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Március idusa elé
Hát mégiscsak

elmúlt a tél, rosszkedvünk tele, és
újra eljött a természeti törvények kikerülhetetlenségével az új
március, a rügyek, szerelmek, forradalmak évadja! De vaion
tudunk-e ünnepelni még? Képes-e kimozdítani bennünket
március közelgő idusa a ránk nehezedő apátiából? Felül
tudunk-e emelkedni nyomasztó megélhetési gondjainkon, a
munkanélküliség és a létbizonytalanság fenyegetésén? Mert
a mindennapokban elmerülve könnyen elveszítjük a távlatokat. Csak egy emelkedettebb nézőpontból tekinthető át mai
helyzetünk, ahogyan 1848. március 15-e valódi üzenete is
csak úgy juthat el hozzánk, ha az egymással szembeállító
részérdekek fölé emelkedünk, ha kilépünk önzésünkből, félretesszük a pártszenvedélyeket, a megosztó vitákat - legalább
az ünnep idejére. Hiszen ez az ünnep, amely most már újra
piros betős, az egyetemes magyarság ünnepe, mindannyiunké. Hiszen a márciusi forradalomban az volt a legcsodálatosabb, hogy a nemzet egyet akart, egységesen tudott fellépni
egy elavult rendszer maroknyi védelmezőjével szemben. Egymásra találtak az arisztokrata Batthyánytól, Széchenyitől a
forradalmi demokrata Petőfiig és a jobbágyivadék Táncsicsig
a legkülönbözőbb politikai árnyalatok, mert egyetértettek a fő
kérdésben: a szabad és független polgári Magyarország megteremtésében.
1848. március 15-e a magyarság számára több, mint egyetlen forradalom. Valamiképp minden további forradalmunk,
megújulási kísérletünk ősképe és mintája, amelyből célokat,
gesztusokat, magatartásmintákat lehet kölcsönózni. Amikor
az '56-os fiatalok pontokba foglalták követeléseiket az egyetemen, Jókai, Bulyovszky, Vasvári és társaik lelkesedése
lobogott bennük, és mintaként ott állott előttünk múlt századi
forradalmunk tömörségében és maradéktalan megfogalmazásában felülmúlhatatlan proklamációja: a híres 12 pont. 1956
lázas napjaiban, amikor mi is, miklósi gimnazisták tanárainkkal együtt kivonultunk a Kossuth-szobor elé az orosz csapatok
távozását követelve, a Nemzeti dalt szavaltuk, mert érzelmeinket semmi sem fejezhette volna ki tökéletesebben, mint ez
a biztatás: Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy
soha!" De még a közvetlen közelmúlt némely politikai eseményét is 1848 egy-egy közismert mozzanata ihlette, például a
Magyar Október Part akcióját, amelynek során - mint annak
idején Petőfiék Landerer nyomdagépeit - kézrátétellel foglalták le jelképesen a nép nevében a Magyar Televízió épületét.
A még most is zajló átalakulás, a rendszerváltás folyamatában döbbenhettünk rá igazából, hogy a márciusi ifjak követelései még mindig mennyire időszerűek. A Rákosi- es a Kádárrendszer iskoláiban mint a magyar történelem dicső, de lezárt
fejezetét tanultuk és tanítottuk a forradalom eseményeit, mint
amelynek programját a párt valósította meg 1945 után, de
amelyen túl is lépett. De aztán fokról fokra nyilvánvalóvá vált
(kinek előbb, kinek utóbb), hogy mindez hazugság. Ahogy a
feudalizmusban a mágnás állt fölötte a törvénynek, az ún.
szocializmusban a párttitkár. Nem volt törvény előtti egyenlőség, mert noha elvben egyenlők voltunk ugyan, a valóságban

azonban - Orwell kifejezésével - voltak még ec
Vagy hol volt például a "nemzeti őrsereg"? Hadseregünk a
Varsói Szerződés keretében egy nagyhatalom érdekeinek
kiszolgálójává vált, szabályzatában, nyelvében, ruházatában
is idegen mintákat követve. A minisztérium nem a nép által
választott parlamentnek volt felelős, hanem egy szük hatalmi
elitnek. Ahogyan a "politikai státusfoglyok szabadon bocsátása" is igencsak időszerű követelés volt, nem beszélve a saitó
szabadságáról, a cenzúra eltörléséről. Mindezek a követelések, amelyeket a 12 pont tartalmazott, egy fejlett, európai
mintájú polgári nemzetállam alapjait jelentik, és e célok megvalósításán fáradozunk ma is - kiutat keresve abból atörténelmi zsákutcából, amelybe egy szép, de illúziónak bizonyult
eszme jegyében idegen érdekek taszították az országot.
Az ünnep a számvetés alkalma is. Nézzünk hátra az átalakulás kezdete, 1989 óta megtett útra: nem kevés, amit elértünk! Érvényesülnek az emberi szabadságjogok, van többpártrendszerű demokráciánk, demokratikusan választott parlamentünk, a parlamentnek felelős kormányunk (olyan, amilyen, s már az is eredmény, hogy lehet szidni), a jogsérelmek
orvoslása megkezdődött, folyik a szovjet csapatok kivonása
az országból, nalad - bár lassan - a gazdaság szerkezetének
átalakítása. És ne soroljuk most az ezzel szükségszerűen
együtt járó bajokat, gondokat, ellentmondásokat, elmondjuk
azokat úgyis sokszor. De itt Közép-Európában mégis a mi
hazánk a modell, a történelmi példa arra, hogyan lehet egy
monolitikus diktatúrát békés úton lebontani, és másoknak is
mi nyitottuk meg az utat a szabadság felé. A mi nemzedékünk
ismét elmondhatja büszkén, mint a Petőfié, hogy "Európa
színpadán mi is játszottunk, s mienk nem volt a legkisebb
szerep".

Ma talán nem érezzük át ezeknek az időknek a pátoszát, történelmi horderejét, mint ahogy nem érezzük a Föld
forgását sem, mert rajta élünk, vele együtt mozgunk, de egy
későbbi nemzedék talán ugyanúgy fog irigyelni bennünket,
nagy idők tanúit, mint ahogy mi tekintünk most meghatódva
elődeinkre, a márciusi forradalom hőseire.
De ne feledjük, hogy az eufórikus márciusi napok után akkor
is hétköznapok jöttek parlamenti csatározásokkal, hatalmi
féltékenykedéssel, politikai hibákkal, csak erről nemigen
szoktunk megemlékezni. Pedig mindkezekkel együtt volt óriási 1848-49,. erényeivel és fogyatkozásaival együtt.
"A szabadság napjaiban megszépülnek az emberek" mondja Baudelaire. De talán nem is csak az emberek szépülnek meg a szabadság első napjaiban, hanem egy kicsit minden szebbnek látszik először, mint ahogyan később, az illúziók fátylából kibontakozva elénk tűnik. Mégis úgy gondolom,
szükség van olykor az ilyen távlatokat megszépítő hitekre,
szükség van reményre a küzdelemhez.
Március idusa előtt szívből kívánom minden olvasónknak a
szabadság örömének átélését. És annak erős hitét, hogy
lesznek még gazdagabb, felhőtlenebb márciusaink!
Fehér Imre

j
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TOROKSZENTMIKLOS ES VIDEKE

TELEFONRA VARVA
Törökszentmiklóson Jelenleg 441
egyéni és 272 közületi telefonkészülék
üzemel. A telefonközpont kézi kapcsolású, és rendkívül hosszú várakozási
idö után lehet néha csak vonalhoz jutni
az interurbán beszélgetésekhez. Tulajdonképpen századeleji technikai színvonalon üzemel ez a postaszolgáltatás, magán viselve az elmúlt 45 évnek
az információt hatalmi monopóliumként kezelő, tudatosnak nevezhető politikáját.
Nehéz indulatok nélkül elviselni a jelen
helyzetet. Néhány objektívnak tekinthető
adat. Magyarországon 1986-ban a telefonkészülékek 90,3 százaléka üzemelt
gépi kapcsolású központban. 23 európai
ország közül csak Törökország és Bulgária dicsekedhet ennél kisebb aránnyal. 14
ország 100 százaléknál tart. A távbeszélő-ellátottság alapján még siralmasabb a
helyzet. 22 európai ország közül csak
Lengyelországot és a Szovjetuniót előzzük meg hátulról kezdve a száz főre jutó
beszélőhelyek tekintetében. 1985-ben
13,95 állomás jutott nálunk száz lakosra.
A volt szocialista országokon kívül ez a
szám csak Portugáliában van 50 alatt. A
lemaradás óriási. (Forrás: Tények könyve 1989.)
A mostani lehetőségekről Szolnokon, a
körzeti üzemigazgatóságon az építési
osztályvezetőjétől, helyben a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetőjétől, illetve a körzetmestertől szereztünk
információkat.
Szolnokon semmi jóvel nem tudtak biztatni. A helyi tanácsnak az elmúlt időszakban sohasem volt pénze hozzájárulni a
tervezett fejlesztésekhez.
Pedig eredetileg gócközpontnak tervezték Törökszentmiklóst a távhívóhálózatban. Néhány évvel ezelőtt az akkori
beruházási költségek 40 százalékának
befizetésével lehetett pályázni új távhíSzegő János polgármestertől
megtudtuk: a varosunkban tervezett közponbővrtés egy országos programhoz kapcsolódóan megy végbe. Korszerű
elektronikus távhívási lehetőséggel rendelkező központot
szándékozunk városunkba telepíteni. Ennek egy része, mintegy 340 vonal központi beruházás, a Magyar Távközlési Vállalat kivitelezésében készül. Ezt
még helyi erőből szeretnénk
megtöbbszörözni, s ez által
megoldani a város tarthatatlan
telefonhelyzetót. A jelenlegi igényeket egy kb. 2000 vonalas
központ tudná biztosítani, a kb.
1600 vonalbővítés már helyi
erőforrásból történhet csak. Bővebb, részletes információt három hónap múlva tud adni az
önkormányzat.

