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Mitől város ez a város? 
Mielőtt elfogultsággal vádolnának, sietve kijelentem, 

hogy akármit is mondok a címben feltett kérdésre, ez a 
város akkor is az én városom, ha időnként kifakadok, 
dühöngök az elszalajtott vagy elrontott lehetőségek miatt, 
más városokkal a mi rovásunkra összehasonlítom. Mind-
ezt merem tenni a bennszülött jogán. 

Bizonyára már sokan feltették önmaguknak a kérdést, 
vajon Törökszentmiklós a városi települések között milyen 
helyet foglal el, például a megyében. A kérdés megvála-
szolására több módszer is lehetséges, ennek az egyik 
módszere az infrastruktúra fejlettségének vizsgálata, majd 
összehasonlítása. 

Az infrastrukturális ágazatokban a II. világháborút kőve-
*ő 45 évben jelentős mértékű feszültségek keletkeztek. A 
problémák zöme az utóbbi 30 év során végbement társa-
dalmi-gazdasági struktúraváltozásához (ipartelepítéshez, 
a mezőgazdaság kollektivizálásához, a nők nagymértékű 
munkába állásához, tömeges lakásépítéshez, a motorizá-
cióhoz, az életmódváltozáshoz stb.) kapcsolódtak. 

Az infrastruktúra a társadalmi-gazdasági szerkezet nél-
külözhetetlen és egyre nagyobb jelentőségű része. A ki-
egyensúlyozott gazdasági növekedés és az életkörülmé-
nyekjavítása megköveteli, hogy fejlettsége meghatározott 
színvonalat érjen el. 

A volumenében és összetételében nem megfelelő inf-
rastrukturális ellátottság fékezi mind a társadalmi, mind 
pedig a gazdasági fejlődést. Ugyanakkor a gazdaság, a 
termelőerők színvonala hatással van a műszaki és az 
intézményi infrastruktúra bővülésére, közvetlenül vagy 
közvetve segíti, kikényszeríti a szükséges infrastrukturális 
létesítmények megépítését. 

A fentiek után röviden az átlagváros számításának mód-

szeréről. Huszonnyolc mutató felhasználásával megkap-
juk avárosi színvonal mértékét. Néhány jellegzetes mutató 
a huszonnyolcból: a burkolt belterületi utak aránya, az ezer 
lakosra jutó vízcsőhálózat, csatornahálózat, a bolti alapte-
rület, a száz lakosra eső távbeszélő főállomások száma, 
a száz lakosra jutó orvosok, szakrendelési órák, bölcsődei 
férőhelyek, óvodai férőhelyek száma, az egy osztályte-
remre jutó általános és középiskolai tanulók száma stb., 
stb. 

A huszonnyolc adat felhasználásával 1984-ben számí-
tott színvonalmutató a város esetében 77 százalékr mely 
a megye nyolc városa között a hetedik helyet jelenti. A 
város lényegében mezőváros maradt, messze lemaradva 
az átlagváros (a mutató: 100) színvonalától; infrastruktu-
rális fejlettsége összességében nagyközségi színvonalú. 

1984 után a lakosság önerős beruházása révén jelentő-
sen bővült az úthálózat, a gázhálózat, valamint a társulati 
beruházás révén a szennyvízcsatorna-hálózat, de még 
mindig nem elégséges mértékben. 1990-ben a komplex 
színvonalmutató 83-84 százalékra emelkedett ugyan, de 
ez még mindig messze lemarad az átlagváros színvonalá-
tól. 

A városok közötti helyezésünk a 6-7 százalékos muta-
tószám-emelkedés ellenére sem javult, sőt tovább romlott, 
mert a megyében a városok száma tizenkettőre emelke-
dett. Az új városok belépésével a rangsorban a 8-9. helyre 
csúsztunk vissza. 

Az országos városi színvonallal történő összehasonlítás 
még lehangolóbb. Szomorú tény, ha Törökszentmiklós ma 
kérné várossá nyilvánítását, kérését az infrastruktúra fej-
letlensége miatt aligha teljesítenék. 

Tehát: mitől is város ez a város? Galsi Lajos 

Emlékezzünk régiekről 
Ezer és ezer szál kapcsol bennünket azokhoz, akik előttünk jártak az ismerős 

utcákon, akik e helység templomait, középületeit, lakóházait fölépítették, földjeit 
megművelték, akik megadták a város szellemi arculatát. 

Most induló helytörténeti sorozatunkban arra vállalkozunk, hogy vázlatosan átte-
kintsük a város és környéke történetét a középkortól napjainkig, megismertessük 
múltunk hagyományait a ma élő fiatalabb nemzedékekkel és városunk új lakóival is. 
Hisszük, hogy aki lakóhelye múltját jobban megismeri, az erősebb szálakkal kötödik 
ide, jobban magáénak érzi e várost erényeivel és fogyatkozásaival együtt, és talán 
cselekedni is inkább lesz hajlandó azért, hogy Törökszentmiklós ne csak lakóhelyünk, 
hanem közős otthonunk legyen. (A sorozat első írása a 8. oldalon.) 

M M 

Tény(kép)ek 
a munka-

nélküliségről 

Riportunk 
a 6. oldalon 



TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 11. 

Az elemi tisztesség 
A tisztesség is azon fogalmaink 

közé tartozik, amelyeket manapság 
mindenki másképp értelmez. Igazán 
nem kell meglepődni azon, ha a kor-
mány és a parlament elég sajátosan 
(mondhatnám "szabadon") értelme-
zi a tisztességet. 

Nem hinném, hogy a feledé-
kenység honatyai erény lenne, ám 
az elmúlt rendszer erkölcstelensé-
gét égrekiáltó, s azt megrázó sza-
vakkal ecsetelő parlamenti képvise-
lőink most mintha megfeledkeztek 
volna egykor kimondott szavaikról. 
Nos, igen: a kamatadóról van szó. 
(Tudom, hogy most más a neve, ám 
a "lényege"...) Ugye, emlékeznek, 
hogyan lélegzett fel egy emberként 
az ország, amikor - még az "átkos-
ban" - az alkotmánybíróság alkot-
mányellenesnek minősítette a ka-
matadót. Valószínűleg a honatyák-
ról is tudják választóik, hogy melyi-
kük hogyan s mekkora vehemenci-
ával harcolt ellene. Mindenesetre 
akkor jóval többen voltak, mint ahá-
nyan legutóbb nemmel szavaztak a 
Parlamentben. 

"Tisztelt Uraim!" - mondanám 
önöknek, ott a Parlamentben, ha te-
hetném - "önök biztosan tudják, 
hogy a magyar milyen jámbor és 
tanulékony nép. Ez a nép tanult az 
elmúlt negyven évből, és tanult a 
taxisblokádból, és egyiket sem kí-
vánja vissza. Higgyék el, tisztelt 
képviselők, megértjük, hogy orszá-
gunk bajban van, és már megint a 
mi áldozatvállalásunkra van szük-
ség. Vállalnánk is, higgyék el, ha 
csak ici-pici pislákoló fényt is tudná-
nak mutatni ott, az alagút végén, ám 
az önök döntései, tettei csak még 
nagyobb sötétséget sejtetnek. Gon-
dolják, hogy ha valamit más valaki 
másképpen fogalmaz meg, ám a lé-
nyeg mit sem változott, azt senki 
sem veszi észre. 

Uraim, önök rendszerváltást ígér-
tek, de nemhogy lezárni nem sike-
rült egy korszakot, de sikerült annak 
talán legrosszabb hagyományait át-
venni. Volt annak idején egy egy-

szerű MDF-elnök, aki takarékos, 
tisztességes és szakértő államot 
ígért. Azóta azonban mintha meg-
szaporodtak volna a hivatalok és a 
hivatalnokok. A régi és kipróbált ká-
derek - "szakértelem" címén - mezt 
cseréltek, s ugye mondanom sem 
kell, hogy ha egy meccs végén -
teszem azt - az AC Milán és a Real 
Madrid játékosai mezt cserélnek, a 
nézők azért még nem fogják össze-
keverni őket. 

Ugye emlékeznek? Önök, uraim, 
becsületet és erkölcsöt emlegettek. 
Idestova egy év távolából én nem 
kérem önöktől számon, hogy miért 
nem csökken a nemzeti jövedelem 
költségvetésen átfutó hányada, 
hogy miért nem számoltatják el vég-
re azokat az urakat, akiknek lehető-
sége volt a tűz közelében ülve pe-
csenyéjüket sütögetni. Én maximá-
lisan elismerem a magántulajdon 
védelmét, szinte még annál is job-
ban a politikai nézetek miatti meg-
különböztetéstörvénytelenvoltának 
hangoztatását, de - uraim - minden 
jogállamban büntetik a tolvajlást -
politikai hovatartozásra való tekintet 
nélkül. 

Uraim, pontosan az önök szemé-
lye a bizonyíték arra, hogy orszá-
gunk lakosai valahogy nem szívlelik, 
ha ostobának, netán hülyének nézik 
őket. Önök már biztosan végiggon-
dolták - hiszen politikusok -, hogy 
milyen "irdatlan bizalmat" vált ki a 
lakosságból, hogy önök megkötött 
szerződések feltételeit, kamatait, 
törlesztési módozatokat egy költ-
ségvetési törvény keretein belül vál-
toztatnak meg, és a világon semmi 
biztosíték sincs arra, hogy a követ-
kező költségvetésnél nem játsszák 
el újra ugyanezt. Mert az önök sze-
mélye már nem biztosíték. 

Azt hiszem, tévednek, ha azt hi-
szik, hogy a kamatadó növeli a hite-
léleti bizalmat és biztonságot. Elhi-
hetik, hogy vannak még észérveim 
úgy a megvásárolt szolgálati laká-
sok kamatadóból való kimaradásá-
val kapcsolatban, mint a kiemelt és 

kiemelkedően magas nyugdíjak fe-
lülvizsgálatának elmaradásáról, de 
a vállalatvezetők "kilobbizott" em-
bertelenül magas és semmiféle üz-
leti avagy piaci szemlélettel nem 
magyarázható premizálásáról is 
lenne mondanivalóm, és kétlem, 
hogy önök ne tudnák e sort folytatni. 

Nem hiszem, hogy az utólagos és 
egyoldalú szerződésmódosítást -
szemforgatás nélkül - demokrati-
kusnak lehetne nevezni, sokkal in-
kább a diktátum kifejezéssel lehetne 
illetni, ami egy tőről fakad a diktatúra 
szóval. Önök - most önök - teremtet-
tek precedenst arra, hogy választóik 
- esetleg - egyoldalú diktátummal 
módosítsák az önök szerződését. 
(Ez sem lehet alkotmányellenes, ha 
amaz nem az, sőt még gazdasági 
indokok is vannak.) Persze, hogy 
önök törvényt kiáltanának (amit 
önök hoztak), s joggal (no, nem is 
tudom), de ne ijedjenek meg, eszem 
ágában sincs fenyegetni önöket (s 
tudtommal másnak sem), csak ké-
rem önöke t , hogy a rend-
szerváltásra ne a "román-utas" min-
tát vegyék alapul, s ha nem is hivat-
kozom az eszükre (mert azt bizto-
san igénybe vették már e törvény 
kapcsán), s a szívükre sem (ez nem 
anatómiai probléma), de hadd hivat-
kozzam legalább az elemi tisztes-
ségre. 

