéséről" folyt képviselő-testületi vita kö-
zéppontjában az időpont volt. Ez a vita kis 
híján parttalannak is nevezhető, hiszen 
most előre nagyon nehéz kalkulálni, hogy 
a spontán kialakult piaci viszonyok ho-
gyan reagálnak a beavatkozásra. Az 
azonban egyértelmű, hogy a piaci anar-
chia (ami eddig uralkodott) nem jelent 
"szabadpiacot", s egy okos, nem tul ag-
resszív beavatkozás csak lendítöleg hat-
hat a forgalomra. Ennek jegyében kezdett 
hozzá a polgármester - a képviselő-testü-
let felhatalmazása alapján - a szükséges 
feltételek kialakításához, megteremtésé-
hez, azaz a szilárd burkolat, a megfelelő 
világítás, a higiéniai feltételek biztosítása, 
illetve a rendszeres vásártartási időpont, 

hogy a megfelelő állatorvosi felügyeletet 
biztosítani lehessen. 

Nehezen jósolható előre, hogy a szer-
dai, illetve szombati vásárnap - azaz a 
"szabályozás" - megfelelő lesz-e úgy a 
kistermelőknek, mint a kupeceknek, min-
denesetre az önkormányzatot ós magát 
Szegő János polgármestert is azon szán-
dék vezeti, hogy a "rend" ne a piacot ülje 
meg, hogy ne az erő, ne a "hatalom" 
térítse "jó útra" a malacokat, hanem hogy 
sikerüljön olyan optimális megoldást talaí-
ni, ami mindkét (három) fél számára meg-
felelő. 

Tudjuk, hogy "szereti az isten" váro-
sunk kisgazdait - az önkormányzati vá-
lasztások is "igazolják" ezt -, hisz jófor-
mán csak az isteni közbenjárásnak tudha-
tó be, hogy a fennálló állapotok közepette 
az országba délről beszivárgó sertéspes-
tis nem tizedelte meg városunk malacait. 

Azt azonban beláthatjuk, hogy állat-
egészségügyben (és a piacon) célsze-
rűbb az isteni jóakaratnak kisebb teret 
hagyni. 

Reméljük, hogy Törökszentmiklós vá-
ros önkormányzatának sikerül más terü-
letre is kiterjeszteni a "rendcsinálást", s 
reménykedünk abban is, hogy ezen első 
akción úgy a kistermelők, mint a malacok 
is nyernek ez utóbbiak "elhurcoltatásá-
val". — Kakuk — 

Vagyonnevesítés az Áfész-nél 
Részjegyek 13 miill ió értékben 

1990. október 6-án tartott küldöttgyűlés határozata alapján az áfósz vagyo-
nának egy részét nevesíti. Mász Imrét, a Törökszentmiklósi Áfósz elnökét 
kértük, tájékoztassa olvasóinkat, akik között bizonyára sokan tagjai szövet-
kezetüknek, tehát érintettek. 

A jelenlegi rendelkezések szerint az áfósz vagyonának 50 százaléka 
nevesíthető. Ez a könyv szerinti vagyonra vonatkozik, mely az 1988. decem-
ber 31-ei állapotnak megfelelően a miklósi áfész-nél 105 millió forint. Ez 
azonban nem a jelenlegi forgalmi érték. 

Annak csak töredéke. Példaként hangzott el Mász úr részéről, hogy 
bankkölcsönhöz biztosítékként két üzletüket kellett lekötniük hétmillió forint 
ellenében, mert a Tavasz ABC egyedül nem felelt meg erre, holott ma a 300 
négyzetméter eladótér + 300 négyzetméter raktárterrel rendelkező üzlet 
megépítése legalább 90 millióba kerülne. 

Még tavaly márciusban döntöttek a vagyonnevesítés előkészítésének 
szükségességéről, ugyancsak küldöttgyűlésen. A mostani javaslat ezért a 88 
decemberi állapoton alapul. Az akkori vagyon 12 százalékát, 13 millió forintott 
nevesítettek most tagjaik között. 