vásba kapcsolt központra.
A szolnoki telefonközpont üzembehelyezése után adták át a kenderesi, kisújszállási, kunhegyesi, karcagi automata
központot, ezek ugyanis beléptek a pályázatba.
Tekse András tájékoztatása szerint a
posta jelenleg 1993 elejére egy 360 vonalas távhívásba kapcsolt bővítést ígér a
körzetnek.
Szó volt egy 2000 vonalas központ létesítési lehetőségéről egy szegedi kft
ajánlata alapján, de ez egy kanadai automata központ lenne, amelynek a "szokásos engedélyezési eljárása" folyik.
A 2000 vonalas központ a szolnoki központra kapcsolódna. Lukács Lajos körzetmester tájékoztatása szerint mindössze hatmillióba kerülne. (Összehasonlításképp: a Tiszafüredről leszerelt régi
900 vonalas központot 40 millióért akarta
átadni Tiszaföldvárnak a távközlési vállalat.) Lényeges, hogy ez a központ 10.000
vonalig bővíthető lenne. Mindehhez persze komoly hálózatbővítés is kellene. Jelenleg kb. 5-700 előfizetői igényt tartanak
nyilván. Ez nyilván nőne, ha lehetőség
lenne a bekapcsolódásra ténylegesen.
Az új 2000-es központ helyben számlázna, és légkondicionált teret igényelne.
Most Debrecenből kapja a számláját mindenki.
Jelenleg 8 távhívó vonal van Törökszentmiklóson, vállalatoknál. Két új most
létesül.
Ezekhez 2 x 90.000 Ft fejlesztési hozzájárulást kell befizetni a jelentkezőknek.
A fenntartás pedig havi 27.000 Ft. Ez már
beszélgetési díjat is tartalmaz.
Erre jelenleg gyakorlatilag bárki jelentkezhet, magánszemély is, van szabad
vonal Szolnokig még néhány a meglévő
kábelen. Eddig a magánszemélyek
12.000 Ft fejlesztési hozzájárulás és
5.000 Ft szerelési költség megfizetése

után jutottak készülékhez. Ez most, február 1-jétől úgy módosul, hogy a tényleges szerelési díjat számlázzák, mint ezt
tették eddig a vállalatok esetében is. (Általában nő a szerelési költség, "természetesen".)
Az információátvitelben néhány éve ismert az üvegszálas kábel alkalmazása,
ahol elektronikus jelek helyett fény az
információ hordozója. Ezek alkalmazása
lenne nálunk célszerű az új városközi
hálózatok kialakításában.
Az elektromos jeleket fényjellé alakító
berendezésekkel együtt sem lenne drágább ez a hálózat, mint a ma hagyományosnak mondható, figyelembe véve az
üzemelési és fenntartási költségeket. (Pl.
az üvegszálas kábel nem ázik be!) Ennek
ellenére szó sincs ilyen rendszer kialakításáról.
A rádiótelefonhoz szükséges mikrohullámú lánc a Dunántúlon már kialakításra
került. Az Alföldön gyakorlatilag nincs.
Az üzemeltetett CB rádiók általában
csak 20 km-es körzetben használhatók.
(Maximum 60 km.) Nyugat-Európában
már jelenleg is ismertek, használtak műholdon keresztül gyakorlatilag korlátlan
hatótávolságú eszközök.
Itt Szolnok megyében néhány éve vették használatba a második világháború
idején a német hadsereg oroszországi
összeköttetését biztosító kábelt polgári
célra.
Majdnem annyiba került a megfelelő
erősítőkkel való felszerelése, mintha újat
fektettek volna le. Ez a költség viszont
nem beruházásnak, hanem fenntartásnak minősült. Itt tartunk jelenleg.
A régi induktoros készülékeket nem
tudják a szerelők kicserélni, mert már
sehol sem gyártanak ilyeneket. De a falvakban a környéken még használják
őket. Még meddig? Pedig a jelszó: európaiság !
Török András

Helyi hírek
A városi könyvtárban 1991.
február 6-án megalakult a Törökszentmiklósi Könyvtári Védegylet. Elnöknek dr. Fehér Imre középiskolai tanárt választották. A védegylet célja az állampolgárok és azok közösségeinek önművelődési és tájékozódási jogának érvényesítése a
közkönyvtár korszerű, a város
rangjához méltó fenntartása érdekeben, az olvasói igények
közvetítése az intézmények és
a müvelődésirányításnak.
A múlt évben 1024 olvasó
24.000 forinttal támogatta a
könyvtárat, amely összegből a
közgyűlés jóváhagyásával alapítványt hoztak létre. Az alapít-

vány számlaszámát a bírósági
bejegyzés után közlik. Kérik a
kultúrapártoló állampolgárok,
vállalatok, intézmények támogatását.
*

*

*

A Polgármesteri Hivatalban
folyik a "kamatadó" segélyezéséhez az adatok gyűjtése. A hatósági osztályon bővebb felvilágosítással és a szükséges kérelemnyomtatványokkal állnak az
ügyfelek rendelkezésére.
1991. március 15-étől Szolnokon is lesz Aerocaritas (légi
mentőszolgálat). A mentőheli-

kopterek 80-100 km-es sugarú
körön belül 25-35 perc alatt teszik mecj az utat. Az Aerocaritas
Alapítvany kéri a lakosokat,
gazdasági egységeket, csatlakozzanak az alapítványhoz. Az
OTP, bank 165 városban nyitott
alapítványi számlát a körzet javára azzal a céllal, hogy a penzek ott kerüljenek felhasznalásra, ahol befizették az összeget.
(Átutalási számlaszám: Törökszentmiklós, OTP 45998
159., MNB szám: 8240 00483
csekkszámlaszám)
Palackozott italárut forgalmazó egyéni vállalkozók hatósági
ellenőrzésekor néhány esetben
helybenfogyasztásra utaló nyomokat találtak. A szabálysértők
figyelmeztetésben részesültek.
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Átalakulóban a Gabonaforgalmi Vállalat
A Megyei Gabonaforgalmi
Vállalat 1990-re még az elmúlt évben 7,9 milliárd forint
forgalmat tervezett. Búzás
Sándor igazgatóhelyettes
számot vetett már az esztendővel. Hol tartanak, mit sikerült megvalósítani és hogyan?
- Az 1990-es óv számvetése során meg kell állapítani,
hogy az időjárási tényezővel
összefüggő terméscsökkenés hatására kevesebbbet
tudtunk felvásárolni. Ezt befolyásolta az is, hogy a felvásárolt gabonának csak egy része került exportszállításra.
Közismert, hogy 1990-ben,
főleg a második félévben tulajdonképpen csak az államközi szerződéses export teljesítésére került sor. így azzal
számolunk, hogy 7,5 milliárd
lesz az árbevételünk. Ez gyakorlatilag úgy valósulhatott
meg, hogy a belföldi piac igényére koncentráltunk úgy a
humántermékeink, mint a takarmány-előállítás, -forgalmazás területén. Üzletpolitikánk során áraink alakulásánál mértéktartóak voltunk. Első félévben az 1989. évi felvásárlási árakat érvényesítettük, ami úgy érzem, hozzájá-

rult ahhoz, hogy a keveréktakarmány-gyártásunk 9 százalékkal haladja meg a tervezett
előirányzatot.
A másik dolog, amire nagy
figyelmet fordítottunk, a minőségi követelmény. Takarmányaink megítélésénél kedvező a minőség ós az árfekvés is, valószínű erre vezethető vissza a forgalom terven
felüli alakulása, és ha a vállalatunk nem folytatott volna
ilyen rugalmas kereskedelempolitikát, akkor ez az előirányzat nem teljesült volna.
- Az viszont, hogy ilyen politikát tudott folytatni, gondolom, bizonyos értelemben
szerencse is annyiban, hogy
önállóak lettek, nem bábáskodik most már a vállalat fölött
senki, önállóan, saját maga
vállalja a forgalmat, a felelősséget és vállalja azt, hogy
eredményes lesz-e vagy sem.
Mindezek alapján valóban
szerencsések voltak-e?
- Úgy ítélem meg, hogy
igen, azzal, hogy megszűnt a
közbe iktatott irányítás - a
tröszti irányítás - közvetlenebbül tudta érzékelni mindazokat a piaci, fogyasztói mozgásokat, igényeket, amire a vál-

\$m t&atsít újságíró #lv- j
társak, Jaj, büssánat» urak!

lalatnak rugalmasan kellett, illetve kell reagálni a későbbiekben is. Abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy az
új termésig úgy a humángyártás, tehát a liszt előállításához
szükséges alapanyaggal és a
keveróktakarmány-gyártáshoz szükséges szemesalapanyaggal rendelkezünk. A kukoricatermés-csökkenés ellentételezésére több mint húszezer tonna import árpát
hoztunk be.
Ezzel megvan a kellő fedezet ahhoz, hogy legalább
ilyen szintű ós biztonságos takarmány-ellátást tudjunk a
megye állattartói számára
biztosítani 1990-ben.
- Mivel már számot vetett az
igazgatóhelyettes az 1990-es
esztendővel, megkérdezhetem-e, hogy mennyi a nyereségük? Remélem, nem titok.
- Nem titok a nyereség. Eredeti terveinkben azzal számoltunk, hogy 200-230 milliós
nagyságrendű eredményt kell
a vállalatnak ahhoz elérni,
hogy az önfejlődést, a dolgozói érdekeltséget biztosítani
tudja. Ennek a nagyságrendnek a realizálásával számoltunk, tehát éves szinten 230

:

Mi

van

Minap kezembek*Mmtöjh

Ságjuk, örömmeí fedeztem
fef benne drága gyerekem
levelét.
Otthon a nagy örömre, hogy újságíró
lesz a gyerek, összeveszett a család. No
nem találják ki, hogy min, azon, hogy mi
maradt ki abból a levélből. A nagyi egyre
csak azt hajtogatta, kérdezzük meg, miért nem lehet itt fehér kenyeret kapni.
Ette ő már a feketét eleget életében,
erre a kis időre már fehéret szeretne enni
- no nem azért, mert azt olcsóbban meg
tudná venni.
Erre a tati, hogy neked mindig az evésen jár az eszed, felkiáltással letolta a
nagyit, ós a cigaretta meg a sör árát
kezdte forszírozni, hogy neki mennyi
pénzt ki kellett erre adni, mióta a városban, ós csak ebben a városban felemel-

itt?