Tévednek, uraim és hölgyeim: en-
gem személy szerint nem érint a 
"kamatadó", csak én még emlék-
szem arra, amikor - önökkel együtt -
magam is tiltakoztam e törvény első 
változata ellen. A címben említett 
"fogalom" arra késztetett, hogy tilta-
kozzak - már akkor is -, mert antide-
mokratikusnak tartottam - akkor is -, 
s a címben említett fogalom készte-
tett a tiltakozásra most is - mint ak-
kor is. 

S még valami: az 1500 Ft önma-
gában nem sok, de együtt, az önök 
egész csomagja már nem is a "he-
tedik bőr", amit lenyúznak, de maga 
az eleven hús. Nézzék és lássák! 

Kakuk Imre 
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AZ ÁFÉSZ KERESKEDELMI EGYSÉGEIBEN 

Új anyagi érdekeltség 
A kereskedelem is állandó-

an keresi azt az érdekeltségi 
formát, amelyik összhangban 
van a fogyasztói, valamint ke-
reskedelemben dolgozók ér-
dekeivel is. Ennek kibontako-
zását akadályozták a külön-
böző szabályozók, leginkább 
a bérszabályozás. A kpreske-
delemben dolgozó^ igazi 
megmérettetése piacgazda-
sági viszonyok között lehetsé-
ges, viszont kialakulása érde-
kében a kereskedőknek is 
mindent meg kell tenni. 

Az áfész "egyszerű vállal-
kozási formában" működteti 
kereskedelmi egységeink je-
lentős részét. A szövetkeze-
tek maguk is sajátos vállalko-
zási formák. A kongresszus 
szerint "az áfészek, magán-
személyek, családok, háztar-
tások, mezőgazdasági kister-
melők magántulajdonán ala-
puló közös vállalkozások." 
tzen belül tehát olyan belső 
vállalkozási formát kellett ki-
dolgozni, amely szükség sze-
rint rendelkezzen a nagysá-
gából adódó előnyökkel, pl. 
árubeszerzésnél, ugyanakkor 
adjon teret a bolti szintű kis-
vállalkozásnak is. Az éven-
ként megkötésre kerülő vállal-

kozási szerződésben kerül-
nek a feltételek rögzítésre. A 
vállalkozásban a boltok vala-
mennyi dolgozója érdekelt. 

Miben is érdekeltek a ke-
reskedők? 

Abban, hogy egységük mi-
nél nagyobb nyereséget pro-
dukáljon, mert annak a bolti 
szintű nyereségnek kb. 30 
százalékát kapják meg a vál-
lalkozók teljesítménybér for-
májában. Nagyobb nyeresé-
get viszont két úton lehet elér-
ni, minél nagyobb forgalom 
teljesítésén keresztül az ár-
réstömeg növelésével vagy a 
költségek csökkentése révén. 
A lehetőségek inkább a forga-
lom növelésében, a beszer-
zési kondíciók kihasználásá-
ban rejlenek. Itt találkozik a 
kereskedők érdeke a fo-
gyasztók érdekével, mert na-
gyobb forgalmat csak válasz-
tékos, jó minőségű árukínálat-
tal lehet elérni, amihez udva-
rias, kulturált kiszolgálási fel-
tételeknek kell párosulni. En-
nek az érdekeltségi formának 
nagy érdeme, hogy komple-
xen hat a fogyasztói érdekek-
re, gazdálkodásra és ezen kí-
vül ösztönöz a helyes készlet-
tartásra, igényli a szakszerű 

kereskedelmi munkát. 
A bolti nyereségek mérése 

havonként történik, a teljesít-
ménybérek felosztása diffe-
renciáltan a végzett munka 
minősége alapján valósul 
meg. 

Az érdekeltségi forma haté-
konyságát igazolja, hogy a 
teljesítménybér az előző év-
hez képest háromszorosára 
növekedett, ugyanakkor kirí-
vó ellátási hiányosság nem 
volt tapasztalható. 

A panaszjellegű vásárló-
könyvi bejegyzés minimálisra 
csökkent. Áz érdekeltség to-

vábbfejlesztését szolgálja, 
hogy 1991-től a vállalkozók-
nak szerény mértékű saját be-
fektetést kell tenni a gazdál-
kodás, a készletelszamolás 
javítása érdekében. 

A vállalkozók további érde-
ke, hogy a képződő nyereség-
ből a forgalom élénkítését, a 
vásárlói érdekeket szolgáló 
vásárokat, engedményes ak-
ciókat kell szervezni. A múlt 
évben a boltok 1,3 millió forin-
tot adtak így vissza az áfész 
tagságának, a vásárlóknak. 

Sziráki Imre 
ker.főoszt.vez. 

Sikerekben gazdag, boldog új evet 
kívánunk^ minden jeíeníegi és 

jövőbeni kedves vendégünknek 
TOVÁBBRA IS GAZDAG KÍNÁLATTAL ÁLLUNK 

RENDELKEZÉSÜKRE. 
FRÉZIA PRESSZÓ TULAJDONOSAI (AZ ÚJ 46-

OS ÚT MELLETT). 

ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, 
HOGY NÁLUNK KAPHATÓ A VÁROSI ÚJSÁG IS. 

Anyu ugyanis folyamatosan mérges 
reggeltől estik az állandó áremelkedések 
miatt. Már megfogadta, reggel nem 
megy be a boltba azért, hogy a munka-
helyen ne idegeskedjen napközben. Saj-
nos azonban mivel nem egyedül dolgo-
zik, valaki mindig vásárol a kolléganői 
közül és az lesz mérges először, mert 
száz forintból két felnőtt ós két gyerek 
reggelije alig jön ki, erre átragad a többi-
ekre is, ez eltart délig. Ekkor pedig az 
derül ki, hogy nagyon rossz az ebéd, 
nem azért, mert nincs hús, hanem a sza-
kácsnő nem ízletesen főzte (vagy mér-
ges volt ő is), ezért pedig kár több mint 
ötven forintot fizetni. Ezen még egy kicsit 
mérgelődnek délután, de az esti bevá-
sárláskor a pénztárnál már-már az őrü-
letbe kergeti saját magát anyu. Napközi-
ből jövet, amikor találkozunk, már szólni 

sem merek, mert olyan, mintha a puska-
poros hordóra fáklyát tennék. 

Vacsoránál még megbeszélik apuval a 
család rohamosan romló anyagi helyze-
tét, kicsit még szidják a kormányt, a par-
lamentet és az OTP-t. Pedig szegény 
OTP-s nénik tehetnek a legkevésbé ar-
ról, hogy mi nem tudtuk kifizetni a ked-
vezményes hitel felét. Ők állták az ügy-
felek szűnni nem akaró rohamát. A ba-
rátom mesélte, hogy az anyukája - aki az 
OTP-ben dolgozik - két hétig csak sutto-
gott esténként, mert napközben állandó-
an beszéltették az ügyfelek, sőt a dühü-
ket is rajtuk töltötték ki, azért amit az 
Országgyűlés ós a kormány közösen 
1991. évi költségvetés címén összeho-
zott. 

Anyu mondta is, hogy azoknak, akik 
megszavazták, biztosan nem annyi a ha-
vi jövedelmük, mint a mi családunknak, 
mert akkor valószínű, nem így döntenek. 
Apu végül felvilágosította, ha nem tudná, 
az a baj, hogy egyesek még mindig azt 
hiszik, lovasnemzet vagyunk, de sajnos 
nem tudnak lovagolni, ezért aztán nye-

regbeszálláskor mindig átesnek a ló túl-
só oldalára. Az ország jelenlegi helyze-
tében pedig póniló (vagy szamár) jobban 
megfelelne, arról ugyanis földig érne a 
lábuk, igaz, lassabban érnének Európá-
ba. 

Az esti TV Híradóban az egyenesben 
közvetített Öböl-háború még felborzolja 
őseim már megnyugodni látszó kedélye-
it. Na már most, ezek után, ha ón haza-
viszem a 2-es ós 3-as jegyektől hemzse-
gő értesítőm, elképzelhető, mi várhat 
rám. Egyben azért bízok, hogy nem lesz-
nek mindig ilyen rossz jegyeim, és az 
országnak sem fog ennyire rosszul men-
ni, talán a háború is rövidesen befejező-
dik. 

Papám is megmondta, ez a helyzet 
olyan, mint a kerék, egyszer fent, egy-
szer lent, habár nekem úgy tűnik, mintha 
most elakadt volna a srában, és mi pont 
lent vagyunk.Remélem, azért lesz még 
igazi családias hangulat nálunk, amíg 
gyerek vagyok.. 

Mindenkinek békességet és kézit csó-
kolom. Török Miklóska 

Mi van itt? 
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V I T Á K - határozatok ~ ~ d ö n t é s e k - V i T Á K - határozatok - döntések 

Önkormányzati 
tájékoztató 

Lesz-e helyi adó 
Törökszentmiklóson ? 

Sorscsapásként köszöntött 
ránk az 1991-es esztendő. A 
munkanélküliség árnyéká-
ban, a fogyasztói árak drasz-
tikus emelésén túl a lakáshite-
lek kamatának növekedésé-
vel is szembe kell nézni na-
gyon sok családnak. Sokkoló 
hatású volt december utolsó 
napjaiban a helyi adókról szó-
ló parlamenti döntés. 

- Lesz-e 1991-ben helyi adó 
Törökszentmiklóson?- keres-
tem fel a város lakosait foglal-
koztató kérdéssel az önkor-
mányzat vezetőit. 

Sántha Albert alpolgár-
mester: Mivel testületi ülésen 
e témát még nem tárgyaltuk, 
így csak a magánvéleménye-
met mondhatom. Sajnálatos 
módon a lakosság jelentős ré-
sze anyagi teherbíró képessé-
gének tűréshatárához érke-
zett, főleg a nyugdíjasok és a 
fiatal családosok. A kamat-
emelés is őket érinti elsősor-
ban. Ezért 1991-ben nem tá-
mogatom a helyi adó kiveté-
sét. Az adófizetések elmara-
dásának ára van, következés-
képpen az önkormányzat ke-
vesebb forrással rendelkezik. 
Sajnos a helyi adókról nem 
mondhatunk le. Úgy gondo-
lom, ennek szükségességét 
átérzi a lakosság is. Szándé-
kozunk előkészíteni az 1992-

ben bevezetésre kerülő helyi 
adót, de széles körűen meg-
tárgyalva, a mértékeket át-
gondolva, figyelembe véve a 
lakosság szociális helyzetét. 