Az alapítótagok 5 ab, az 1968. december 31 -e előtt belépett tagok 2 db, az 
1988. december 31 -ig belépett tagok 1 db 2000 Ft-os üzletrészt, illetve ezen 
értékű kötvényt kapnak. Jelenleg így kb. ugyanúgy 9 százalék osztalékot 
tudnak majd fizetni e 2000 Ft-os kötvényekre is, mint az alaprósziegyekre, 
amelyek jelenleg 500 Ft-osak (azok vásárlásával léptek be tagnak), bár sok 
még a régi 300 Ft-os részjegy is, amelyet tulajdonosaik - többnyire öregek -
még nem egészítettek ki 500-ra. 

ipesek, mivel a 
Elővásárlási joga 

l amúgy is érdekes 
lenne saját vagyonát saját pénzén visszavásárolni a szövetkezetnek viszont 
tagnak bárki bármikor beléphet az 500 Ft-os részjegy megvásárlásával. így 
a korlátozottság gyakorlatilag nem probléma. A kötvény örökölhető. 

T. A. 

A. Törökszentmiklós 
és Vidéke Áfész értesíti az 
1988. december 31-e eíőtt 

Seíépett tanait, 
hogy részükre megkezdte 

a szövetkezeti üzCetrészeki 
kiosztását. 

Az üzletrész értékpapír, 
melynek átvétele 

személyesen a tagsági 
könyv és a személyi 

igazolvány 
bemutatásával történhet 

az Áfész-központban. 
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Őszi értékelés - tavaszi tervek 

Alapozás előtt a kézilabdázóknál 
A TSE kézilabdázói 9 forduló után 7 pont-

tal a 8. helyet foglalják el 12 csapat között 
a férfi kézilabda NB I. B. keleti csoportjá-
ban. Felföldi Zoltán vezetőedzőt kértük 
meg az eddig elért eredménnyek értékelé-
sére, illetve a tavaszi tervek, elképzelések 
ismertetésére. 

- A várakozásnak megtelelő eredményt 
értünk el. Az NB I. B keleti csoportjában 
nagy a különbség a profi ós az amatőr 
csapatok között. Van, ahol heti 9-10 edzés-
sel az NB l-be jutás a cél (pl. Ózd), míg 
nálunk heti négy edzéssel készülünk úgy, 
hogy még biztos munkahelyet sem tudunk 
mindenkinek szerezni. Jelenleg munkanél-
küli játékosunk is van, a Barneváltól elküld-
ték. Medgyesi például zsákoló a Gaboná-
ban, s mindenki munka után jár edzésre. A 
játékosok hozzáállása jó volt az ősz folya-
mán. A fiatalok bizonyítottak. Daróczi ós 
Bukta főleg. Segóítettek az idősebbek is a 
fiataloknak. A kapusok, akik kézilabdában 
meghatározók, végig jók voltak, köteles ki-
emelkedően védett. A mezőnyjátékosoknál 
voltak hullámvölgyek. A kezdeti jó rajt után 
az erősebb csapatok ellen visszaesés kö-
vetkezett, de nem esett össze a csapat, 
nem vitatkoztak. Kocsissal végig jól tudtam 
együtt dolgozni. A szakosztályvezető, Tóth 

András nagy lelkesedéssel elérte a körül-
mények szintentartását. Már ma is jó rek-
lámhordozó a csapat. A gazdasági válság 
miatt a feltételek nem változtak, a város 
üzemeinek támogatása kiegészült magán-
vállalkozók támogatásával is, a város is 
segít. Elégedettek a szponzorok, a helyi 
önkormányzatnak még nem lehet látni a 
szándékát. A helyi társadalmi léthez hozzá-
tartozik a sport is. A gyerekek sportolását 
biztosítani kell. 

- Mi várható a tavasszal a csapattól? 
- Január hetedikén indult a tavaszi felké-

szülés, 14-én az alapozás. Október végétől 
december 10-ig levezető edzések voltak, 
majd kétnapos nétvégi kiránduláson (Bala-
tonfenyves, Bécs állomásokkal) zárta az 
évet a csapat. Edzőtáborozásra az idén 
nincs lehetőség. Csak a saját szabadsága 
terhére hiányozhatna a munkahelyéről a 
játékosok többsége. Februárban szeret-
nénk már teremtornákon szerepelni. Márci-
us lesz a formába hozás időszaka. Április 
6-7-én indul a tavaszi szezon, a Cegléddel 
kezdünk idegenben. Igaz, előtte március 
31-én a Balassagyarmat, majd április 3-án 
a Taurus ellen már lejátsszuk az őszről 
elmaradt két utolsó meccsünket. 