milliós eredmény a 7,5 milliárdos áruforgalom után. Úgy érzem, hogy ez nem irreális
szám, de az is biztos, és ezt
szeretném hangsúlyozni,
hogy ennek az eredménynek
az eléréséhez a vállalat kollektívája igen tisztes, becsületes, szakmai hozzáértésével végzett munkájával járult
hozzá.
Az elkövetkezendő időben
a vállalat részvénytársasággá
kíván átalakulni, reméljük,
hogy partnereink részt kívánnak venni majd az átalakulásban, ós ez még inkább arra
ösztönzi a vállalatot, hogy
megfelelően prosperáljon,
még egyszer hozzáteszem,
hogy a piaci igények kielégítése mellett megfelelő jövedelmet termeljen, állítson elő,
hogy ezen keresztül a működőképességet biztosítani tudja.
- Ebből következik az, hogy
ön a percemberekkel szemben hosszú távon gondolkodik és hosszú távon bízik is?
- Megmondom őszintén,
hogy igen. Perspektíva nélkül
nem lehet gazdaságot irányítani.
Balogh György
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ték az árát. Nem is tudom, miért azt teszi
szóvá, amiben élenjárunk.
Még le sem írtuk, mikor beront a szomszédasszony. írjátok bele, hogy ne az
utcanóvtáblára költsenek a városházán,
hanem az Arany János úton elakadt autómat húzassák ki. Olyan hangzavar volt,
hogy belefájdult a fejem. Sóvárogvagondoltam a régi szép időkre, amikor még
volt női egyenjogúság. De tavaly még az
uram is elfelejtette a nőnapi virágot. Szegény ember! Tegnap majdnem röhögőgörcsöt kapott, mikor azt a munkahelyet
ajánlották neki a munkaerőirodán, amiből őt tegnapelőtt kitették. Hogy milyen
rafinált főnökök vannak!
De hova mehet az ember panaszt tenni. Régen bezzeg bemehettem a pártirodára, figyelmesen végighallgattak. Nem
úgy, mint most, amikor 3 órás várakozás
után végre bejutottam a polgármester

úrhoz. Még el sem mondtam neki, hogy
a szomszéd anyadisznója a házunk tövére pisil és már az egész lakást elöntötte a pisiszag, meg azt is, hogy a gyerekre
még elsős korában úgy rákiabált a tanító
néni, hogy azóta is bevizel éjszakánként,
türelmetlenül kijelentette, hogy sajnos
ezen ő nem tud segíteni. Forduljanak az
illetékesekhez.
Apropó! Legyenek szívesek írják meg,
ki az illetékes, hogy az anyósom corinfarját már két hónapja nem tudom beszerezni.
Az orvosnak meg sem merem mondani, mert ha odamegyek, ós meglátja a
bedagadt lábam, azonnal táppénzre
akar venni. No, egyéb sem kellene, hogy
engem is kitegyenek a munkahelyemről.
Maradok továbbra is buzgó olvasójuk:
Török Miklósné (Miklóska anyukája)
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Önkormányzati tájékoztató
Gazdálkodás a városi lakásvagyonnal

Lesz-e eladó bérlakás?
A képviselő-testület január 24-én elnapolta a lakáselosztási
terv és a lakáskiutalási névjegyzék jóváhagyását. A szociális,
egészségügyi ós környezetvédelmi bizottság, valamint a városüzemelési és ellátási bizottság együttes ülésen tárgyalta a
témát.
1990-ben 28 darab OTP-beruházású lakás értékesítésére
készült lakáselosztási terv és vevőkiválasztási névjegyzék. A
Lenin utca 93. sz. alatt épült OTP-s lakásokat magas áruk
ellenére sikerült határidő alatt értékesíteni. 1990-ben 13 családot tudtak megüresedő bérlakáshoz juttatni.
1991-ben nem épül lakás, ellenben 15 db megüresedő bérlakással számolnak.
- Milyen feltételek mellett lehet valaki lakásigénylő, és
mennyit kell lakásra várni ebben a városban? - kérdeztem dr.
Pócz Zoltán jegyzőt.
- Még érvényben van az 1989 augusztusában elfogadott
lakásügyi tanácsrendelet, mely szabályozza e kérdést. Szociális bérlakásra igénylő lehet, ha az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ez
jelenleg a 10 százalék eltéréssel max. 6.380 Ft. Nem rendelkezik üdülővel, helybeli beépíthető lakótelekkel, lakással, 6 évnél
régebbi személygépkocsival. A várakozási idő 2-3 év. Jelenleg
51 szociális jellegű kérelmet tartunk nyilván, 3 nem szociális
jellegűt és 29 minőségi cserét kérő lakásigénylést.
- 400 bérlakással rendelkezik a város, kinek a tulajdonában
vannak ezek? Úgy tudom, a bérlők több épületben kérték a volt
tanácsot arra, hogy a lakásukat megvehessék. Szándékoznake lakásokat eladni?
- Az önkormányzati törvénnyel a volt tanácsi bérlakások

Felhívás

önkormányzati tulajdonba kerültek. Kezelője a városgazdálkodási vállalat. Várjuk az új lakásgazdálkodási törvényt. A már
említett tanácsi rendelet mindössze 5 lakás elidegenítésére
adott lehetőséget. A városban lakáseladás nem történt annak
ellenére, hogy sok helyen a lakók 75 százaléka kérte. Pl.
Táncsics-lakótelep, a Kossuth L. u. 127., a November 7. (ma
Bocskai) u. 4/a, b, c, a Felszabadulás u. (ma Almásy) 46-48.
Ha akkor eladtuk volna, ma, amikor nem épül új lakás, a
lakásigénylőket nem tudnánk lakáshoz juttatni. Természetesen
ezt a témát más szempontból is meg kell majd vizsgálni.
Elkészült a vagyonkimutatás, az elkövetkező hónapokban lesz
gondja rá a képviselő-testületnek, hogy kidolgozza a leggazdaságosabb megoldást, mely szociális szempontokat is figyelembe vesz.
- Az eredményesebb lakásgazdálkodás régebben is foglalkoztatta a szakembereket. A városfejlesztési és gazdálkodási
osztály dolgozói és a városgazdálkodási vállalat több megoldási tervet dolgozott ki, sajnos a jelenlegi jogszabályok nem nagy
mozgásteret engedtek számukra. Hogyan lehet kisebb költséggel, hatékonyabban működtetni a lakásvagyont?
- A városgazdálkodási vállalat szerint probléma az, hogy a
jelenlegi lakbérek nem tartalmazzák a felújítási költséget. A
kertes házakra sokkal többet kell költeni, mint a tömblakásokra.
A bérleti díj pedig csak a komfortfokozatot veszi figyelembe. A
bérlő nincs kellőképpen bevonva a lakásgazdálkodásba. Erre
lenne jó javaslatuk szerint a bérlőközösség. Szükségesnek
tartják pl. a felújítási alap képzését. A pénz forgatásával biztosítható lenne annak értékállósága is. A lakás-használatbavételi
díjat is elavultnak tartják, helyette a foglalót javasolják, melyet
a bérlő a lakás elhagyásakor visszakapna.
1991 második félévében az önkormányzathoz kerül vissza a
lakásgazdálkodás, az elkövetkező fél év talán elég lesz az új
helyi lakáskoncepció kialakításához, a szükséges szervezeti
keretek megteremtéséhez, hogy a lakásügyi rendelet megszületését felkészülten várja az önkormányzat.

Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyyelmét arra, hogy 1991. évben is az 1990. évhez
hasonlóan kell az adófizetési kötelezettségeket teljesíteni, azzal Városi bérlakások megoszlása komfortfokozat szerint
Komfort nélküli
56 db, bérleti díja
4,80 Ft/négyzetméter
az eltéréssel, hogy a borforgalmi adó megszűnt.
3
db,
bérleti
díja
Félkomfortos
7,5 Ft/négyzetméter
A fentieknek megfelelően a házadó, épület-, föld-, telek-, gépi
340 db, bérleti díja
Komfortos
15 Ft/négyzetméter
adó fizetésére kötelezettek folyó évi adójukat két egyenlő rész1 db, bérleti díja
Összkomfortos
22 Ft/négyzetméter
ben március 15-éig és szeptember 15-éig fizethetik meg kamat- Összesen:
400 db
mentesen.
Ebből:
kertes: 137 db
Az 1991. január 1-jétől érvényben lévő, az adózás rendjéről
többszintes: 263 db
szóló törvény értelmében az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell felszámítani, melynek mértéke a A lakások megoszlása az építés éve szerint:
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat két1950-ig épült:
119 db
1951-60 között:
5 db
szeresének 365-öd része. Az esedékesség időpontjáig meg
1961-65 között:
80 db
nem fizetett adó végrehajtására az adóhatóságnak haladékta1966-70 között
90 db
lanul intézkedni kell.
1970 után:
106 db
Kérjük a Tisztelt Adófizetőket, szíveskedjenek befizetéseiket
Összesen:
400 db
határidőben teljesíteni.
Az adó befizethető az adóhatóság pénztáránál, vagy az ön- A lakások megoszlása szobaszámok szerint:
kormányzat egyenesadóbeszedési számlájára (824-409364- szobaszám:
1
1,5
2
2,5
3 3-náltöbb
0859 sz.) postai befizetési csekken.
Dr. Pócz Zoltán
lakás:
111 db 77 db 164 db 32 db 14 db
2 db
%w.NSv,s S\SSNSS
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SZENÁTOR-SZÓ [
Hétórás képviselő-testületi üiés
]
Törökszentmiklós város bizottság a helyi vonatkozású 5,5-6,5 millió forint értékben.
Tolerancia és
önkormányzati képviselő-tes- történelmi nevekhez. Várják a Azt is fontos szempontnak
1991. január 24-ón tart- lakosság további észrevéte- tartották, hogy a költségvetési
szellemi támogatás tülete
rotta ez évi első ülését. A kö- leit. Egyelőre csak azokat az üzem kivitelezőként számí-