Kolozsi József, a város-
üzemelési és ellátási bizott-
ság elnöke: Nem vagyunk tel-
jesen egy véleményen. Én 
úgy gondolom, hogy még eb-
ben az évben is szükség lehet 
a lakosságot nem nagyon ter-
helő adó kivetésére. Szerin-
tem a költségvetési tartalékok 
nem elégségesek a bizton-
ságos gazdálkodáshoz. A vál-
lalkozás-élénkítés miatt is. 
Nem közömbös ugyanis, hogy 
az infrastruktúra hiányossá-
gait, gondolok itt elsősorban a 
telefonra, mennyi időn belül 
sikerül pótolni. Sok az eltitkolt 
jövedelem, bár ez az APEH 
témája, de nekünk is érde-
künk lenne a feltárása. 

Szegő János polgármes-
ter: Abban az esetben, ha si-
kerül a város intézményeiben 
igen takarékosan gazdálkod-
ni, akkor az 1991-es évet kü-
lönadó (az önkormányzat által 
kivethető adó) nélkül is el tud-
juk látni feladatainkat. Ez függ 
még attól is, hogyan alakul az 
ország általános gazdasági 
helyzete, az infláció ebben az 
évben. 

A város fejlesztésekor a régi 

rendszer is sokszor nyúlt az 
állampolgárok zsebébe. Jár-
dát, utat, gázt eddig is jelentős 
lakossági hozzájárulással le-
hetett teremteni. Akkor pedig 
még több pénz volt a kasszá-
ban. Az is nyilvánvaló, hogy a 
lakosság aktivitásában bízó, 
kezdeményező önkormány-
zat az adón kívül is megtalálja 
a módját a szükséges pénz 
előteremtésének. Aki viszont 
alaposan áttanulmányozza a 
helyi adókról szóló törvényt, 
nem biztos, hogy csak a rossz 
oldalát veszi észre. A helyi 
adó nem csökkenti a normatív 
támogatások mértékét, tehát 
plusz forrás lehet. Összhang-
ban van más adónemekkel, 
ugyanazon jogcímen nem le-
het többféle adót kivetni. Pl. 
ha a háztulajdonra a helyi ön-
kormányzat vet ki adót, a régi 
házadó megszűnik. A helyi 
adó előnye lehet az is, hogy a 
mértékének megállapításakor 
figyelembe vehető hatásának 
pontos elemzése. 

Körültekintő, megfontolt 
adópolitikát folytató önkor-
mányzat bizton számíthat a 
lakosság megértésére. Ha a 
városlakók fizetnek azért, 
hogy szűkebb környezetük ál-
taluk is fejlődjön, joggal vár-
hatják el, hogy az önkormány-
zat jól sáfárkodjon a besze-
dett adókkal. 

Helyhatósági hírek 
Januárban kilenc utca ne-

vének visszaállításáról, illet-
ve változásáról kívánt dönte-
ni az önkormányzati ülés. 
Jelenlegi ajánlat szerint a 
változtatás költségkihatása 
körülbelül 130 ezer fo-
rint. Az önkormányzat en-
nél olcsóbb megoldást ke-

res. Második lépcsőben még 
kb. harminc utca,, út neve 
megváltoztatásának előké-
születei folynak. 

* * • 

Az EGYMI vezetősége 
tárgyal a társada-
lombiztosítással a hétvégi 
ügyelet baleseti sebészet-
tel való kiegészítésére, 

eleget téve így a közmeg-
hallgatáson felvetődött la-
kossági kéréseknek. 

* * • 

Az önkormányzat önálló 
vállalkozásra készül. Hús, 
tej és kenyér árusítását ter-
vezik, segítve így a kisterme-
lőket és a kispénzű vásárló-
kat. 

Tájékoztató 
az illetékek 
fontosabb 

változásairól 

Az illetékekről az 
1990. évi XCIII. tv. 
rendelkezik. Az örök-
lési és az ajándéko-
zási illeték mértéke a 
korábbinál lényege-
sen kedvezőbb, a ro-
konsági fokhoz iga-
zodik. 

Az illeték az első 
csoportban (gyer-
mek, házastárs, szü-
lő) 5 százalék, a má-
sodikban (unoka, 
nagyszülő, testvér) 8 
százalék, a harma-
dikban (minden más 
örökös) 10 százalék, 
és ezek a százalékok 
nem növekednek az 
ingatlan értékének 
függvényében. Az 
adásvételi illeték is 
csökkent 8 százalék-
ról 5 százalékra. La-
kásvásárlásnál az il-
leték még kedve-
zőbb, a forgalmi érték 
2 százaléka. 

Jelentősen növe-
kedtek viszont az ál-
lamigazgatási eljárá-
si illetékek. 

Az eddigi száz fo-
rintos általános tételű 
illeték 300 Ft-ra növe-
kedett. Pl. anyaköny-
vi kivonat, lakás-
igénylés, közterület-
foglalási engedély, 
hatósági bizo-
nyítvány, egyéni vál-
lalkozói engedély 
stb. 

Ugyancsak növe-
kedett az állampol-
gársággal kapcsola-
tos illeték 300 Ft-ról 
10.000 Ft-ra, az útle-
vél illetéke 500 Ft-ról 
1.000 Ft-ra, a máso-
lat illetéke 15 Ft-ról 
30 Ft-ra. 
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Készülő költségvetés 
A január és február a számvetés és a költségvetés-készítés ideje az 
önkormányzatban. A december közepén megválasztott bizottsá-
gok január 15-én, 16-án és 17-én éjszakába nyúló viták során 
tárgyalták a költségvetés tervezetét. A polgármesteri hivatal dolgo-
zói sok hasznos összevető számítással, adattal segítették a dön-
téshozói munkát. A tervezet vitájára testületi ülésen várhatóan 
februárban kerül sor. 

- Milyen kilátásai vannak a 
városnak, hogy különösebb 
megrázkódtatások nélkül át-
vészeli ezt a mindenki által 
nehéznek ítélt évet? Romlot-
tak-e jelentősen a város ellá-
tásának feltételei? - kérdez-

A kulturális, oktatási, ifjúsá-
gi és sportbizottság vizsgálta 
az önállóan gazdálkodó intéz-
mények - óvodák, általános 
iskolák és középfokú oktatási 
intézmények és a kulturális in-
tézmények költségvetési ter-
vezetét. Az önkormányzati 
ülés előtt a következő javasla-
tot teszi: 

- Az állami költségvetés ál-
tal biztosított normákat (tanu-
lónkénti fejkvótákat) az intéz-
mények maradéktalanul kap-
ják meg. A többletigényt a bi-
zottság nem tudja támogatni. 
Az intézményi önállóság csor-
bítása nélkül öt százalékos 
tartalékképzést javasol szá-
mukra. 

Foglalkoztak az óvodák és 
a bölcsödé kihasználtságá-
val, mert a demográfiai hullám 
és más okok miatt is folyama-
tosan csökken a létszám. 

A megyei közgyőlés levele 
alapián tárgyaltak a középis-
kolák sorsáról is. Maradjanak-
e városi önkormányzati mű-
ködtetésben, vagy kerüljenek 

tem Pócs Andrásnét, a pol-
gármesteri hivatal osztályve-
zetőjét. 

- Nincs visszaesés. Kb. fél-
milliárd forintból gazdálkod-
hatunk. 

Ez akkor is jelentős, ha az 

inflációt kalkulálnunk kell. A 
bevételek alakulása: a sze-
mélyi jövedelemadó 50 szá-
zaléka marad a városban. Eh-
hez járul a normatív támoga-
tás: a lakosonkénti, a nem 
dolgozó lakosságra, az óvo-
dás, iskolás gyermekek utáni 
normatíva, a szociális intéz-
mények kvótái. 

Kiegészítik ezeket még az 
egyéb adók és a működési 
bevételek. 

A kiadások 4/5-ét az intéz-
mények támogatása teszi ki. 
A fennmaradó részt lehet vá-

Bizottsági vélemények a költségvetésről 
A pénzügyi ellenőrző bizott-

ság és a gazdasági bizottság 
együttes ülésen tárgyalta a 
költségvetési javaslatot. 

Az oktatási és kulturális in-
tézmények esetében támo-
gatták a kulturális, oktatási, if-
júsági és sportbizottság által 
tett javaslatokat. 

Részletesebben foglalkoz-
tak a városüzemelési ellátó 
szervezet költségvetésével, 
egyúttal megállapították, 
hogy az év során feladataik 
átgondolásával jelentősen 
modosulhat a működésük, a 

költségvetési üzem átalakítá-
sát is figyelembe véve. 

Állást foglaltak továbbá ab-
ban, hogy a felújítási igények 
rangsorolását szakértő bevo-
násával rövid időn belül el-
végzik. A szűkös anyagi forrá-
sok jobb kihasználása érde-
kében versenytárgyalásokat 
kérnek kiírni a munkálatok el-
végzésére. 

A fejlesztési tervek között 
előnyben kívánják részesíteni 
azokat, melyek a város 
hosszú távú fejlődésének el-
engedhetetlen feltételei, pl. a 

át a megyei önkormányzat-
hoz. Az az álláspontjuk, nogy 
mind a három intézmény ma-
radjon városi működtetésben. 

A városi versenysport tá-
mogatásában nem foglaltak 
állást. Konzultatív tanács 
összehívását javasolják. 

A központi műhely, a köz-
ponti konyha és a családi ren-
dező iroda működtetését ala-
posabban át kívánják gondol-
ni. 

Rövid és hosszú távon 
Városfejlesztési tervek 
A KÖLTSÉG: 40 MILLIÓ FORINT 

- A szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat bővítésére terve-
zett összeget a csatornamű társulás részére átadják. Áthúzódó beru-
házással újabb részek rákapcsolására nyílik lehetőség. 

- A gázátadó állomás bővítése. Azért van szükség rá, mert már 
csak az ez évi hálózatbővítést bírja el a jelenlegi átadó, a további 
fejlődés biztonsága végett kapacitásbővítésre van szükség. 

- A távbeszélőhálózat fejlesztése. Crossbar 1993-ban kerül beüze-
melésre. A 340 vonalas távhívásos telefonközpont létesítésének elő-
készületeire kerül sor ebben az évben. A központ kapacitása megdup-
lázható, lakossági erők bevonásával lehetőség van a jelenlegi áldatlan 
helyzet enyhítésére. 

- A termálfürdő fejlesztése. A termálszálló beruházásának előké-
szítése megkezdődött. Az idei költségvetés a tervezés kiadásait tartal-
mazza. 

- Közműfejlesztés, telekkialakítás. Lakossági értékesítésre kerülő 
olcsó telkek kialakításáttervezik. 

- Útalaplezárás. Kb. 10 utca, ill. útszakasz lezárásáttervezik ebben 
az évben. Lakossági hozzájárulásként társulási formában az útalap 
elkészítését kérik. Ahol ez megtörtént, ott az útalaplezárást az önkor-
mányzat elvégezteti. 

rosüzemeltetésre, felújításra 
használni. A fejlesztési tervek 
hosszú távon is előrelépést 
jelentenek. 