- Török -

Bűnmegelőzési alapítvány 
A törökszentmiklósi rendőrkapitányság köszönetét fejezi ki azoknak, akik a bűnmegelő-

zési alapítványhoz hozzájárultak.. Eddig a következő intézmények, vállalatok közel 600.000 
forintot utaltak át az alapítványra: Radar Kft Törökszentmiklós, Piknik Kft Törökszentmiklós, 
Dózsa MgTsz Kengyel, Petőfi Tsz Tiszabő, Tiszatáj Tsz Törökszentmiklós, Áfész Fegyver-
nek, Taurina Törökszentmiklós, Költségvetési Üzem Törökszentmiklós, Áfész Törökszent-
miklós, Ideál Kft Törökszentmiklós, Víz- és Csatornamű Vállalat Törökszentmiklós, Lenin 
MgTsz Tiszagyenda, Vörös Csillag MgTsz Fegyvernek, GÉ JA Törökszentmiklós, Béke Tsz 
Törökszentmiklós, Állami Gazdaság Törökszentmiklós, Hűtőgépgyár Leányvállalata Török-
szentmiklós, Mezőgép Törökszentmiklós, Városi Önkormányzati TestületTörökszentmiklós, 
Tiszabői Önkormányzati Testület, Városgazdálkodási Vállalat Törökszentmiklós, Új Élet 
MgTsz Örményes, Hungarotherm Leányvállalat Örményes. 

A későbbiekben alakuló kuratórium dönt majd arról, hogy milyen bűnüldözési és technikai 
eszközök vásárlására használják fel a befolyt összeget. Továbbra is várja a rendőrkapitány-
ság az anyagi támogatást a törökszentmiklósi OTP 824-000464 számú számlájára. 

Bünügyi krónika 
Őrizetbe vétel mellett 

folytat eljárást a török-
szentmiklósi rendőrkapi-
tányság Kormos István 
Túrkeve, Kiss E. út 15. sz. 
alatti lakos és több társa 
ellen. Tavaly a város kü-
lönböző területeiről ma-
gánházakból kerék-
párokat, színesfémet és 
egyéb tárgyakat tulajdoní-
tottak el több mint 15 eset-
ben. Keresik azokat a sér-
tetteket, akiknek kerék-
párja 1990. második fel-
ében tűnt el, ós eddig még 
a rendőrségnek nem je-
lentették be. 

* * • 

Nagy kárértékre elköve-
tett betöréses lopás bűn-
tett elkövetésének alapos 
gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen folytat nyomo-
zást a rendőrkapitányság 
bűnügyi osztálya. A tisza-
püspöki Tisza-parton lévő 
9 hétvégi házba betörtek, 
ós onnan Grundig 325 tí-
pusú magnót, Auaioton vi-
deomagnót, Syntesister 
TS 4329-es típusú Video-
ton színes tv-t, olajradiá-
tort, mikrohullámú sütőt, 
camping- ós horgászfel-
szereléseket, Bosch fúró-
gépet, gyorsdarálót és 
egyéb tárgyakat tulajdoní-

tottak el, több mint 
300.000 Ft értékben. 

A rendőrség igazgatás-
rendészeti tájékoztatása: 
azoknak az állampolgá-
roknak, akiknek 1991-ben 
jár le a személyi igazolvá-
nyuk érvényessége, ápri-
lis 1-jótől adják ki az új 
igazolványokat. Az előző 
időszaktól eltérően erről 
külön értesítést nem kül-
denek. 

Ezért kérik a lakosokat, 
saját érdekükben okmá-
nyukat idejében szíves-
kedjenek kicserélni! 

C ! ^ Jogi tanácsadó 

Szavatosság 
Lapunk előző számában a jótállás 

ismertetése során tettünk ígéretet, 
hogy legközelebbi számunkban a sza-
vatossági jogokról ejtünk szót. 

Mind a jótállás, mind a szavatosság az 
általunk adott tájékoztatásnál jóval tá-
gabb kört ölel fel, de az általános jogis-
merethez e körben is szeretnénk az olva-
sók segítségére lenni. 

A jótállás után a szavatosságot vizs-
aálva nézzük, hogyan is rendelkezik a 
Polgári Törvénykönyv a szavatossági jo-
gokról. 

A szavatosság a kötelezett helytállását 
jelenti, a kötelezett szavatol azért, hogy 
a szolgáltatás a teljesítéskor rendelkezik 
a törvényes és a szerződésben kikötött 
kellékekkel, tulajdonságokkal. Ha a szol-
gáltatás a törvényes vagy szerződéssze-
rű követelményeknek nem felel meg, azt 
hibátlanná kell tenni, vagy a szerződést 
fel kell számolni. Ezen alapulnak a sza-
vatossági jogok, amelyek kiterjednek a 
kellékszavatosságra, illetve a jogszava-
tosságra. 