zel 7 óra hosszat tartó ülést utcaneveket változtatták tásba jöhet a vállalkozói verÚj rovattal jelentkezünk. Havonta egy- élénk vita jellemezte.
meg, amelyeknél a lakosság senyben. Mivel jelentős beruegy képviselőnek lehetőséget adunk, hogy
A Szervezeti ós Működési fogadtatása egyértelmű volt. házásról van szó, a helyi fogközvetlenül szóljon a város lakosaihoz, vé- Szabályzat elfogadása volt Így a Felszabadulás utca Al- lalkoztatásban is számottevő
leményt mondhasson az általa fontosnak, az első napirendi pont. Élénk mási útra, a November 7. lehet. A vitában ellenérvek is
időszerűnek tartott kérdésről. Márciusban vita alakult ki az alpolgármes- utca Bocskai útra, a mai elhangzottak, mely szerint
vendégünk: Kolozsi József független kép- terek jogosítványai körül, Bocskai utca Debrecenv egy szegény önkormányzat
viselő.
mégpedig atekintetben, hogy Imre utca névre változott. A ne támogasson egy jólmenő
A korábban megindult egészséges politikai a polgármestert helyettesítve képviselő-testület támogatta pénzintézetet. Egy képviselő
és gazdasági folyamatok első, előkészítő sza- eljárhatnak-e egyes állami- a Petőfi úton működő általá- fölhívta társai figyelmét arra,
kasza a helyhatósági választásokkal lezárult. gazgatási ügyekben, illetve nos iskola névváltoztatási hogy a területhasznosításnál
Városunkban is megtartotta alakuló ülését a gyakorolhatják-e a munkálta- kérelmét. Az iskola 1991. legyenek következetesek, itt
képviselő-testület 27 taggal. Megválasztottuk tói jogokat a hivatal dolgozói február 1 -jei hatállyal a Petőfi is úgy járjanak el, mint az előa polgármestert és a többi tisztségviselőt. felett. A képviselő-testület Sándor Általános Iskola ne- ző előterjesztésnél. A terület
Érezzük, hogy munkánkat, döntéseinket nagy úgy döntött, hogy a polgár- vet vette fel a Csikós József beépítése 1983 ótavállalkozó
várakozás előzi meg. Van, aki féltőén aggódik, mester ezen jogosítványait az Általános Iskola helyett.
hiánya és a lakások iránti kemíg mások azonnali radikális intézkedéseket alpolgármesterek helyettesíreslet jelentős visszaesése
követelnek. A felületes szemlélődő számára tésekor sem gyakorolhaq'ák.
miatt elhúzódik. A testület véOTP-SZÉKHÁZ A gül 13 igen szavazattal, 10
úgy tűnhet, hogy a változás lassú és csak A 14 fejezetből álló szabályMENTŐÁLLOMÁS
formai. Kérem, ne feledjék: történelmi időket zat részletesen tartalmazza
tartózkodás mellett döntött arélünk, melyben történelmi feladatokat kell az önkormányzat működéséMELLETT
ról, hogy a közművek OTP
megoldani! A képviselő-testület a választáson nek kereteit, a képviselők joA késő esti órákban két általi kiépítésére tekintettel a
beígért igyekezettel végzi munkáját, melynek gait és kötelességeit, a lakos- közterület-hasznosítási el- Polgármesteri Hivatal a terühaladását objektív tényezők esetenként gátol- sággal való kapcsolattartás őterjesztést tárgyalt a testü- letet ingyenesen biztosítja.
ják. Sok minden nincs még paragrafálva, sok formáit, a közmeghallgatást let. Az Alatkai út - Hámán Kamég az útvesztő. A türelem fogy, ós az idő csakós a helyi népszavazás és né- tó utca által határolt sarki teHELYI VAGY
egyre múlik. Igen, az idő, mely egyenletesen pi kezdeményezés jogi kere- rület eladására pályázatot írMEGYEI
haladó, tévedhetetlen, visszavonhatatlan ós teit. Helyi népszavazáshoz a nak ki, ahol elsősorban élelmegbízható. És mégis úgy érezzük sokszor, választópolgárok 20 százalé- miszerkereskedelmi egység
ÖNKORMÁNYZATI
hogy lassabban múlik, mint kellene, máskor kának kezdeményezése kialakítását kérik. EgyhangúIRÁNYÍTÁSSAL
pedig épp az ellenkezőjét, rohan, fut. És bánt- szükséges.
lag döntöttek a pályázat kiíráA képviselő-testületnek
juk ok nélkül! Bízom benne, hogy a nem túl
sa mellett, bár egy egyéni vál- döntenie kellett abban is,
távoli jövőben büszkén fogjuk emlegetni - balalkozó ilyen irányú kérelme hogy mely intézmények üzeVÁLTOZÓ UTCAráti beszélgetések kapcsán - ezt az időszakot,
már beérkezett.
meltetését vállalja, és melyek
mert részesei lehettünk. A változásoknak elkeÉS ISKOLANÉV
Ugyancsak élénk vitát vál- legyenek azok, amelynek a
rülhetetlen kísérője, hogy áldozatai is vannak.
A képviselő-testület tár- tott ki a mentőállomás melletti megyei önkormányzati körbe
Azért ezek kisebb áldozatok, mint az évszáza- gyalt az egyes utcanevek terület beépítésére vonatkozó
dunk történelme során voltak fordulatokban, megváltoztatásáról. A testü- előterjesztés, mégpedig ami- való áthelyezését kezdeméhasonló szituációkban. Talán még nem is volt. let tagjai egyetértettek abban, att, hogy a területet ingyen nyezik. Úgy döntöttek, hogy a
Más a jellegük is! És szeretnénk elkerülni a hogy az előkészítő munka, a vagy térítés ellenében bo- Székács Elemér Mezőgazdalehetőségekhez képest! Munkánkat a demok- javasolt személyek életútjá- csássa az OTP rendelkezé- sági Szakközépiskolát, a 604.
sz. Ipari Szakmunkásképző
rácia jegyében nyíltsággal végezzük, ós min- nak megismertetése a lakosaz önkormányzat. E te- és Szakközépiskolát, valaden jószándékú figyelemfelkeltést, észrevételt sággal nem volt egészen sére
köszönettel veszünk. Ma jó, hogy lehet nyíltan megfelelő. Elhatározták, rületen az OTP mintegy 500- mint az Elmebetegek Szociáis véleményt mondani a kormány, vagy akár a hogy a jövőben - hisz számos ten szikházat kíván^píteni, lis Otthonát önkormányzati
mi munkánkról is, de ne feledjék, a közelmúlt- utca vár még névmódosításra melyben egy totó-lottó kiren- hatáskörben kívánják tartani.
Kezdeményezik viszont a köban ez még elképzelhetetlen volt. Becsüljük - újságunkban (más propa- deltség
is helyet kapna.
jál megyei önkormányzathoz
meg és éljünk tisztességgel e lehetőséggel! A gandát is igénybe véve) jobTöbben az ingyenes terü- történő átszervezését, továbszabadság az nem szabadosság. Önkontrollra ban előkészítik, tudatosítják a
is szüksége van az embernek, ós mértéktar- lakossággal, hogy miért ra- letbiztosítás mellett érveltek, bá a jelenleg odatartozó "Dótásra is. Munkánk során a restriktív intézkedé- gaszkodik a hagyományőrző mivel az OTP vállalja a köz- zsa" mozi önkormányzathoz
művek teljes kiépítését kb. való átvételét.
sek valószínűleg elkerülhetetlenek lesznek
esetenként - ez minden gazdasági közegben
kedett a kölcsöntörlesztés korábban meghafellelhető - a tisztes cél érdekében. Megítélétározott havi részlete. Ha több Ilyen szerzősem szerint nem történt érdemi változás még
dést kötött az adós, akkor a havi többletterhe
TÁMOGATÁS
egyes munkahelyeken, intézményekben. A
annyiszor 1.500 Ft, ahány ilyen kölcsöntartogondolkodás a régi, él még a négyévtizedes
zás áll fenn 1991. január 1-jén.
beidegződés. De a felismerés részünkről is
Az 1991. évi ¿llami költségvetési törvény
Azok a családok, amelyek a felemelt kamat
elkerülhetetlen a Közeljövőben. E formálódó, alapján
1991. január 1-Jétől kezdődő hatállyal megfizetésére szociális helyzetük alapján (a
ma még törékenynek látszó önkormányzatnak megváltozott
lakásépítésre, -vásárlásra és
megnövekedett törlesztő részlet meghaladja
a materiális szükségleteken kívül szellemi tá- egyéb építésiamunkák
céljára kamatmenteaz adós, Illetve adósok egy havi átlagjövedelmogatásra, toleranciára is szüksége van.
sen, vagy évi 3,5 százalékot meg nem haladó
mének 20-25 százalékát) nem képesek, a helyi
Tudom, hogy e tisztes város jószándékú kamatozással az 1988. december 31-e előtt önkormányzattól kérhetnek támogatást a
hatályban
volt
jogszabályok
alapján
nyújtott
megnövekedett törlesztő részlet megfizetépolgárai készek az új befogadására, különös
tekintettel közös érdekeinkre, hogy kezelhe- kölcsönök kamatának mértéke. Az Ország- séhez. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal
gyűlés
döntése
értelmében
az
adósoknak
váföldszinti Irodájában lehet kérni, s csatolni
tőbbé tudjuk tenni dolgainkat egy városkép
kell az OTP egyenlegértesítőlt, valamint a kölkialakításában, mely később büszkeséggel lasztási lehetőségük volt.
Bármelyik lehetőség mellett döntött az
csönszerződéseket Polgármesteri Hivatal
tölthet el bennünket.
Kolozsi József
adós, 1991-ben egységesen 1.500 Ft-tal emelA 4-5 oldalt összeállította: Kovács Györgyné
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A LEGVESZÉLYESEBB ÜZEMBEN