A tervezés időszakában is 
jelentős módosulások követ-
kezhetnek be, pl. pótfeladat-
ként a lakáscélú hitelkamatok 
miatti segélyezést is az önkor-
mányzatrabízták. Úgygondo-
lom, az alapellátás elfogadha-
tó szinten (takarékos gazdál-
kodás mellett) biztosított lesz, 
de nekünk is fel kell készül-
nünk az esetleges évközi mó-
dosításokra. 

telefon, a csatornázás és a 
gyógyszálló tervezésének 
költségéi. 

Támogatják a lakosság ré-
szére értékesítendő olcsó épí-
tési telkek kialakítását annak 
ellenére, hogy csökken az ér-
deklődés ezek iránt. 

Ahol a lakosság az útalapot 
saját erőből megoldja, ott az 
útalaplezárást vállalja fel az 
önkormányzat. Az elmúlt 
években felhalmozódott az 
igény. Ebben az évben kb. tíz 
utca, illetve utcaszakasz lezá-
rását tervezik. 

A szociális, egészségügyi 
és környezetvédelmi bizott-
ság javasolja a képviselő-tes-
tületnek, hogy az elme-szo-
ciális otthon maradjon az ön-
kormányzat működtetésé-
ben. A Köjál esetében a me-
gyei önkormányzathoz való 
csatlakozását tartják jónak. 

A bölcsőde kihasználtsága 
alacsony, a létszám hatvan a 
tervezett nyolcvannal szem-
ben. A húsz gyermek után já-
ró normatíva Költségeinek zá-
rolását javasolják. A jelenlegi 
32 fős dolgozói létszám fel-
adathoz való igazítását látják 
jónak. 

A gondozási központ ké-
sőbbi átalakítását javasolják 
szociális családsegítő köz-
ponttá. Jelenleg a szociális te-
vékenységet több szervezet 
látja el. Szükséges az integrá-
ció. 

A 4-5. oldalt összeállítot-
ta: Kovács Györgyné 
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Egy nap a hivatalban 
Szerda délelőtt 8 óra. Várakozókkal 

zsúfolt a folyosó a Munkaügyi Hivatal 
helyisége előtt. Legalább 15-en várnak 
sorukra. 

Egyike az első segélyeseknek Tóth 
Lajos. Helybeli, hozzájárul neve közlé-
séhez. Sok tapasztalattal beszél. 

- A Bős-nagymarosi építkezésen a 
környezetet romboltam. 1989. decem-
ber elsejével kaptam meg a felmon-
dást. A 2,5 hónap felmondási idő alatt 
a Iában lejártam munkáért. Pesten ós 
vidéken is. Martfűn három műszakos 
munkahelyet ajánlottak, de cukorbeteg 
vagyok, nem tudtam vállalni. 1990. feb-
ruár 16-a óta vagyok segélyen. Febru-
ár 16-a után már csak a járadék marad. 
A Bethlen úti iskolában pedagógus a 
feleségem, háromszor műtötték az el-
múlt évben. Családom nincs, hála Is-
tennek! 46 éves vagyok. Építkezésre is 
elmennék, de az sincs mostanában. 
Szerencsére a lakáskölcsönt már ré-
gebben, még a 40 százalékos enged-
mény idején visszafizettük a szülők tá-
mogatásával. Nem tudom, mi lenne 
most. A plusz 1500 Ft-tal nem bírnánk. 
Parasztnak sem tudok elmenni. Ha ki-
adták volna a földet, oda el tudna men-
ni dolgozni napszámba ennek a sok 
embernek legalább egy része. 

Mága Imre Tiszabőről jött. 1989 júli-
usában lépett ki a Hídépítő Vállalattól. 
Bentről azzal küldték ki, hogy nem tud-
ják segélyre venni, mert több mint egy 
éve lépett ki, nem jogosult. Hamarabb 
kellett volna jelentkezni. Idekint falubeli 
kísérőjével együtt méltatlankodik, hogy 
már tavaly is voltak itt. Azt ajánlották 
neki bent, keresse meg Négyesi István 
polgármestert, hátha felveszik a Ga-
meszhez. 

- Miből él? Van családja? - kérde-
zem. 

- Rákényszerülünk a lopásra! -
mondja falubelije, aki a nevét nem haj-
landó elárulni. A fiatalember kb. 22 
éves cigány. 

- A cigányok rengetegen vannak. 
Képtelenség elhelyezni őket, nem kel-
lenek sehol - mondja Hajik Istvánné, a 
kirendeltségvezető. Legnehezebb az 
50 év körüli, főleg az 50-en felüli férfiak 
helyzete - folytatja. Sehová nem keres-
nek ilyen munkaerőt. 

- Van, aki rendszeres szociális se-
gélyt kap itt, nekem meg csak 2000 
Ft-ot adtak egyszer - kapcsolódik be 
egy helybeli idősebb cigány férfi. A 
VESZ-től küldtek el decemberben. Egy 
éve a Tüzéphez sem kell rakodó. Ré-
gebben pedig lehetett alkalmi rakodó-
munkával ott keresni. Most a gép há-
rom forintért rak fel egy mázsát. 37 

ember munkáját veszi el, pedig azok 
két forintért is felrakták a szenet. Most 
be se engednek a telepre. 

Ezt már Munkácsi Jánosné mondja, 
a Zenész út 7. sz. alól: - A Mezőgéptől 
voltam gyesen. Három gyerekem van. 

Tény(kép)ek 
a munka-

nélküliségröl 
Elmentem a gyes után a Barneválhoz, 
mert többet kerestem. A szerződésem 
lejárt. 5400 Ft segélyt kapok egy hó-
napra. Csigolyakopásom van. A fér-
jemnek sincs munkája három hónapja. 
A télgagyárban dolgozott 3500-ért. 
3200 Ft OTP-t kellene fizetni. Felfüg-
gesztést kértünk. Szerencsére kap-
tunk. Az 1500 Ft kamattal nem tudom, 
mi lesz. 

Egy ballai fiatalasszony. Négy gyer-
meke van, három évig dolgozott. 2100 
Ft segélyt kapott egy évig. Újrakezdési 
kölcsönt vett fel szarvasmarha tartásá-
ra. 16 db bika van otthon. Két hónapja 
nem veszik át tőlük. A felvásárlási ár 72 
Ft/kg most, de nem kell sehol. Talán 
otthon levágják őket s háztól, olcsón 
kimérve elviszik. Májusban vette fel a 
400.000 Ft újrakezdési kölcsönt. Éven-
te százezer forintot kell visszafizetni, 
mert négy évig kamatmentes csak. 
Szeptember óta fizetik vissza, tízezer 
forintot havonta. 6.600-at meg lakás-
törlesztésre. (Két éve építettek köl-
csönnel.) Erre jön most még 1500 fo-
rint. Visszafizetni nem tudják a felét. A 
férje a tsz-ben dolgozik. Amit keres, 
megy az OTP-be. Nem is tudja, mi 
lenne a családi pótlék nélkül. Abból 
élnek meg, ami a ház körül van. 

Boda Lászlóné is ballai. A gátőr fe-
leségeknek mindnek felmondott de-
cember 31-ével a Vízügy. Csak a Me-
zőtúri Szakaszmérnökségen 33 em-
bert küldtek el. Részmunkaidőben fog-
lalkoztatták eddig. 2800 forintot kapott. 
A gyerekek már dolgoznak. 

- Nagyon kínos ide jönni - mondja. 
Nagy Sándor Fegyverneken, a Frut-

tamix Kft-nél dolgozott, 4500 forint volt 
a fizetése. Két gyereke van. Fiatal-
ember. 2500 Ft OTP-kölcsöne van a 
házra, 1300 Ft bútorvásárlásra. Most 
ehhez jön még 1500 Ft. A felesége 
december elseje óta dolgozik. Azelőtt 
otthon volt, de gyest nem kapott, mert 
nem volt meg előtte az'egy óv munka-
viszonya. Most azt mondja, önként lé-
pett ki, ilyen kevés pénzért nem dolgoz-

hat, mikor ennyi a fizetnivaló. 
Ki kell tölteni egy adatlapot a számí-

tógéphez, majd jöjjön vissza a munka-
helyi keresetigazolással! - kapja meg 
az eligazítást. A hónap végén, az adó-
bevalláshoz a nyomtatványért még 
egyszer be kell jönni mindenkinek. Ez 
most az instrukció. Havonta kétszer 
kell jelentkeznie a segélyesnek az 
előre megadott napon. A segélyt álta-
lában 10-e körül postán kapják. 

- Annyi a munkánk - mondja Hajik 
Istvánná, a hivatal vezetője -, hogy 
ilyenkor este 8-ra leszünk kész az új 
segélyesek adatainak számítógépre 
vitelével, amihez csak zárás után kez-
dünk. 

Tudnak róla, hogy Örményesen, az 
Április 4 Gépgyártól 50 embert külde-
nek el most, főleg fegyvernekieket. 
Fegyverneken a költségvetési üzem 
25 dolgozónak mond fel. Leépítés van 
a Gamesznól Tiszatenyőn és Fegyver-
neken is, bár nem jelentették. A Ba-
romfifeldolgozó elbocsátásairól szin-
tén nem jelentettek semmit, pedig ezt 
telefonon külön kérték. 

Nagy pszichikai teher itt dolgozni. 
Ilyenkor már eleve nyugtatóval jön dol-
gozni Hajikné, de szereti az emberek-
kel való foglalkozást. Havonta kétszer 
pszichológiai továbbképzésre járnak. 
Többször kerültek már veszélyhelyzet-
be. A börtönből szabadultak, hiába dol-
goznak a börtönben, mivel ez nem szá-
mít munkaviszonynak, nem jogosultak 
segélyre, ha hosszabb volt a bünteté-
sük. Ámúgy is nehéz fiúk az ilyenek. 
Elhelyezkedni nem tudnak, s mikor itt 
megtudják, hogy segélyért is hiába jöt-
tek, felszalad a pumpa. Az ittenieknek 
ezt el kell viselni. 

Van agrármérnök, orosz tanárnő, ví-
zépítő mérnök is segélyen. 

Tavaly átlagban 650-en keresték fel 
havonta az irodát, most idén az első 
két hétben 510-en. Tavaly átlag 40 em-
bert vettek segélyre havonta, most az 
első két hétben nyolcvanat - tájékoztat 
Hajikné. 

Ottjártunkkor4 lakatos, 3 ívhegesztő 
ós 4 varrónő állást tudtak ajánlani a 
jelentkezőknek. Nyilvántartott segé-
lyes 560 fő van az iroda körzetében. 
Ennél jóval több lehet a munkanélküli. 
A nyilvántartásba vétel az első jelent-
kezéskor még ugyanis nem történik 
meg. A segélyt az első bejelentkezés 
után másfél-két hónappal kap csak, aki 
jogosult rá. Hajikné végül azt mondja: 
minden vállalatvezetőnek el kellene itt 
töltenie egy napot, hogy az elbocsátá-
sokról elgondolkodhasson. 