A kellékszavatosság körében a szol-
gáltató felel azért, hogy az általa adott 
dolog az eladáskor rendelkezik azokkal 
a tulajdonságokkal, illetve nincs olyan 
hibája, amelyeket az eladáskor ismerte-
tett, vagy azt nem hallgatta el. 

A jogszavatosságnál a szolgáltató felel 
azért, hogy a szerző fél megszerzi mind-
azokat a jogosítványoka, jogokat, amely-
re öt a szerződés feljogosítja. 

A jogszavatosságot minden szerző-
désnél külön kell vizsgálni. 

A kel lékszavatosság objektív felelős-
séget takar, s a szavatossági jogok álta-
lában ehhez kapcsolódnak, azok a reális 
teljesítést szolgálják. 

A szavatossági jogok attól függően, 
hogy egyedi, vagy fajlagos (cserélhető) 
szolgáltatásról van szó, az alábbiak sze-
rint alakulnak: egyedileg meghatározott 
szolgáltatás esetén: 

a./ kijavítás 
b./ ellenérték megfelelő csökkentése 
c./ ha a szolgáltatás tárgya a megfelelő 

használatra alkalmatlan, megfelelően ki 
nem javítható, a jogosultat megilleti az 
elállás joga. 

Fajlagos szolgáltatásnál szavatossági 
jog: 

a./ kicserélés 
b./ kijavítás 
c./ ellenérték megfelelő csökkentése 
d./ ha a szolgáltatás tárgya rendelte-

tésszerű használatra alkalmatlan, és 
megfelelően ki nem javítható, illetve a 
kijavítás aránytalan költséggel járna vagy 
azt a kötelezett nem vállalja, elállás, fel-
téve, hogy a jogosult bizonyítja, hogy a 
kicserélés sem állott érdekében. 

Ha a kötelezett a kijavítást megfelelő 
határidőre nem vállalja vagy nem végzi 
el, a jogosult a kötelezett költségére a 
hibát maga kijavíthatja, vagy kijavíttathat-
ja. 

Azt, hogy a szavatossági jogot hogyan 
lehet gyakorolni, következő lapszámunk-
ban taglaljuk. 

Dr. Slezák Sándor 
> jogtanácsos 



TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

Az ÁB 
Törökszentmiklósi 

Fiókjának kihelyezett 
ügyfélfogadása 

Fegyvernek: kedd 9-13 óráig, 
csütörtök 9-13 óráig, művelődési 
ház 
Szapárfalu: csütörtök: 14-16 
óráig, Klubkönyvtár 
Kengyel: hétfő 9-12 óráig, 
könyvtár 
Tiszatenyő: kedd 9-12 óráig, a 
helyszínt később közlik 
Kuncsorba: szerda 13-16 óráig, 
könyvtár 
Örményes: szerda 9-12 óráig, 
községháza 
Tiszaroff: csütörtök 13-16 órá-
ig, művelődési ház 
Tiszagyenda: csütörtök 9-12 
óráig, községháza 
Tiszabő: szerda 9-12 óráig, 
községháza 
Tiszapüspöki: hétfő 9-12 óráig, 
községháza 
Törökszentmiklóson az ÁB-fiók-
nál minden munkanapon. 

A Munkaügyi Hivatal jelenti 
1991-ben a kirendeltségen név-

változás történt, Munkaügyi Hiva-
tal lett a Munkaerő Szolgálati Iro-
dából. Sajnos a névváltozás mit 
sem változtat azon, hogy a munka-
nélküliség egyre jobban növekszik 
Törőkszentmiklóson. 

1990. év végén 480 a munkanél-
küli segélyezett, ebből 220 török-
szentmiklósi, 7.350-en keresték fel 
az irodát. 1991. január 2-től körül-
belül 80 új segélyezettet vettünk 
nyilvántartásba (3 nap). Oka: a Ba-
romfifeldolgozó Vállalat nem újítot-
ta meg dolgozóival az 1990. de-
cember 31-én lejárt szerződést. 

Sajnos, azt nem tudjuk, hogy 
hány főt fog érinteni a leépítés, 
mert a határozatlan időre szóló 
munkavállalók névsorát nem kap-
ta meg az irodánk. 

jttÉNÉÜ. * 

A helyi munkáltatóknál felszaba-
duló munkaerő mellett egyre nö-
vekszik azoknak a száma, akik az 
ingázási körzetben lévő munkálta-
tóktól kerülnek leépítésre. 