AZ EMBER TEHET A LEGTÖBBET
Hazánkban az elmúlt években - a
már köztudott gazdasági nehézségek
ellenére is - változatlanul ós dinamikusan növekedett a gépjárműállomány,
melynek száma ma már meghaladja a
kétmilliót. A személygépkocsik száma
1 millió 700 ezer, melynek 90 százaléka személyi tulajdonban van. Az
egyébként is telített útjainkat még további 2,5 millió külföldi gépjármű közlekedése tetézte az elmúlt évben. Hazánkat még ennyi külföldi sohasem látogatta egy óv alatt.
A közlekedés az emberek egymás
közti viszonya. Lehet akármilyen úticél,
oda nemcsak elindulni, hanem eljutni,
megérkezni akar az ember, mindenféle
probléma, baleset nélkül.
Bár nem törvényszerű, de a gépjárműállomány növekedésével a közlekedési balesetek száma is emelkedett.
Hazánkban évente egy község lakossága hal meg közlekedési balesetben,
ezrek ós ezrek maradnak rokkantak.
Nagyon elszomorító számok ezek, de
hol vannak még az anyagiak? Összetört roncsok, összetört életek!
Az országos viszonylathoz képest lényeges változás szűkebb hazánkban,
Törökszentmiklóson sem történt. A területünkön - a város ós a hozzá tartozó
9 községben - 1990. évben 516 személy szerzett új vezetői engedélyt.
1500 fő vásárolt régi személygépkocsit
és kb. 200-250 személy kapta meg a
Merkúrtól a régen óhajtott új személygépkocsit. Mintegy 150-200 fő hozott
be külföldről márkásabb nyugati típusú
gépjárművet.
Törökszentmiklós ós a vonzáskörzetben a közlekedés kellően szabályozott. Legforgalmasabb útvonalunk a 4.
sz. főútvonal ós a 46. sz. főútvonal.
Szolnok után területünkön bonyolódik
le a legnagyobb forgalom, ez a KM
Közúti Igazgatóság számításai szerint
napi 20-25 ezer gépjárművet tesz ki a
két főútvonal úttestjén. Az úttest állapota elfogadható. Meglévő anyagi fedezet következtében a KM Közúti Igazgatóság csak az út állapotát tudja szinten
tartani, fejlesztésre, további bővítésre
pénz hiányában lehetőség egyáltalán
nincs. Ennek ellenére a biztonságos
közlekedés alapfeltételei rendelkezésre állnak. A nem megfelelő forgalomszervezés, -szabályozás, táblák hiánya, egyéb műszaki létesítmények
rossz állapota miatt közlekedési baleset nem következett be.
A közlekedés biztonságához nagymértékben hozzájárul az emberi magatartás. El kell ismerni, hogy az állampolgári fegyelem lazulásával párhuza-

mosan egyenes arányban lazult a közlekedési fegyelem is. Ez a nagyfokú
lazulás minden állampolgárra nagyobb
hatással van, itt az állampolgárok saját
"bőrükön" veszik észre az egyre lejjebb
eső közlekedési morálból adódó tragédiákat. Az országunkba, de területünkre is mind több jó, korszerű nyugati
gépkocsi jön be. Ezek tulajdonosai, vezetői sajnos - tisztelet a kivételnek általában nincsenek szinkronban a
gépjárművük technikai csodájával, tudásával.
A nagyobb lóerő, a nagyobb teljesítmény, a száguldás öröme - párosulva
a rutintalansággal és felelőtlenséggel több esetben szörnyű tragédiához vezetett ós vezet! Az emberi magatartáshoz kell még sorolni a vezetőképzést,
az utánképzést, ami sajnos még a mai
napig sincs megoldva, kellően szabályozva. Az ifjúság körében tapasztalataim szerint már szinte bűnnek számít, ha egy előadó vagy szakoktató
kellő szigorral tanítja és követeli meg
tőlük a helyes közlekedést.
Területünkön a helyi KBT és a TIT
szervezésében történik meg a megelőző, felvilágosító, nevelő tevékenység.
Ezeket viszont csak a vállalatok, üzemek, gazdasági egységek és iskolák
igénylik. A magán gépjárművezetők továbbképzése központilag itt sem megoldott.
A közúti ellenőrzések rendszeresek.
Ezeket a KM illetékes szakemberei és
a rendőrkapitányság személyi állománya végzi. A nem megfelelő technikai
felszerelés hiányában az ellenőrzés
csak felületes, az okmányok meglétén,
érvényességén túl a legalapvetőbb
műszaki ellenőrzést tudjuk csak elvégezni a helyszínen. Ennek ellenére műszaki hibából adódóan igen csekély a
bekövetkezett balesetek száma. Köszönhető ez a lelkiismeretes műszaki
vizsgáknak.
A megelőző, propagandatevékenység, valamint a megtett rendőri intézkedések ellenére is soha nem látott
mértékben emelkedett a közlekedési
baleseteink száma és súlyossága
egyaránt. A halálos kimenetelű 137,5
százalékkal (!!!) emelkedett! Táblázatunk a bekövetkezett sérüléses közlekedési baleseteket elemzi a rendőrkapitányság területén.
Megnevezés
1988. 1989. 1990.
Balesetek száma 58
67
85
Ebből:
-halálos
7
8
19
- súlyos
30
34
45
- könnyű
21
25
21
Előző év százalékában
+48,7 +15,5 +26,9

Ittassággal
összefüggő
4
12
9
(Személyek által okozott
balesetek összes
százaléka)
6,9
17,9
10,5
Balesetet okozók
személygépkocsi 24
32
38
tehergépkocsi
7
6
11
motorkerékpár
5
7
6
autóbusz
1
vont., lassú jármű 1
1
kerékpár
10
11
16
fogatolt jármű
1
s.motorkerékpár 6
4
gyalogos, utas
4
3
6
állatok az úttesten 2
-1
egyéb
2
Balesetek okai
gyorshajtás
13
20
22
szabályt, előzés 7
6
6
szabályt, kanyar. 7
2
6
elsőbbség meg nem adása
15
11
21
gondatlan vezetés 6
1
2
műszaki hiba
2
1
gyalogos, ut. hib. 4
3
7
követési távolság
be nem tart.
3
6
szabályt, kikerülés 2
baloldali hajtás
3
2
egyéb ok
10
6
8
A bekövetkezett balesetek önmagukért beszélnek, ezeknek egyaránt vannak objektív és szubjektív okai. Egyben
azért van közös tulajdonságuk is mindegyikben közrejátszott az emberi
magatartás, figyelmetlenség.
A jövőt illetően számtalan feladat vár
a közlekedési szakemberekre. Gondoljuk csak el, Szolnokon megépítésre
kerül az új Tisza-híd. A forgalom zavartalanul fog Szolnokon áthaladni. Mi
lesz területünk 4. sz. főútvonalával ahol a kerékpárosok egy forgalmi sávot
teljesen "kibéreltek" maguknak? Nincs
rendőrlámpa az igen nagy forgalmat
lebonyolító Május 1. út, Almásy út, Táncsics út kereszteződéseiben. Ugyanakkor minden üzlet, közintézmény a
város központjában van! S közlekedni
mindenkinek kell.
Addig is a családi tragédiák megelőzése érdekében közös összefogásra
van szükség. Közösen kell megoldani
Törökszentmiklós lakosságának igen
nehéz közlekedési helyzetét. Be kell
tartani mindenkinek a KRESZ írott ós
íratlan szabályait, minden lakosnak
végre el kell már hinnie, hogy a közlekedés jelenleg az egyik legveszélyesebb üzem, és a tragédiák megelőzése érdekében az ember tehet legtöbbet. Nézzünk a tükörbe! Együtt biztonságosabb!
Trencsényi Mihály
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Vidékünk hírei
Tlszatenyőn a Báldi Bálint Mezőgazdasági Kistermelők Szövetkezete megtartotta évi taggyűlését, amelyen a múlt évi tevékenységet értékelték. Nyúl-, sertés-, sonkasüldő-értékesítéssel
foglalkoznak.
Taglétszámuk 48 fő, alaptőkéjük 136 ezer forint. 1990-ben 8
millió 166 ezer forintot forgalmaztak, ez tápforgalmazásból ós állatfelvásárlásból tevődött össze.
Ez évi terveik az állattenyésztési
kedv csökkenése, a felvásárlási
ár stagnálása, valamint a tápárak
emelkedése miatt szerényebbek.
3700 db nyúl szállítására kötöttek
szerződést, a sonkasüldő-szállítást a tavalyi szinten tervezik. A
kisszövetkezet tagja az Orosházi
Központi Kistermelők Szövetkezetének, az ebből adódó előnyöket igyekeznek kihasználni, ez főleg exportlehetőséget jelent.
Fegyverneken új, 16 x 32 m
alapterületű tornatermet adtak át
januárban. Az általános iskolások használják nagy örömmel az
új létesítményt óráikon, a Felszabadulás úton.
Zimányi Tibor, a Recski Szövetség vezetője, a Történelmi
Igazságtétel Bizottság tagja előadást tartott Fegyverneken Szabó
Lajos, a körzet országgyűlési
képviselője meghívására. A rendezvényen segítséget kaptak
kárpótlási kórelmük benyújtásához az 1945 és 1963 között törvénytelenül elítéltek. A kárpótlás
iránti kórelmeket a Kárpótlási Hivatalhoz nyújthatják be az érintettek Budapest, VII. ker. Kürt utca
6. címre. (Irányítószáma: 1399,
Postafiók: 715.)
Január elsejével megszüntette
a Gameszt a fegyverneki önkormányzat. A szeméttelep üzemeltetését, a temető- ós parkgondozást, a köztisztasági és ingatlankezelési feladatokat vállalkozásba adja a polgármesteri hivatal.
Tlszaszentlmrén 12 falu szövetséget alakított. Hátrányos
helyzetük miatt válságövezetté
kívánják nyilváníttatni a körzetüket, amivel fokozottabb támogatást remélnek elérni a megyében.
Tiszabőn 324 munkanélküli
van, de közülük csak 96 jogosult

munkanélküli segélyre. A cigánylakosság 80 százaléka munkanélküli, 38 fő részesül rendszeres
szociális segélyben jelenleg, ami
havi 4800 Ft-ot jelent számukra.
Megszüntette a Gameszt a tiszabői önkormányzat is. Önálló
gazdálkodást folytat a továbbiakban az iskola, az óvoda, a falu segítő szolgálat is.
Tiszabőn a közhasznú munkában 50 főt foglalkoztatnak jelenleg. Támogatásukhoz a költségvetésből biztosított 800.000 Ft
mellé másik 800.000 Ft-ot pályázat segítségével nyertek az itt dolgozók részére.
A polgármesteri hivatalban kettővel csökkentették a létszámot
Tiszabőn. Jelenleg a polgármesteren kívül heten dolgoznak a hivatalban.
A személyi jövedelemadó nagy
része kikerül a faluból jelenleg is,
mivel sok a máshonnan idejáró
dolgozó, hallottuk Nógyesi Zoltán
polgármestertől Tiszabőn. 1.100
Ft az egy főre eső szja a faluban,
ami messze a legkevesebb Szolnok megyében. Az utolsó előtti e
rangsorban Nagyrév, de ott is
2.000 Ft ez az összeg. Összehasonlításul Törökszentmiklóson
ugyanez 9.800 Ft/fő, Szolnokon
12.600 Ft/fő. A legmagasabb a
személyi jövedelemadó mértéke
a vidéki helyiségek közül Tiszaújvárosban (Leninváros volt)
20.800 Ft/fő, míg a budapesti XII.
kerületben ez az érték 28.700
Ft/fő. (A budapesti átlag 17.000
Ft/fő, az országos átlag 8.900
Ft/fő.)
A tiszabői önkormányzati testület a faluban létesítendő szalmabrikettgyárhoz 18 millió forint, az
új húsüzemhez 12 millió forint hitel felvételét szavazta meg. A hiteleket tíz óv alatt, három óv türelmi idő után kell visszafizetniük. A
faluban tejüzem és szennyvíztisztító építésébe is kezdenek a
közeljövőben.
Tlszatenyőn március 16-án a
klubkönyvtár szervezésében 24
órás nonstop'Vetólkedőt rendeznek az 1848/49-es szabadságharc évfordulója alkalmából.
Eddig Kengyel, Tiszapüspöki,
Zagyvarékas fiataljai jelezték
részvételi szándékukat. Várják
további csapatok nevezését.
T.A.