Török András 
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EGYFORINTOS SZTORIK 
Az emberek többsége az 
év végén valamiféle 
mérleget készít az óévről 
- általában csak azért, 
hogy az új óv végén 
ugyanazokat a hiányos-
ságokat rögzítve, mint az 
előző óv végén. így hal-
mozódik az ember res-
tanciája évről évre attól 
függően, kinek-kinek mi-
lyen (jó) az emlékezete, 
illetve mit bír el a lelkiis-
merete. 

Nekem is van "újságírói" (hi-
szen csak műkedvelő újságíró 
vagyok) restanciám (is), még-
pedig jó néhány, bár lapunk 
még egyéves sincs. E hátra-
lék (vagy tartozás) többsége 
olyan ügy, amihez nem fűlik 
az ember foga, pedig szép kis 
ügyek, azaz - Hamlettel szól-
va - "szagot" hoz a szél, ha 
nem is Dániából. 

Ezek azok a históriák, ame-
lyek nem a várható honorári-
um összege miatt kapták az 
"egyforintos" minősítést, ha-
nem egy, az angolszász jog-
ban előforduló verdikt parafrá-
zisaként. Az angolszász jog-
gyakorlatban a rágalmazási 
és hitelrontási perek egy ré-
szében - bár az alperes "iga-
zat mond", sőt bizonyítani is 
tudja - a felperes nyer, mert 
mindent az érvényes törvény-
eken belül tett. Nos, ez ese-
tekben a bíróság megítéli a 
kártérítést a felperesnek, ám 
ennek összegét egy penny-
ben határozza meg. (A per-
költség általában az államot, 
illetve a "koronát" - Angliában 
- terheli.) Azt hiszem, ezen íté-
let etikai súlyát nem kell ecse-
telnem. 

Nos, az alábbi sztorik is leg-
alább ennyit érnek. Például 
nagyon szívesen írtam volnaa 
törökszentmiklósi Csatorna-
mű Társulásról néhány apro-
pó kapcsán. 

Apropó a Karancsi-fóle ház. 
Az az igazság, hogy elég so-
kan elég sokfélét beszélnek 
róla. A tények azonban nem 
olyan színesek, mint a szóbe-
széd. Tény az, hogy a házat 
megyei céltámogatásból vette 
a város, ós nem a Csatorna-
mű Társulatnak, hanem az 
óvodának, s a Társulat csak 
addig használta, amíg életve-
szélyessé nem vált. Semmi 

érdekfeszítő nincs benne, ha 
csak az nem, hogy miért nem 
az eredeti irányban terjeszke-
dett az óvoda, de ez is köny-
nyen indokolható, magyaráz-
ható. 

Az már izgalmasabb, hogy 
a Társulat megalakulásakor 
miért nyilvánították érvényte-
lennek a lezajlott versenytár-
gyalást, és az előszerződést 
miért váltotta fel - a megbízást 
végül is elnyerő cég - a város-
ra kevésbé előnyös végleges 
szerződés. Egyébként - hang-
súlyozom - minden a törvény-
ek előírásainak megfelelően 
zajlott. Mint ahogy az is tör-
vényes, hogy az egyik kisajá-
tított tanya értékesebbnek bi-
zonyult, mint az összes többi, 
hasonló adottságú a környé-
ken. Igaz, pokoli drága a csa-
tornánk, de - hozzáértők 
mondják - Pesten még drá-
gább lenne. (Persze Pesten 
van crossbar is, meg van szín-
ház is, és ott folyik a Duna is.) 

Szóval, semmi megírásra 
méltó nincs a történetben. 
Mint ahogy annak a háznak a 
históriájában sincs, amelynek 
jelenleg két törvényes tulajdo-
nosa is van. Ismert a történet, 
hiszen már más lapok is fog-
lalkoztak ezzel a témával. Rö-
viden: az egyik tulajdonos -
nem véletlenül - elhagyta ek-
kor az országot, mire - tör-
vényesen - megfosztották az 
ingatlanától. Ezt követően az 
ingatlant törvényesen egy új 
tulajdonos kapta meg. Az új 
tulajdonos jóhiszeműsége 

kétségbevonhatatlan. Igen 
ám, de a régi tulajdonos - tel-
jesen szabályosan - vissza-
tért, és azok, akik az egészért 
felelősek (akik a törvényért is 
felelősek), ma már nincsenek 
törvényközelben, jobban 
mondva hasonlóan szerzett 
saját ingatlanjaikban ücsörög-
nek a Rózsadombon, vagy jól 
fizetett állásaikban. (Pedig a 
kártérítést rajtuk kellene beva-
salni. Meg az ominózus egy 
forintot is.) 

Cikket érdemelne az ország 
utolsó Lenin-szobra is, ha má-
sért nem is, de az ötletet 
"megajánló" tanácsi választó-
körzet miatt is, noha a körzet 
lakóinak többsége nem is tu-
dott a dologról - tán még ma 
sem tudja, hogy ő találta ki, 
viszont papíron, dokumentál-
hatóan minden a lehető leg-
törvéynesebb volt. Lehet, 
hogy mementóként érdemes 
volna felállítani a szobrot az új 
helytörténeti múzeum leendő 
parkjában, a volt Gomba-féle 
ház kertjében. Apropó - de 
biztosan kitalálták, a ház körül 
is minden a lehető legtörvó-
nyesebb volt, igaz, csak a 
homlokzat felújítása 500.000 
Ft-ba került. Igen, a szobor jó 
helyen állna ott, annak a hata-
lomnak a jelképeként, melyről 
már írtam a Hámán Kató út, 
illetve az ott kivetett közműfej-
lesztési hozzájárulás kap-
csán. Meg kell mondanom, 
hogy a "hatalom", azaz az ak-
kori városi tanács (csupa kis-
betűvel) nem szegett meg 

semmiféle törvényt, sőt az 
említett cikkre sem reagált 
(pedig tudom, hogy olvasták), 
viszont a "hatóság" működés-
be lépett, ós - teljesen tör-
vényesen - lépéseket tett, 
hogy az érintettektől a telje-
sen törvényesen adóhátralók-
ba átültetett, illogikusan ma-
gas (ám törvényes) hozzájá-
rulást letiltassa. Ebben a leg-
szomorúbb az, hogy mindezt 
már az uj önkormányzat égi-
sze alatt. Dühöngök, persze, 
hogy dühöngök, de végképp 
nem tudom, hogy most végül 
is kit illet a címbeli forintos 
érme. (Egy töredéke talán en-
gem is, mint az új képviselő-
testület egy tagját.) 

Persze, még meg kellene 
említenem egy vállalatveze-
tőt, aki a rendes havi - tete-
mes - fizetésén kívül az ex-
portdollárokból származó 
plusz jutalékán kívül, és a ren-
des évi prémiumán kívül -
mindez teljesen törvényes -
még egy plusz prémiumosz-
tást rendezett a várható állami 
exporttámogatás, illetve az el-
bocsátandó dolgozók meg-
maradó munkabére terhére -
előre. Én azért adnék neki 
még egy forintot. Na, mind-
egy: legyen kettő. 

Es - ugyancsak - nem szí-
vesen írnék még egy másik 
vállalatról, ahol makkegész-
ségesek a dolgozók; noha a 
közvetlen környezetben a fű 
se nő, igaz - aszóbeszéd sze-
rint -, csak "hivatott szemé-
lyek" végezhetnek környezet-
védelmi és egészségügyi 
szemlét, avagy egy másik cé-
get, ahol csak az igazgató 
szerint túlbiztosított a környe-
zetvédelem, de - az ott dolgo-
zók szóbeszéde szerint - eb-
ből vajmi kevés fedi a valósá-
got. Na, és még miről is? Pél-
dául a városszéli kis erdő tel-
jesen szabályos "letermelé-
séről". 

Gondolom, önök is hozzá 
tudnának tenni néhány szto-
rit, de - mint a különböző 
ügyekben érintett felek - önök 
sem írnák alá a nevüket. így 
biztosan megértik, hogy ezek-
ből a sztorikból miért nem let-
tek cikkek, ós biztosan önök is 
felajánlanának egy forintot ar-
ra, hogy az igazság és a tör-
vény megegyezzen. 

- Kakuk -

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! 

Sláger palackozott olcsó áruk 
boltját megnyitottam 

Tóth, Törökszentmiklós, Kun B. u. 124. 
szám alatt 
Nyitva tartás: 
hétfő 13-17-ig 
kedd szünnap 
szerdától - péntekig 13-17-ig 
szombat 8-13-ig 
vasárnap 8-12-lg 

Várom Tisztelt Vásárlóimat. 
A VÁROSI ÚJSÁG NÁLUNK IS KAPHATÓI 
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EMLEKEZZÜNK 
RÉGIEKRŐL 

akiki 
csolódnak, . _ 
jeles múlt századi tudósra, aki főmüvóben, a Magyar Mytológiában 
így ír: "...ébresszük fel tehát a sírokból is nemzetünk lehunyt élete 
emlékeit!" 

Ki volt Ipolyi Arnold? Elhivatott pap, lelkipásztor, akinek a váradi 
püspökség felé ívelő pályája a törökszentmiklósi plébánián is ke-
resztül vezetett, tudománytörténeti jelentőségű tudós, aki megala-
pozta a magyar szellemi néprajz és a hazai művészettörténet 
tudományát. Tagja volt a Tudományos Akadémiának, a Kisfaludy 
Társaságnak, elnöke a Magyar Történelmi Társulatnak, amelyet ő 
hívott életre, szerkesztője a ma is megjelenő Századok c. törté-
nettudományi folyóiratnak, bőkezű mecénás és műgyűjtő, aki meg-
alapozta az Esztergomi Keresztény Múzeum és a Szépművészeti 
Múzeum képgyűjteményét, művelődéspolitikusként az Országos 
Közoktatási Tanács elnöke. Névadója az Ipolyi-éremnek, amellyel 
mindmáig jutalmazzák hazánkban a művészettudományi kutatá-
sokban kitűnt szakembereket. 

A Hont megyei Ipolykesziben született 1823-ban. Teológiai tanul-
mányait Pozsonyban, Nagyszombatban és a bécsi Pázmáneum-
ban végezte. Még hallgatóként írt két tanulánya szinte kijelöli 
későbbi tudósi útját. Az egyiknek címe: Vallás és művészet, a 
másiké: A magyarok ősvallása. Jelentős hatással volt rá nevelős-
ködése báró Mednyánszky Alajos családjánál. A báró gazdag 
könyvtárát olvasgatva mélyül el a tudomány iránti érdeklődése, itt 
szívja magába a kibontakozó magyar romantika lelkesedését, 
amely erőt adott neki nagy tervei megvalósításához. 