Fogadásukra felkészülni sem 
tudunk, mert csak utólag szerez-
hetünk információt munkanélküli-
ségükről. 

Arról nem tudunk, hogy váro-
sunkban új munkahelyek létesül-
nek-e, így elkerülhetetlenné vált a 
nyílt munkanélküliség, mely gaz-
dasági és demográfiai tényezők 
hatására a közeljövőben sokszo-
rosa lehet a jelenleginek. 

Törökszentmiklóson két beje-
lentett munkahely van, az irodán 
jelentkezőknek csak munkanélküli 
segélyt tudjuk felajánlani. 

Hajik Istvánná 

Az AUTOCART Autójavító az 199l-es 
esztendőben is várja Kedves megrendelőit. 
SZOLGÁLTATÁSAINK: 
- műszaki vizsgáztatás 
- teljes motorgenerál 
- karosszérialakatos-munka, fényezés 
- műszeres gyújtás, CO- és fényszóró-beállítás. 
Felvételre keresünk: KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKEM-

BERT. Cím: Törökszentmiklós, Május 1. út 23. Tel.: 354. 

H H B i 

Egyetemes (ökumenikus) imahét Törökszentmiklós 
templomaiban 1991. január 20-27-ig. 

Január 21. (hétfő) katolikus főtemplomban - dr. Szabó 
József ref.lelkész 

Január 22. (kedd) református templomban - dr. Laczkó 
Béla kat.plébános 

Január 23. (szerda) kálvária templomban - dr.Szabó József 
ref.lelkész 

Január 24. (csütörtök) református templomban - Posta 
Benjámin gyöngyösi róm.kat. ferences atya 

Január 25. (péntek) katolikus főtemplomban - dr.Szabóné 
Csökmei Edit ref. lelkész 

Január 26. (szombat) református templomban - Parádi 
Félix kat.plébános. 

Az igehirdetések mindennap 17 órakor kezdődnek. 
Az egyetemes imahét világszerte szokássá vált és már 

városunkban is hagyománya van. 
Célja: a keresztyének egységének szolgálata. 
Mindenkit szeretettel várunk felekezetre és vallásra való 

tekintet nélkül. 
Római Katolikus Református 
Egyházközségek Egyházközség 

Dózsa Filmszínház januári műsora 
14-15-én (hétfő-szerda) Ki-

emelt helyáronl Kickboxer. 
Színes amerikai akciófilm. 

17-18-án (csütörtök-péntek) 
de. 10.00 órakor A baromfiud-
var réme (óvodás műsor) du. 
14.30 órakor Dumbó (ifjúsági 
műsor) 19.00 órakor - kiemelt 
helyáronl Halálos nyugalom. 
Lebegés a félelem tengerén. 
Színes ausztrál film. 

19-20-án (szombat-vasár-
nap) A fekete kastély. Cseh-
szlovák mesefilm. Kiemelt he-
Iváron: Még drágább az életed, 
színes amerikai krími. 

21-ón (hétfőn) 5 ós 7 óra: 
Kiemelt helyáron: Miss Daisy 
sofőrje. Színes szinkronizált 
amerikai film. 

22-23-án (kedden-szerdán) 
Szex, hazugság, videó. Színes 
amerikai film. 

24-25-ón (csütörtök-péntek) 
A titkok háza. Színes szinkro-
nizált amerikai film. 

26-27-én (szombat-vasár-
nap) Break ll.^Színes zenés 
amerikai film. Ürkalózok. Szí-
nes amerikai sci-fi. 

28-30-án (hétfő-szerda) Ki-
emelt hely áron: Bújj, bújj, ör-
dög. Színes szinkronizált ame-
rikai horrorparódia. 

Febr. 1-jén (csütörtök-pén-
tek) de. 10 órakor: Békaböl-
cso. (Óvodás műsor) du. 
14.30-kor: Kincskereső kis-
ködmön. (Ifjúsági műsor) Ki-
emelt helyáron: Előre a múlt-
ba. Színes, szinkronizált ame-
rikai film. 

2-3-án (szombat-vasárnap) 
Kiemelt helyáron: Top gun. 
Színes amerikai kalandfilm. 

3-án (vasárnap) Mackó 
Misi a világűrben. Színes len-
gyel bábfilm. 

4-6-án (hétfő-szerda) Ki-
emelt helyáron: Szemensze-
dett szenzációk. Színes szink-
ronizált amerikai filmkomédia. 
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