Bűnügyi
statisztika -1990.
A bűnözés emelkedése nem kerülte el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területét sem. Országosan 300 ezer bűncselekmény
törtónt az elmúl tóvben, megyénkben több mint
tízezer. A helyi rendőrkapitányság területén az elmúlt évben mintegy 40 százalékkal emelkedett a
nyomozás kezdeményezésével járó ügyek száma,
772-ről 1079-re. A városban tavaly 447-ről 662-re
nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma. Ez
48 százalékos növekedés a tavalyelőttihez viszonyítva.
A bűncselekmények közül emberölés vagy annak
kísérlete nem fordult elő. A legsúlyosabb a városi
művelődési házban történt eset, amikor tőrkóssel
kiszúrták az egyik fiatal fiúnak a szemét a Fidesz
rendezvényén. Erőszakos nemi közösülés egy
esetben fordult elő, rablás öt esetben.
Az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények
száma 52-ről 59-re emelkedett. Az elkövető kilétét
valamennyi esetben sikerült megállapítani.
A legnagyobb mértékű emelkedés a személyi
tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekményeknél
törtónt. A lopások, betörések száma 217-ről 390-re
nőtt. A lopások közül nagy számban fordult elő
színesfémlopás, kerékpár-, illetve járműlopás és
lakatlan, eladásra váró vagy hétvégi házakba való
betörés. A közületek sérelmére elkövetett vagyoni
jellegű bűncselekmények száma 19 százalékkal
emelkedett.
Az utca rendjót sértő garázdaságok száma 16-ról
20-ra emelekdett, viszont a szándékos testi sértések 6 százalékkal csökkentek.
Emelkedett a bűnelkövetők által okozott kárérték.
A személyek javaiban okozott kár 1,5 millióról 4,5
millióra, a közjavakban okozott kár egymillióról kétmillióra.
400-ról 800-ra emelkedett azoknak az ügyeknek
a száma, amelyekben az elkövető személye a feljelentés megtételekor ismeretlen. Az ismeretlen tettesek felderítési eredményessége 50 százalók volt
a kapitányság területén. Nem romlott a megelőző
évhez képest, az országos és megyei átlag felett
van.
A megyében Mezőtúr mögött a második helyet
érte el ezzel a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság.
Nőtt az utazó bűnözők száma. Az elkövető személyek a kiszemelt tárgyak megszerzése érdekében nem riadtak vissza a durvább, erőszakosabb
magatartástól sem. Szervezett ós csoportos bűnözés jeleit is tapasztalták Törökszentmiklós környékén is. Volt olyan tíztagú, gépkocsival közlekedő
bűnöző csoport, amely a környéken ós a megyében
közel 60 rendbeli betöréses lopást és más bűncselekményt követett el.
A szabálysértések száma az előző évhez viszonyítva erőteljesen csökkent, 634-ről 377-re. Ennek
oka, hogy megszűntek egyes szabálysértési kategóriák. (Rendőri felügyelet, kitiltás, közveszélyes
munkakerülés.) Másrészt nőtt a rendőrök helyszíni
bírságolási lehetősége.
Az ismertté vált 921 bűncselekmény közül több
mint kétszázat visszaesők követtek el, 104 volt a
fiatalkorú elkövetők száma. Az alkohol motiváló
szerepét 108 esetben lehetett kimutatni. T.A.
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Egyháziak a városért

Balássy Ferenc és Pánthy Endre
Hírnevük ugyan nem mérhető az Ipolyi Arnoldóhoz, jelentőségük nem országos, de városunkhoz mindketten szorosabban kötődnek, mint a nagy pályatárs. Balássy inkább
tudományos munkájával, Pánthy főképpen mecónási tevékenységével.
Balássy Ferencről (1821-1896) mindenekelőtt azt illik
tudnunk, hogy ő volt városunk első történetírója. Törökszentmiklós története c. munkája 1858-ban jelent meg Pesten. A tudós egyházi férfiak sorába tartozik, Kazinczy Gábor, majd Ipolyi Arnold buzdítására kezd foglalkozni történeti tanulmányokkal. Az erdélyi Bethlenfalván született székely szülőktől. 1845-ben szentelték pappá. Ezután Tiszapüspökibe, majd 1849-ben Törökszentmiklósra került káplánnak, ós itt szolgált kilenc évig. 1858-tól máshová helyezik, de 1870-ben ismét visszakerül ide plébánosnak, és
egyúttal esperesnek is megválasztják. 1881-től haláláig
Makiáron szolgál. Városunk történetén kívül tanulmányt ír
Heves ós Külső-Szolnok megyék helytörténetéről, a székelyek alapszerződéséről, a Rákóczi szabadságharcról, az
egri vár történetéről ós különböző egyháztörténeti témákról.
Több tudományos társaságnak volt tagja. 1873-ban az
Akadémia levelező tagjává választották.
Pánthy Endre (1820-1907) nevét bizonyára sokan ismerik ebben a városban, főként az idősebbek közül. Gyermekkoromban sokszor mentem végig a róla elnevezett utcán,
amely a vasúttól a kis piactérig vezetett, ós számomra
mindig is Pánthy utca maradt, hiába keresztelték át Május
1 -re. Május 1. út minden faluban, városban lehet, de a szép
nevű Pánthy utca annyira sajátosan törökszentmiklósi,
annyira csak a miénk, hogy minden érv az eredeti utcanév
visszaállítása mellett szól.
Életéről annyit jegyeztek fel a szűkszavú krónikák, hogy
a Zemplén megyei Tállyán született, teológiát tanult, 1844ben szentelték pappá. Felszentelése után még továbbtanult
a bécsi Augustineumban, és három doktorátust szerzett,

majd az egri érseki udvarban működött mint érseki titkár,
illetve szentszéki jegyző. Életének regénybe illő epizódja,
hogy amikor a szabadságharc idején az egri egyházmegyét
kormányzó Lévay Sándor helynököt egy körlevél kiadása
miatt a császáriak fogságba vetették, akkor Pánthy Endre
inasnak öltözve kalandos körülmények között bejutott a
fogságban lévő elnökhöz, hogy átadja neki a mentségére
szolgáló levelet, és továbbítsa intézkedéseit a papsághoz.
Az egyházmegyei munkába belefáradva, pihenésül plébániát kér főpásztorától, így kerül a nagy műveltségű egyházi fórfiú Törökszentmiklósra 1854-ben. Lelkipásztori
munkájával, jótékonyságával nagy megbecsülést szerzett
hívei körében, ós ő maga is megszerette ezt a várost. Ennek
bizonysága, hogy noha 1860-ban itteni működése lezárult,
még évtizedek múlva is szeretettel viseli gondját egykori
egyházközségének. Lévay Sándor egri kanonokká nevezi
ki, majd egyéb egyházi méltóságokat is betölt: az egri
főszókesegyház nagyprépostja, címzetes püspök és monostori apát. E magas móltóságokkal járó tekintélyes jövedelmet Pánthy jótékony célokra fordította. Felkarolta a szegény sorsú gyermekeket, városunkban katolikus leánynevelő intézetet építtetett (ez volt a zárda, a mai Rózsa téri
iskola főépülete), amelybe a vincés nővéreket hívta meg
tanítani. Az apácák hetven éven át, 1880-tól 1950-ig, a rend
feloszlatásáig tanítottak itt. Elévülhetetlen érdemeket szerzett Pánthy a katolikus nagytemplom felépítése körüli küzdelmekben, amikor Egerből támogatta befolyásával a város
ügyét, de jelentős anyagi áldozatot is hozott a templomért:
az építési költség közel egyharmadát vállalta magára.
Érdemei elismeréséül Törökszentmiklós díszpolgárává
választották, halála után utcát, teret neveztek el róla. Örök
álmát is itt alussza közöttünk. Végrendelete értelmében
abban a templomban helyezték örök nyugalomra, amelyért
életében oly sokat tett.
Fehér Imre