Az a kor volt ez, amelyben Európa népei nemzeti öntudatra 
ébredtek, és keresték ősi gyökereiket, önazonosságukat. Angol és 
német példákat követve nálunk is ekkor kezdik összegyűjteni a 
népköltészet gyöngyszemeit, költőink figyelme ekkor fordul a nem-
zeti múlt felé. Szinte benne volt a kor levegőiében egy olyan 
tudományos mű iránti igény, amely Vörösmarty és Arany eposza-
ihoz hasonlóan tápot adhatott volna a nemzeti önérzetnek, sőt 
érveket szolgáltatott volna a nemzeti nagyság és dicsőség védel-
mére. Ez a várva várt munka volt Ipolyi Arnold Magyar Mythológiája, 
amely 1854-ben jelent meg. Méltán fogadta országos elismerés, 
sőt lelkesedés. Toldy Ferenc, első jelentős irodalomtörténészünk 
például így üdvözölte a magyarok ősvallását rekonstruáló művet: 
"E perctől kezdve nemcsak a skandinávok, a finnek és németek 
dicsekedhetnek ilyennel, büszkén állíthatjuk Ipolyi Arnoldot e tudo-

Ipolyi Arnold (1823-1886) 
mány Kolumbusai mel-
lé..." Csengery Antal 
viszont megsemmisítő 
és dühödt bírálatban 
részesítette Ipolyi mű-
vének elvi alapjait, mire 
az érzékeny tudós - így 
szól a legenda - össze-
gyűjtötte és elégette a 
Magyar Mythológia 
minden fellelhető pél-
dányát. E keserű csa-
lódás után érdeklődé-
se a művészettörténet 
felé fordult. 

Akadémiai székfog-
lalóját 1868-ban a de-
ákmonostori XIII. szá-
zadi román bazilikáról 
tartotta. (Itt őrizték a 
Halotti Beszédet tartal-
mazó Pray-kódexetis.) 
Már országos hírű tu-
dós, amikor 1859-ben 
Törökszentmiklósra 
kerül plébánosnak. 
Mindössze 3-4 évig te-
vékenykedik itt. Műkő-
désénekdokumentumai, sajnos, nem maradtak fenn, de ez idő alatt 
írhatta 1863-ban megjelent tanulmányát A középkori emlékszerű 
művészettörténete Magyarországon címmel, és erre az időre esik 
nagy tudománytörténeti jelentőségű konstantinápolyi útja is, mely-
nek során a szultáni könyvtárban rábukkant Mátyás király híres 
Corvináira. 

Egyházi karrierje is felfelé ível: 1863-ban egri kanonokká, 1869-
ben a papnevelde igazgatójává, 1871 -ben besztercebányai, 1886-
ban, nem sokkal halála előtt nagyváradi püspökké nevezik ki. 

Minden állomáshelyén és minden funkciójában a humánum, a 
nemzeti érzés és népe szolgálatának szándéka vezette. Büszke-
séggel őrizzük emlékét, és követni próbáljuk példáját abban is, 
hogy városunk "lehunyt élete emlékeit" felébresztve olvasóink elé 
tárjuk. Fehér Imre 

MERRE TOVÁBB KOZOKTATAS? 
Ami tény:a közoktatás szépen, lassan 

lezüllött. Ezt kimondom akkor is, ha magam is 
pedagógus vagyok, s mint ilyen, "bűnrészes" 
ebben a "züllésben". 

A tények elég makacs dolgok, a pedagógu-
sok nagy része másod- és harmad-jövede-
lemforrásokat volt kénytelen keresni - ugyan-
úgy, mint mások, de azoknak a "másoknak" 
nem kell állandóan megújulniuk, lépést tarta-
niuk saját szakterületükkel -, ráadásul ezen 
tevékenységek közül csak keveseknek (főleg 
a tűzhöz közel ülőknek) sikerült a szakmához 
valahogy is kapcsolódót megragadni. 

Ma már egy 30 százalékos fizetésemelés 
(amely éppen csak a múlt évi inflációt fedezné 
úgy-ahogy) sem igen térítené el ezeket a pe-
dagógusokat kiegészítő gazdaságaiktól. 

Sorolhatnék - talán később sort is kerítek rá 
- sikeresnek kikiáltott és megfojtott kísérlete-
ket, vagy érdemes lenne beszélni az egykori 
OPI (és fiókintézményei) a gyakorló pedagó-
gus számára idegesítő és komikusnak tűnő 
pedagógiai lázálmairól és intézkedéseiről. 

Persze, beszélni lehet a munkájukat akkor 
is, most is lelkesen végző pedagógusokról is, 
akik minden bizonnyal kikérik maguknak az 
előbbi általánosításokat, s valószínűleg még 
évekig nem fogják megérteni, hogy - ha szán-
dékukban nem is - miért kételkedem az általuk 

* 

Átkok 
és remények | 

átadott értékekben, s úgy pedagógiai sikerei-
ket, mint lelkesedésüket miért tekintem egy-
részt naivitásnak, vagy hiányos valóság- és 
önismeretnek. 

Persze, lehet vitatkozni, sőt 
szeretnénk is, de hadd bocsássak előre né-
hány dolgot. Például: aki eddig lelkesen és 
elkötelezetten tanított a szocialista értékek 
megbecsülésére, az most milyen elkötelezet-
ten és lelkesen fogja tanítani ennek az ellen-
kezőjét. Éppen ezért nem tudok hinni az isko-
lák belső megújulásában, s hozzáteszem, 
hogy nagyon kevés az iskola, ahol nem az 
előző rendszer által is elismert pedagógusok 
vannak meghatározó szerepben. (Tudtommal 
vannak ilyen iskolák, de ez megint egy külön 
történet.) Félek, hogy az új ideológiai és peda-
gógiai elvek ugyanolyan sommás dogmaként 
köszönnek majd vissza hamarosan, mint az 
előzőek, s félek, hogy most majd ademokrácia 
égisze alatt - mint például "iskolai önállóság" -

próbálják majd ugyanazon tanárokat lehetet-
lenné tenni, akiket eddig is; csak a hangozta-
tott elvek változnak, a módszerek és a szem-
lélet nem. 

Attól is tartok, hogy most, a pénzhiányra 
hivatkozva próbálják majd - néhányan - kivé-
deni pedagógiai képtelenségüket, s igazából 
azt sem szeretném, ha az önkormányzatok 
"kívülről" próbálnának beavatkozni az iskolák 
vezetésébe, mert ezzel alapvetően sértenék 
azokat az elveket, amelyeket az iskoláknak 
kell a diákokkal elsajátíttatni. 

S végezetül: valószínű, hogy minden vita 
csak előreviszi az ügyet, de kinek a szava fog 
dönteni? A "hatalomé" (már megint)? Vagy az 
eddig mellőzött, lejáratott "fekete bárányoké"? 
(Aligha.) Azoké, akik eddig is szakmai tekin-
télyek voltak (a szocialista pedagógiai "hőse-
iként")? Vagy a lavirozóké? Vagy a lelkes 
megszállottaké? A szürke névteleneké? Eset-
leg a szülőké (volt diákok ők is, ne feledjük)? 

Paradox helyzet, tudom, de ¡gazá 
ból bízom a változásoan, a pedagógusban, $ 
abban Is, hogy hamarosan nem áldozatkész-
ségére, hanem tudására és munkájára lesz 
majd szüksége a társadalomnak. (Amikor az 
általánosítgatások értelmetlenné válnak, s ép-
pen ezért nem is kérheti ki senki magának.) 

K. I. 
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A TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE VITAFÓRUMA 

Vallásosság és keresztény érték 
írásomban néhány 

olyan kérdéshez sze-
retnék hozzászólni, 
amelyről az önök lapjá-
ban - hitoktatás ürü-
gyén - már volt szó 
amelyek manapság 
gyakrabban felmerülnek 

jobban foglalkoz-
tatják a közvéleményt, 

Mélyen felháborított, ahogy 
az MDF a kereszténységet ki-
sajátítja, és ahogy azt a válasz-
tási kampányaiban felhasznál-
ta. Szerintem felháborító, 
ahogy a keresztény értékekkel 
magukat akarják vonzóbbá ten-
ni, felháborító, ahogy a Mi-
atyánk mondatait szava-
zatszerzésre használták fel pla-
kátjaikon. Hívő keresztény so-
hasem tenne ilyet, hiszen tudja, 
hogy az értékeket nem felvállal-
ni kell, hanem megélni. A "címe-
res" keresztényedről, illetve a 

hit megfelelő megvallásáról Jé-
zus világosan beszél a Szent-
írásban. 

Nagyon elszomorítónak tar-
tom az egyház hozzáállását is a 
kérdéshez. Nem értem, hogy 
vezetői miért nem határolják el 
magukat. Miért nem veszik ész-
re, hogy a kormánypártok lejá-
ratiak a közvélemény előtt a hí-
vők által gyakorolt nitet, hogy 
nem meggyőződésből, hanem 
csak politikai érdekből álltak 
most a kereszténység "mellé". 
Hol voltak még pár évvel ezelőtt 
is, amikor az ürességtől vissz-
hangzottak a templomok, mikor 
gyakorolták a most fennen hir-
detett hitüket??? 

Nem értem viszont azt sem, 
hogy az egyházak kisebb-na-
gyobbvezetőimiértirtóznakany-
nyira a liberális gondolkodás-
módtól, mikor a "modern" ke-
reszténységnek éppen ez kelle-
ne, hogy az alapja legyen. Isten 
szabadnak és egyenlőnek te-
remtette az embereket, ezért 
véleményem szerint az lenne a 
feladat, hogy az egyházak is 

biztosítsák mindenki szabad-
ságát és egyenlőségét, függet-
lenül attól, nogy az illető minisz-
terelnök-e vagy hajléktalan. 

Az SZDSZ - igen helyesen -
egyetlen vallás mellett sem kö-
telezte el magát (de ellenük 
sem), ilyet már csak elvből sem 
tehetne egy liberális párt. 

A Vatikáni Rádió is többször 
utalt adásaiban arra, hogy az 
SZDSZ "szabad utat nyit a kü-
lönböző keresztény feleke-
zeteknek, sőt olyan közössé-
geknek is, amelyek nem kap-
csolódnak a zsidókeresztény 
eszmerendszerhez..., jóllehet a 
történelmi egyházak iránti ori-
entáció dominál..." 

Már a trentói zsinat (1546-63) 
módosította a régi teteit, ami 
úgy szólt, hogy "az Egyházon 
kívül nincs üdvösség". A II. Va-
tikáni Zsinat után pedig a ke-
resztény egyházak bátran vall-
hatják, hogy Isten egyetemes 
üdvözítő kegyelméi más vallá-
sok is közvetíthetik. Állíthatjuk, 
hogy Isten valóban szólt Jézus 
által, amit mindenkinek meg kell 

hallani. Ez viszont nem azt je-
lenti, hogy egyedül Jézus által 
szólt. Tenát, akik elkötelezik 
magukat Jézus és az Egyház 
mellett, ettől még nyitottaK ma-
radhatnak a más keresztény 
vagy nem keresztény vallások-
ban is lehetséges isteni kinyilat-
koztatás iránt. 

A politikában lehet azt mon-
dani: ez liberális, ez nem liberá-
lis. Vallási téren már nem, hi-
szen az egyházaknak nem po-
litikai felfogásuk a lényegük. 

Szerintem meg kellene is-
merni a katolikus papok véle-
ményét is, hiszen így tisztázód-
hatna többek között az is, hogy 
voltaképpen mi is a kifogásuk, 
illetve milyen elvárásaik vannak 
a "magyaros liberalizmussal" 
szemben. Szükség lenne a 
nyugodt dialógusra az eszmék 
és álláspontok tisztázásában, 
ez elősegítené mindkét oldal 
hitoktatással kapcsolatos véle-
ménykülönbségének csökken-
tését is. Őszinte és építő párbe-
széd szükségeltetik...! Legfőbb 
ideje. - eset -

Nem kell kétségbeesni! 
Mi tudjuk a megoldást! 

SANSZ" 

VÁLLALKOZUNK: 
- társasházak alapító okiratainak elkészítésére, a közös képviselő feladatainak ellátására; 
- telekmegosztásra, földkárpótlások kimérésére; 
- lakóház-felújítási, -korszerűsítési munkák teljeskörű szervezésére, 

műszaki el lenőrzésére; 
- építmények műszaki forgalmi értékbecslésére; üzleti tanácsadásra; 
- ingatlanok (telkek, lakások, garázsok) ingatlanközvetítésére; 
- üzlethelyiségek, telephelyek felkutatására, vállalkozók részére. 

Fenti ingatlanügynöki tevékenységünket 50 km-es körzetben végezzük, nagy gyakorlattal rendelkező szakem-
bereinkkel. 
Megrendelőink kérésére a helyszíneléseket munkaidő után, ill. hétvégeken is vállaljuk! 
Cím: Törökszentmiklós, November 7. út 21/A. 

Ne feledje! Ezt a "SANSZ"-ot nem lehet kihagyni! 
11 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i M i M 1 1 1 1 1 
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BEMUTATKOZIK A VOLT VASIPARI VALLALAT 
1952. évben alakult a vasipari vállalat. Elődje a Törökszentmiklósi Általános Vasipari Gépjavító 

Vállalat volt. Több mesterember társulásával tanácsi kezdeményezésre jött létre. A város különböző 
helyén lévő műhelyekben dolgoztak lakossági igények szerint, így: lakatos, gépjavító, kovács, bognár, 
bádogos, asztalos, cím- és szobafestő, autó-motorszerelö, kerékpár- és motorkerékpár-javító, vala-
mint finommechanikai szakmákban. 

1955 első felében a helyi tanács telephelyet jelölt ki a vállalat számára, ahol napjainkban is dolgoznak. 
Az új telephelyen a vállalat profilja idővel szűkült, egyre inkább a lakatosmunkák domináltak. Sorozatban 
kezdtek gyártani kisebb gépeket, berendezéseket, melyeket a megalakuló tsz-ek hasznosítottak. 

1964-ben egy kormányrendelet értelmében a közel azonos termékeket gyártó kisvállalatokat a megyei 
tanács hatáskörébe vonták. így került a gépjavító vállalat a Szolnoki Vasipari Vállalathoz. Az összevonás 
után Csepel teherautók javítását végezték 1967-ig. 

1967-ben a piaci igényeknek megfelelően ismét a lakatosmunkák kerültek előtérbe, melyek napjaink 
munkáját is meghatározzák. Egyedi megrendelésekre beindult eleinte a magyar gépipari beruházások-
hoz a termelőegységek, valamint külföldi, elsősorban erőművi beruházásokhoz a kiegészítő épületi és 
gépészeti termékek gyártása. Az üzem termékei megtalálhatók a Szovjetunióban, Törökországban, 
Indiában. 

1983-ban avasszerkezeti termékek iránt a kereslet csökkenése miatt, valamint a vállalat más területén 
bekövetkezett piaci felfutás miatt új termék áttelepítése történt. A szászberki Akkumulátorgyár területéről 
az akkumulátorlemezek gyártása települt Törökszentmiklósra. A növekvő igények miatt 1988-ban saját 
fejlesztésű automata gépeket állítottak üzembe, melyek a fokozódó minőségi és mennyiségi igényeket 
maximálisan ki tudták és ki tudják elégíteni. 

Az 1983. évtől kezdődően bekövetkezett vasszerkezeti termékek iránti igény csökkenése rákényszerí-
. tette a vállalatot a hathatósabb piaci munkára. Fokozatosan sikerült új területek felkutatása, az 

ugrásszerűen megnövekedett minőségi igények kielégítése. 

Napjainkra az üzem elérte, hogy termékei nemcsak a volt szocialista, a fejlődő országok, hanem a fejlett 
tőkés országok piacain is megállják helyüket. 

1989-től már csak tőkés piacra termel a vasszerkezeti terület, egyre nagyobb mennyiségben. 
A vállalat 1990-ben nevet változtatott. Az új név: Akkufer. 

A megszerzett eredmények fokozatos erőfeszítést jelentettek és jelentenek az üzem kollektívájának. 
A határidők és a minőség tartása megköveteli a fejlesztéseket, kvalifikált szakmunkások foglalkozta-
tását. Különösen a szakmunkás-utánpótlás jelenti a legnagyobb gondot napjainkban. A munkaerőpi-
acon kevés a jól felkészült lakatos szakember. 

1991. évben jutott az üzem arra a szintre, hogy termelési felfutásának egyik legnagyobb akadályo-
zójává vált a szakemberhiány. Egyre nagyobb német, osztrák, svéd megrendeléseket kellene teljesí-
teni. (x) 

A K K U M U L Á T O R ES 
FÉMIPARI VÁLLALAT 

SZOLNOK. HUNYADI U. 4. 

FELVESZÜNK: lakatos, hegesztő szakmunkásokat 
Jelentkezés: Törökszentmiklós, Sallai út 6. szám. 
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Bűnügyi 
krónika 

Hogyan tovább TSE? 
Napjainkban, amikor sok mindenre 

egyre kevesebb pénz jut, felgyorsultak 
sportéletünkben is a leépülési folyama-
tok. Egyre gyakrabban hallhatunk, olvas-
hatunk szakosztályok megszűnéséről, 
de nem kevés azon egyesületek száma 
sem, amelyek anyagiak híján kénytele-
nek kapuikat bezárni. Egy biztos, minden 
egyesületnél szorosabbra kell húzni a 
nadrágszíjat, ameddig 3 lyukak engedik. 
Nem kivétel ez alól a Törökszentmiklósi 
SE sem, amely már tavaly is anyagi ne-
hézségekkel küszködött. Az egyesület 
kilátásairól Nagy Kálmán, a TSE ügyve-
zető elnöke tájékoztatta lapunkat. 

- Nem könnyű a helyzetünk. 1990-ben 
tizenegy szakosztályunk működött kb. 
380 igazolt sportolóval. Ezekből hármat 
- atlétika, labdarúgás, kézilabda - súlyá-
nak, eredményének megfelelően ki-
emeltként kezeltünk. Három szintfenn-
tartó szakosztályunk - birkózás, ökölví-
vás, női kosárlabda - minimális egyesü-
leti támogatást kap, keveset versenyez-
hetnek, öt szakosztályunk pedig önfenn-
tartó volt. Az ebbe a kategóriába tartozó 
lovasok, tekézők, motocrossosok, teni-
szezők, természetbarátok tagdíjaikból, 
szponzorálásból tartják fenn magukat. 
Eleve önfenntartóként alakultak, lénye-
gében azért léptek a TSE-be, mert 
csak egyesületi formában versenyezhet-
nek. 

1990-ben 2.868.000 Ft állt az egyesü-
let rendelkezésére. Ebből 800.000 Ft-ot 
megyei támogatásként kaptunk, 960.000 
Ft-ot a városi tanács adott, a többi válla-
lati támogatásokból és saját bevételek-
ből (rendezvényi bevételek, tagdíjak) jött 
össze. Már amikor tavalyi költségveté-
sünk elkészült, kiderült, hogy ez az 
összeg nem lesz elég, kb. 500.000 hi-
ánnyal kell számolnunk. A sportolók és a 
vezetőség is minden erővel azon volt, 
hogy ezt a hiányt pótolja. Ez lényegében 
sikerült is, majd 600.000 Ft plusz jött 
össze eredményességi, megyei, szpon-
zori, önkormányzati támogatásból, s a 
vállalatok is segítségünkre siettek. Saj-
nos még így sem tudtuk teljesen fedezni 
a felmerült költségeket. 

- Az egyesület vezetősége elkészítette 
1991. évi költségvetését, tervét, amelyet 
be is nyújtott az önkormányzatnak. Mek-
kora keretet tervezett, honnan és milyen 
összegekre számít? 

- Előre leszögezem, hogy amikor a 
tervet elkészítettük, csak az elmúlt évi 
eredmények szintentartását tűztük ki cé-
lul, és csak a legszükségesebbekre ala-
poztunk. így is - mint szám - nagyon nagy 
összeg jött ki az előző évihez képest, 
5.200.000 Ft. Látom, maga is meghök-
kent, de gondoljunk az energiaárak óriási 
növekedésére, a rohamos inflációra, 
rögtön nem tűnik olyan soknak a meg-
duplázott pénzigény. 

- Honnan teremtődik elő ez az ötmillió? 
- Minden az önkormányzaton áll vagy 

bukik. Továbbra is számítunk kb. 
900.000 Ft erejéig a bázisvállalatokra. 
Hasonló összeget terveztünk a tagdíjak-
ból, a rendezvényeink bevételéből. A 
többit - 3.500.000 Ft - az önkormányzat-
nak kellene biztosítania. Eredetileg 
2.740.000 lett volna az igényelt összeg, 
de az új törvények szerint a sport finan-
szírozása az önkormányzatok feladata, s 
így a megyei támogatás megszűnt. Ezért 
az eddig onnan kapott 800.000-et is hely-
ben kell fedezni. Létünk alapvető kérdé-
se, hogy az önkormányzat biztosítja-e az 
anyagi feltételeket. A kérdés az, meny-
nyire tartja fontosnak a sportot, eddigi 
eredményeinket, a sport által nyújtott 
szórakozási lehetőséget és elsősorban 
annak egészségmegőrző szerepét. 
Nemcsak az igazolt egyesületi sportolók-
ról van szó, hanem azokról a fiatalokról 
is, akik a TSE által szervezett tömeg-
sport-rendezvényeken - labdarúgás, te-
ke, tenisz - jutnak mozgáslehetőséghez. 

Részben ehhez kapcsolódik legna-
gyobb gondunk is, a sportpálya üzemel-
tetése, fenntartása, ami nem kevés 
pénzt emészt fel. Erre már 1989-ben és 
'90-ben is 560.000 Ft-ot biztosított a ta-
nács az általa adott 960.000-ből. De két 
óv óta jelentősen nőtt a vízdíj, emelkedett 
a villany, a tüzelő ára, s a pálya fenntar-
tása már tavaly is 920.000 Ft-jába került 
az egyesületnek. Ezt azokból a többlet-
bevételekből fedeztük, amelyek a szak-
osztályokhoz kerültek volna éppen mű-
ködésük segítségére. Az önkormányzat-
tól kért 3.500.000-ből eleve 1.200.000 a 
fenti célra lekötött lenne. Majdnem dupla 
ennyire lenne szükség ahhoz, hogy a 
sporttelep és környéke úgy nézzen ki, 
ahogy eddig. Ehhez segítséget nyújtot-
tak a vállalatok az elmúlt években, de hol 
a biztosíték, hogy továbbra is támogat-
nak bennünket? Gyakorlatilag az önkor-
mányzati támogatás fele erre a célra 
menne el, a másik fele jutna a szakosz-
tályok működési feltételeinek biztosí-
tására. 