J

Nyugdíjassors
Nem sírnak, csak mondják halkan panaszaikat,
gondjaikat. Tudják, a nyugdíj nem adomány, hanem
egy élet munkájával megszolgált jogos járandóság.
Összegét már reg lefizették,
30-40 óv alatt. Am a Nagy
Kaszás kíméletlenül arat
köztük, így dolgos éveik jutalmát csak rövid ideig élvezhetik. Szomorú, hogy
addig sem fedezi szükségleteiket. Elesetten, sokszor
betegen kell szembenézniük a nélkülözéssel! Ezért
foglalkoznak olyan sokat az
ő problémájukkal. Ezt nem
szabadna senkinek zokon
venni!
A foglalkozáson és segítő
szándékon túl azonban jelentősen változtatni az ő
sorsukon sem lehet mostanában.
Hogyan is alakul helyzetük a nagy érdeklődéssel

várt nyugdíjemelés után? A
megkérdezettek (25 fő)
egyöntetű véleménye, hogy
az áremelésekkel nincs
arányban az a kis többlet,
ami jut.
A régi árakhoz mérve lenne csak jelentősége! Valamennyien kis-, esetleg középnyugdíjasok, állasuk
nincs. Általaban 1200-1300
Ft emelést kapnak, ós van,
aki még ezzel sem éri el a
6000 Ft-ot!
Akik idáig ketten éltek a
féri 7200 forintjából, azoknak ezután is tízezer alatti
összegből kell gazdálkodniuk, "miközben az árak a
csillagokig emelkednek".
Egy házaspár is szerepel
a kérdezettek között: 25, ill.
34 óv után 14.000 Ft körül
kapnak összesen. Hálásan
köszönik a velük való törődést!
Szomorúan vallanak

egyedül viselt terheikről a
MÁRCIUS 6-AN!
magányosok.
Végül a korhatár alatt rokCSAK EGY NAPIG!
kantosított házaspárról!
A CSILLAG DIVATHÁZ
Hosszú munkaviszonyuk
után talán elérik együtt a
D I V A T O S Z T Á L Y Á N MINDEN
16.000 Ft-ot. Őket kétszereÁRUBÓL
20 % ENGEDMNY
sen sújtja az élet: nemcsak
pénzük, egészségük sincs!
Koruk szerint még dolgozhatnának! Ráadásul KÖIcsöntörlesztés ós kamatadó is terheli őket. Szociális
segély kórésót fontolgatják.
Az emberek nem érzik jogosnak a 15.000 Ft feletti
1980-ban alakult a NO PARKING együtnyugdíjak emelését! Zárásul pedig egy idős asszony tes Törökszentmiklóson. Tagjai: Szombati
véleménye, szó szerint Zoltán szólógitár, ének; Lippai László
basszusaitár, ének; Stelli Péter gitár; Méidézve:
"Kevés az emelés, de ez száros Mihály dob.
Többször felléptek a városban és legis jó, és köszönjük! Fáj,
utóbb sikeresen mutatkoztak be a szolnoki
hogy még nagyon sok régi
közönség előtt Január 11-én Deák B. Gyula
elvtarsnaK magas jövedel- műsorán.
me van. Pedig mi is sokat
A zenekar szívesen tenne többet is a
dolgoztunk!"
város kulturális fejlődéséért.
H.J.
Szponzorok kerestetnekl

No Parking-siker
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A TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE VITAFÓRUMA
A hőn áhított, várva várt tény,
hogy új'ra saját kikarózott földjére léphet a gazda, megvalósulni
látszik! Hosszú, mintegy emberöltőnyi keserű várakozás
gyötrelmét feledteti az eredmény: visszakapjuk az elvett tulajdonainkat, köztük a legkedvesebbet, a termőföldet. Azt a
földet, amit ha már egyszer is
birtokolt valaki, és élte rajta a
földműves emberpróbáló életét, egybeforrt lelkével, élete
célja és értelme lett. Azt a földet, ami a megélhetést, a fáradozás értelmét, az eredményes
munkát, a gazda örömét ós felelősségét jelenti.
És aföldtörvény? Hogy a lobogó díszben végrehajtott földkimérésnek alkotmányos keretet adjon, hol van? Vasutas kifejezéssel élve: lekéste a csatlakozást? A késlekedő vagy
egyéb törvénykezéssel túlterhelt parlamentnek besegítenek
a földművesek? MegírjáK karóikkal a földeken, amire a törvényhozás ezideig nem volt képes a jogalkotásban?
A kérdések szokatlanok, de
mindenképpen tényszerűek.
Válaszút előtt állunk. A szabad
és demokratikus kibontakozás,
átalakítás, aminek most szükségszerűen meg kellene bonta-

Hol van a földtörvény?
ni az elhibázottan túlfavorizált
állami és szövetkezeti nagyüzemek jogelőnyeit, földterületét, meri ezt vállalni, vagy megtorpan és a kisebb gazdasági
erő és ellenállás irányába a kisgazda jogtiprásának útjára lép.
Súlyos, netán fenyegető következményei is lehetnek a döntésnek, de ha következetesen
kívánunk menni a kormányunk
által meghirdetett úton az európai szabad nemzetek felé, semmiképpen sem következhet tragikus, bárki biztonságát veszélyeztető döntés. Az sem következhet be, hogy a gazdákat ismételten erőszakos módon űzzék el földjeikről! A kisgazdák
nincsenek a törvényhozásban
olyan létszámban, hogy kérésüknek, földprogramjuknak érvényt tudjanak szerezni. Sérelmük és igazuk bármennyire is
valós és tragikus, pusztába kiáltott szó marad, ha cselekedeteikkel nem adnak nyomatékot.
Abban bízunk és elvárjuk,
hogy a késve is, de megszülető
földtörvény elfogadja a kisgazdák megelőlegezett útmutatását és igazodni fog hozzá. Meg

kell ragadni a kínálkozó lehetőséget. Ez több annál. Ez történelmi szükségszerűség. A termőföld egy részén reprivatizáció útján magángazdaságokat
kialakítani. Ezzel élénkíteni,
pezsgővé tenni a gazdaságot.
Az élesztő lenne, amit semmiképpen sem lehet kihagyni a
kenyérből. A termőföld megvásárlására magánművelés céljából a kisgazdak nem rendelkeznek a szükséges pénztőkével.
A hitelre történő vásárlást a magas kamat ós az ágazat alacsony jövedelmezősége teszi
lehetetlenné.
Csak a földreprivatizációs
igények kielégítésével van lehetőség a föld egy részének
magánművelésbe adására. A
földvisszafoglalás a régi megbuktatott rendszer etikája szerint törvénytelen. A korábban
bűncselekményt kimerítő módon kialakított tulajdon- és gazdasági viszonyok fenntartása
egy demokratikus rendszerben
ugyanúgy bűn, mint annak létrehozása volt az előzőben. Az a
tény, hogy a földművelés magánvállalkozóinak ezt a min-

denképpen szükséges kezdeti
lépését az idei télben még törvénytelenül kellett megtenni,
nem az ő hibájuk. Bízzunk benne, hogy a földtörvény igazolni
fogja döntésük helyességét és
megszünteti azt az áldatlan állapotot, hogy a földesgazda
csak törvényszegés árán léphessen sajat földjére. Agrárgazdaságunkban hely és szükség van több szektor (magánés nagyüzem) működtetésére.
Ezek lehetnek egymástól eltérőek felépítésükben, de célkitűzéseikben az eredményes termelésben mindenképpen egy
közös célt szolgálnak. így látja
és tartja e fontos kérdést Kezelhetőnek a FKgP törökszentmiklósi szervezetének taggyűlése.
A FKgP-nek mint a törvényhozás részének azon kell fáradoznia, hogy a határvonalat minél
előbb meghúzzák a magán- és
a nagyüzemi szektor közt.
Olyan határvonalat, ami a megfelelő arányban felosztja a tulajdont, de a közös felelősségből
adódóan az ország mezőgazdasági termékellátásában a
szükséges összeköttetést biztosítja.
Varga János
FKgP

Válasz "kis" esef-nek
LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTEL A VITAFÓRUM OLDALAN MEGJELENT CIKKHEZ
Kedves Mkis" esef!
A Vallásosság és keresztény érték címmel
írt cikkét olvasva először az az érzésem támadt, milyen jó is fejlődő demokráciában élni,
hisz önálló véleményt nyilváníthatunk, és az
megjelenik, függetlenül, ki írta! Igy bízom abban is, hogy az ón vitatkozó, egyszerű állampolgárként írt levelem is megjelenik. Cikkének
elejéből kiderül, hogy egy eve ól mély felháborodásban plakátok miatt, ui. lassan egy éve
zajlottak le a választások. E cikkét egyszerű
politikai hangulatkeltésként is értékelhetem,
de elképzelhető, hogy csak most, az áremelés
után esett le az a bizonyos "tantusz", vagy a
bennem bújkáJó kisördögnek van igaza, miszerint csak most sikerült megtalálni, honnan
is származnak a plakátokon olvasott kifogásolt mondatok!
A Kedves Olvasó pontos tájékoztatására,
tisztánlátása érdekében:
azokról a plakátokról
van szó, azokról ír a Mkis" esef, melyen a régi,
kádári címer darabokra hull ós a széthulló
darabok között megjelenik a magyar nemzeti
hagyományokra, történelmünkre ós az ezeréves kereszténységünkre utaló régi-új címerünk, ill. a gyermekét magához ölelő édesanyát ábrázoló plakátokról van szó. Ezekhez a
képekhez szebb és egyszerűbb mondatokat
írni, mely kifejezi a magyar nép óhaját, nem

lehetett. Az emlegetett mondatok az Úr imájából "Jöjjön el a Te országod", "Legyen meg a
Te akaratod" található, de e mondatokkal ós
az azóta elfogadott címerünkkel hogy lehet
kereszténységet, keresztényi értékeket kisajátítani, azt nem tudom. Tessék mondani, kedves "kis" esef, hogy lehet e mondatokkal valamit is kisajátítani?! Minthogy nem lehetett ós
a jövőben sem lehet a kereszténységet eltiporni, megsemmisíteni! Tán nem árt emlékezetébe idézni, hogy 2000 éve akarták, akarják
klf. módszerrel irtani a kereszténységet, sokszor börtönbe zárva, fizikailag megkínozva,
megsemmisítve a hívőket, lám: föld alatti katakombákban, eldugott kolostorokban, bezárt
templomok, kis kápolnák helyett szobákban,
pincékben fennmaradt és fenn fog maradni a
KERESZTÉNYSÉG! Az emberi lelkekből azt
kiirtani nem tudták az elmúlt 40 óv helyi kiskirályai sem, még oly módszerrel sem, melyen
a '70-es évek során átestek az óvodában fiaim
és a szülői értekezleten a szülök, közöttük én
magam is. E módszer: megkérdezték az ovisoktól, hogy kit visznek templomba, majd a
válaszokat magnóra vették és lejátszották a
szülői értekezleten! De meglesték a hittanra,
elsőáldozói előkészítőre járó gyermekeket isi
Az elmúlt rendszer idején nem sok esetben
fordulhatott meg istentiszteleteken a cikkíró,