- Mi történik az egyesülettel, ha az 
igényelt összegnél lényegesen keveseb-
bet kap? Szakosztályokat szüntet meg? 
Ha igen, milyen fontossági sorrendet tart 
a vezetőség szem előtt? 

- Ezen még nem törtük a fejünket. Az 
biztos, hogy ha jelentős eltérés lesz az 
igényelt és kapott támogatás között, ak-
kor számolni kell azzal, hogy szakosztá-
lyok szűnnek meg, esetleg maga az 
egyesület is. Akkor pedig évek kellenek 
majd, hogy itt újra szervezett sportélet 
legyen. De nagyon bízunk benne, hogy 
erre nem kerül sor, hisszük, hogy az 
önkormányzat súlyának megfelelően ke-
zeli a sportot, átérzi annak fontosságát, 
és továbbra is működőképesek leszünk. 

Köszönöm a beszélgetést. 
- Pásztor -

Öltözői lopás miatt büntető eljárás indult 
a faitalkorú L. Andor 17 éves törökszent-
miklósi lakos ellen, aki 1991. január 10-én 
a délutáni órákban a Törökszentmiklósi Ál-
lami Gazdaságban, ahol segédmunkás-
kéntdolgozott, kifigyelte, hogy munkatársa 
felveszi a fizetését, majd azt az öltözőszek-
rényéből eltulajdonította. A15.000 Ft kész-
pénzt megtalálták. Az elkövető ellen soron 
kívüli bírósági eljárást kezdeményezett a 
rendőrkapitányság. 

* 
Ismeretlen tettesek ellen folytat eljárást 

a rendőrség, akik 1991. január 6-ára virra-
dóra a kerítésen átmászva behatoltak a 
törökszentmiklósi hűtőgépgyári telepre, és 
az ott lévő nyitott szín alól alumíniumteker-
cseket tulajdonítottak el 40.000 Ft érték-
ben. A tekercsek súlya több mázsa, a vé-
konysága miatt házi felhasználásra alkal-
matlan. Feltehetően színesfém-felvásárló-
nál tudják értékesíteni. 

* 
A tiszabői kultúrházba hatoltak be isme-

retlen tettesek ablakbetöréssel, ahonnan 
különböző magnó- és videokazettákat és 
15.000 Ft készpénzt tulajdonítottak el. 

* 

Január 13-án, vasárnap 12 ló elszökött a 
Törökszentmiklósi Állami Gazdaság szent-
tamási istállójából. A nagy köd miatt a kö-
zeli 46-os úton két balesetet is okoztak az 
elszabadult, a gépkocsivezetők előtt várat-
lanul felbukkanó lovak. Egy karcagi és egy 
miklósi személygépkocsi volt a szenvedő 
fél. Az egyikben kisebb, a másikban jelen-
tősebb kár keletkezett. 

<DÉLKEr shophoz 
dosoníó 

áruváíasz téfcj^at 
váijuí^kecCves 

vásáríóiníjat az 

EZ meg 
AZ-ban 

Jöjjön el Ön is, a hét minden 
napján: reggel 7 órától este 7 
óráig Kossuth L. u. 236. 

A városi újság nálunk is 
kapható! 



TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDEKE 

Polgármester-választás 
Tiszatenyőn 

Február 24-ón lesz a lemondott tlszate-
nyői polgármester újraválasztásának el-
ső fordulója. Az újjáalakult választási bi-
zottság január 21 -e és 30-a között küldi ki 
a választóknak az erről szóló értesítést, 
az ajánlószelvényekkel együtt. Ajánláso-
kat február 6-áig gyűjthetnek az indulni 
szándékozó jelöltek. A képviselő-testület 
álláspontja szerint főállású polgármestert 
szeretnének a tiszatenyői Polgármesteri 
hivatalba. 

A Városi 
Művelődési Központ 

programjából 
A Városi Művelődési Központ 1991. 

február 1-jén 16 órakor KŐVÁRI LÁSZ-
LÓ amatőr festőművész "Természet és 
művészet" c. kiállítását nyitotta meg. 

A kiállítás megtekinthető: 
a Művelődési Központ pincegalériájá-

ban 
(Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.) 
február 22-óig, naponta 13-18 óráig. 

Vasárnap szünnap. * 

Február 7-én 16 óra - a balett-tanfo-
lyam nyilvános bemutatója 

Február 22-én 16 óra - klubfarsang a 
nagycsaládosok klubjában 

Február 25-én 16 óra a "Természetes 
életmód klub" programja. 

A VarosI Művelődési Központ 
es a Keresztenydemokrata Nép-
párt szeretettel hívja Önt és ked-
ves Ismerőseit a Városi Művelő-
dési Központ pódiumtermébe a 
világ híres zarándokhelyeiről szó-
ló diavetftéses 
ELŐADASSOROZATRA 

Az első előadás 1991. január 26-án 15 
órakor volt. Témája: karácsonyi elmél-
kedés, valamint a törökszentmiklósi 
kálvária! templom bemutatása volt. 

1991. február 23-án 15 óra 
- Lourdes. 
- A mexikói guadalupei kegykép tör-

ténete. 
1991. március 23-án 15 óra 
- Kaszap István és Torma Kálmán két 

sokat szenvedett és fiatalon meghalt je-
zsuita novicius élete. 

1991. április 20-án 15 óra 
- Dr. Batthyány - Strottmann László a 

szegények orvosa, akinek boldoggáa-
vatása a pápa látogatásakor Szombat-
helyen várható. 

1991. május 15-én 15 óra 
- II. János Pál pápa 19S2. évi fatimai 

zarándokútja. 

Pótszilveszter'90 
Január 5-én este díszbe öltözött a művelődési központ pódiumterme. Szépen 

megterített asztalok várták pótszilveszterre a nyugdíjasokat. A kedves Ilonka néni -
Petik Györgyné klubvezető - jó háziasszonyhoz méltóan fogadta őket. 

Az ünneplőruhás idős emberek mellett - vendégként - a fiatalabb korosztály is helyet 
foglalt. Kunhegyesről is megérkeztek a testvórklub tagjai. Kb. százharmincan jöttek 
össze. 

A kitűnő disznótoros vacsora után egyre emelkedett a hangulat. Molnár József 
zenekara fáradhatatlanul húzta a talpalávalót. A táncos lábú szilveszterezők korukat 
meghazudtolva ropták a csárdást, járták a keringőt. Nagy szükség is van néha ilyen 
kis vidámságra! 

Ezen az éjszakába nyúló kedves estén nem kerültek elő a problémák. A nyugdíjasok 
félre tudták tenni panaszaikat. Nem az áremelésekkel foglalkoztak, jóllehet minden 
okuk meg lett volna rá. 

Sok viszontagságot átélt generáció az övéké, volt miben megedződniük! Talán 
éppen ezért sikerül nekik felülkerekedniük a napjainkat uraló pesszimizmuson. Bár 
nyugodt, gondtalan öregségre készültek - így ígérték annak idején -, még sem 
türelmetlenkednek. Nem várnak csodát, hiszen erre semmi esély. Elfogadják, ami 
van, de azért álmaikban titkon még ott él a remény... Hajnal Józsefné 

Felhívjuk a lakosság figyelmét hogy a "lengyel piacon" 
gyógyszereket saját érdekükben ne vegyenek! Eredetük, hatásuk 
bizonytalan. Hatástalanok, sőt egészségre kifejezetten károsak le-
hetnek az ellenőrzés nélkül behozott gyógyszerek. 

¿y -4 - WSM tí^mm 
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A tiszabői hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek adományokat gyűjtött a 
Dyslexia Szövetség. A szállításban részt 
vett Kunság Élelmiszer és Vegyiáru Ke-
reskedelmi Vállalatnak ezúton is megkö-
szöni a tiszabői Polgármesteri Hivatal a 
közreműködést. 

ajs $ $ 
A Dyslexia Szövetség egyébként 

nyárra a tiszabői egészségügyileg és 
anyagilag rászoruló tanulóknak üdülte-
tést szervez, amelyhez anyagi és szel-
lemi munkában végezhető segítséget 
kér. Ügyintéző Miklós Erika Budapest, 
telefon: 133-9368, 8-11 óráig. A felhívás 
megtekinthető a törökszentmiklósi Váro-
si Könyvtárban is. 

4 % s§s 
Kuncsorbán az önkormányzat dön-

tése alapján a Dózsa Gy. úti volt orvosi 
rendelő épületét a községi könyvtár kap-
ta meg. Lényegesen javultak az intéz-
mény működési körülményei. A 9000 kö-
tetes állomány áttekinthetővé vált, külön 
helyiségben van lehetőség kiscsoportos 
foglalkozásokra, klubok működésére, 
zenehallgatásra. 

A Dózsa Filmszínház 
februári műsora 

7-én 19 óra ARACHNOPHOBIA 
8-án 17 ós 19 óra ARACHNOPHOBIA 
9-10-én 17 és 19 óra ACÉLMAGNÓLIÁK 
10-én 15 óra SZUPERHEKUSOK 
11 -ón 17 és 19 óra ELIT KOMMANDÓ 
12-13-án 19 óra ELIT KOMMANDÓ 
14-én 19 óra WILLOW 
15-én 17 ós 19 óra WILLOW 
15-én 10 óra OVIMOZI 
15-én 14.30 óra Mesemozi RÉM MESE 
16-17-én 17 és 19 óra A SZAKASZ 
17-én 15 óra TANGÓ ÉS CASH 
18-án 17 és 19 óra WARLOCK 
19-20-án 19 óra WARLOCK 
21-én 19 óra ÉLNI ÉS MEGHALNI LOS 

ANGELESBEN 
22-én 17 ós 19 óra ÉLNI ÉS MEGHALNI 

LOS ANGELESBEN 
23-24-én 17 és 19 óra ÁGYÚGOLYÓ FU-

TAM 
24-én 15 óra MARSLAKÓ A MOSTOHÁM 
25-én 17 és 19 óra DELTA PORSCHE KOM-

MANDÓ 
26-27-én 19 óra DELTA PORSCHE KOM-

MANDÓ 
28-án 19 óra A TÉL FOGLYAI 
Febr. 1 -jón 17 és 19 óra A TÉL FOGLYAI 
1-jén 10 óra OVIMOZI 
1 -jén 14.30 óra BRÉMAI MUZSIKUSOK me-

semozi 
2-3-án 17 ós 19 óra VAKLÁRMA 
3-án 15 óra PAPA ÉN NÖ VAGYOK 
4-én 17 óra A BAL LÁBAM 
4-5-6-án 19 óra INDIANA JONES ÉS A 

VÉGZET TEMPLOMA 
7-én 19 óra INDIANA JONES ÉS A VÉGZET 

TEMPLOMA 
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