ós pláne nem mozgott az ország más földrajzi
területein, mert a templomok kongását nem
írta volna le cikkében, nem sértegette volna a
kormánykoalíciót ós az egyházak móltóságait,
vezetőit! Figyelmesebben kellett volna a jelenlegi vezetőink iskolai tanulmányainak ismertetésekor (önéletrajzok) az újságokat, kiadásokat olvasni. Egy példa: Antall József ugyanannak a diákszövetségnek a tagja, melynek én
is, ui. mindketten piarista gimnáziumba jártunk Rákosi-, ill. Kádár-rezsimek uralkodása
idején! Tehát a helyünkön voltunk, nekünk
nem kellett átfesteni magunkat!'
A plakáttómát nem feledve az olvasóra bízom a döntést: a bírált plakát, vagy az SZDSZ
Mi lesz ITT plakátja az előrevivő, melyik kelt
biztonságot az olvasóban, és melyik bizonytalanságot, melyik fejezi ki a magyarságunkat,
szabadság utáni vágyunkat?! Az SzDSZ a
cikk szerint nem állt egyik vallás mellé sem,
ezt a cikkíró tudja, de azt mindnyájan tudjuk,
sőt azokkal szembehelyezkedett a hitoktatási
kórdós során. Vajon elfelejtette a "kis" esef,
hogy milyen véleményt, kirohanást intézett az
SZüSZ a vallásoktatás témájában a Parlamentben? Természetesen jó politikai fogás
ellentmondások után kudarc esetén prófétaként az egyszer ledorongolt téma élére állniI
Baráti üdvözlettel, Balogh

TOROKSZENTMIKLOS ES VIDEKE

Vállalatok, üzemek, intézmények, egyéb gazdálkodó
szervek figyelem!
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ez évben Is megszervezésre került
a dolgozók tüzelőutalvány-akciója.
Az utalványok névértéke egységesen 2.500.- Ft, mely a Kelet-Magyarországi
Tüzép Vállalat 106. sz. törökszentmiklósi telepén beszerezhető.
Kezelési költség 8Ft/db + 25 százalék áfa.
AZ UTALVÁNYOK KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:
Vállalatok, ktsz-ek, tsz-ek:
- a megvásárolni kívánt utalványok értékét a kezelési költséggel növelten
előre átutalják a Tüzép V. 440-13596 sz. bankszámlájára,
- a terhelési értesítés közlemény rovatában fel kell tüntetni "a 106. sz. telepen vásárolt.... db tüzelőutalvány értéke",
- az átutalás bizonyítékául a telepen bemutatják a bank által lyukasztással igazolt terhelési értesítést, így az utalványokat leszámlázzuk és kiadjuk.
Költségvetésből gazdálkodó szervek (Iskolák, óvodák, bölcsődék, önkormányzatok, egészségügyi Intézmények)
részére a tüzelőutalványokat - elszámolási utalványok ellenében - azonnal leszámlázzuk és
kiadjuk. Az utalványok ellenértékének kifizetése történhet készpénzfizetéssel Is.
A tüzelöutalványok március 1-|étől válthatók be!
TÜZÉP-TELEP TÖRÖKSZENTMIKLÓS

Értesítés
ÍAz áfész igazgatósága értesíti tagjait, hogy a részközgyűíeseket az atábbi időpontokban tartja meg, melyre a szövetkezet minden tagját ezúton is meghívja:
1991. FEBRUÁR 25. (HÉTFŐ)

1991. MÁRCIUS 4. (HÉTFŐ)

1. körzet
2. körzet
4. körzet
8. körzet
11. körzet
16. körzet
17. körzet

6. körzet
7. körzet
14. körzet
13. körzet

Béke Tsz klubkönyvtár
Hunyadi úti iskola
Kölcsey úti iskola
Hangulat presszó
Bacsó B. úti iskola
Óballa művelődési ház
Bagimajor italbolt

1991. MÁRCIUS 5. (KEDD)
15. körzet

1991. FEBRUÁR 26. (KEDD)
3. körzet
10. körzet
9. körzet

Tiszatenyő művelődési ház

1991. MÁRCIUS 11. (HÉTFŐ)
Rózsa téri iskola
(Kapisztrán úti ebédlő)
Úttörő úti iskola
Vasipari Vállalat

1991. FEBRUÁR 27. (SZERDA)
12. körzet

Vasas művelődési ház
Béke MgTsz (központ)
Surján klubkönyvtár
Kuncsorba bisztró

5. körzet

Strand vendéglő

1991. MÁRCIUS 12. (KEDD)
19. körzet

Kengyel művelődési ház

Tiszapüspöki művelődési ház

A részközgyűlések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek!
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JÁRATLAN UTAKON

Sportklub alakult a városban
Az elmúlt év végén felröppent a hír, lyunkba lejöhetnek egy kis mozgásra.
hogy új sportegyesület alakult városunk- Ingyenes uszodabelépőt, hazai ós Külfölban Neutron Sport Club (NSC) néven. di utazásokhoz tíz százalékos kedvezAzt könnyű volt kideríteni, hogy nem "ka- ményt biztosítunk a hozzánk belépettekcsáról" van szó, a bővebb információ- nek. A keresők az egy összegben befiszerzést azonban megnehezítette, hogy zetett 1500 Ft-ot leírnatják az adóalapa klub még ezidáig nem adott életjelt jukból. Várható bevételt jelentenek még
magáról. Hogy miért van ilyen nagy a túrista és testépítő szakosztályaink álcsend a Neutron körül ós magáról az tal nyújtott szolgáltatások kasszirozásai,
egyesületről, nemrég sikerült részletes valamint klubhelyiségünk büféegységétájékoztatót kapnunkKatona Ferenctől, nek kereskedelmi nyeresége. A befolyt
az NSC elnökétől.
összegeket visszaforgatjuk a sportba,
- Valóban csend van körülöttünk, de ezekből működtetjük, fejlesztjük szaknem is akarjuk reklámozni egyelőre ma- osztályainkat.
gunkat. 1990. októberében megalakul- Van-e már valami előrelépés?
tunk, társadalmi szervként a bíróságon
- Szorgalmasan gyűjtjük a pártolókat.
bejegyeztettük magunkat, azóta a gya- Sorainkban tudhatjuk eddig az EGYMI, a
korlati szervező munka folyik. Addig nem mentőállomás, a gyógyszertár egy-egy
lépünk előtérbe, amíg működésünk alap- kollektíváját, az orvosok közül is akadt,
vető feltóteleit nem biztosítottuk.
akit sikerült megnyerni. Feltűnő, hogy a
magánkereskedelem és vendéglátóipar
- Milyen feltételekre gondolsz?
- Elsősorban az induláshoz szükséges részéről mutatkozik a legnagyobb támoatási készség, talán üzletileg is látnak
anyagiak előteremtésére. A nevünkkel is
semlegességünket, függetlenségünket iantáziát a dologban.
- Külső csatornákról is esett szó?
akartuk jelezni. Nem tudunk, nem is aka- Erről egyelőre nem szívesen nyilatkorunk az államra, az önkormányzatra támaszkodni. Alapvetően önfenntartásra zom. Talán annyit, hogy biztató kilátásarendezkedünk be, ami nem zárja ki külső ink vannak szponzori támogatásokra,
csatornák igénybe vételét. Hogy érthető pozitív külföldi visszajelzések is érkeztek
legyen, miról van szó, vázolnám elkép- megkeresésünkre. Hazai és külföldi alapítványokat pályáztunk meg, reméljük sizeléseink lényegét.
Abból indultunk ki, hogy
az állami sport kerrel. Erről bővebben maja a későbbiekgyj
>kk; küszködik, ben.
nagyon súlyos gondokkal
egyre inkább leszűkül a versenysportra,
- Miért nem lehet tapasztalni ezeknek
egyre inkább eredménycentrikus lesz. Mi a konkrét terveknek a gyakorlati megvaa tömegsportot célozzuk meg, azon belül lósulását?
- Mert a macska kergeti a farkát helypedig az utánpótlásnevelest. Minden
sport szerető, mozgásra igényt tartó ál- zetbe kerültünk. Ahhoz, hogy gyerekeket
talános és középiskolást, minaen egész- vegyünk be az egyesületbe, akik befizeégére vigyázó felnőttet várunk egyesü- tik a tagdíjat, először meg kell teremteni
ltünkbe. Részben olyan szakosztályok számukra a sportolási lehetőséget. Ez
beindítását tervezzük, amelyek váro- így tisztességes. Amíg viszont nincsenek
sunkban nem működnek (asztalitenisz, tagjaink, nem tudunk tornatermet bérelvívás, úszás, testépítő), részben olyano- ni. Ami tőkónk van, az kevés. Az iskolák
kat, melyek erősítésre szorulnak vagy sajnos nagyon sokat - havi 6-8000 Ft-ot
csak felnőtt szinten működnek (kosárlao- kérnek el bérleti díjként. Igényük törvény
da, kézilabda, tenisz, túrista). Tagjaink- szerint jogos, de nem reális, pláne úgy,
nak biztosítjuk az edzéslehetőséget, hogy tulajdonképpen saját tanulóikról
szakmai foglalkozásukat testnevelóta- van szó. Tehát ha nincs terem, nem szernárok, képzett edzők irányításával. Erre vezhetjük a gyerekeket, mivel őket nem
már megvannak a megfelelő emberek. szervezhetjük, nem tudunk termet fizetVersenyeket rendezünk saját berkein- ni.
ken belül, de városi szinten is, melyek
- Hogy iehet ebből a csapdából kidíjmentesek, nyitottak lesznek a város mászni?
tanulóifjúsága előtt. Félreértés ne essék,
- Az időigényesebb út az, hogy megeszünkbe sem jut a TSE-vel konkurálni, várjuk, míg annyi pártoló tagunk lesz,
aki nálunk eléri a megfelelő szintet, ott hogy összejön a szükséges induló tőke,
vagy másutt folytathatja sportpályafutá- de ennél mi gyorsabban szeretnénk
sát.
eredményt elérni. Kérni fogjuk az önkor- Térjünk vissza az anyagiakhoz! Hon- mányzat és az iskolák erkölcsi támoganan akarja a vezetőség előteremteni a tását, hogy vagy jutányosabb bérleti díszükséges¡pénzösszegeket? Milyen bel- jakat állapítsanak meg, vagy adjanak nekünk bizalmat. Kaphassunk úgy tornaterső és külső forrásokra számítotok?
- A belső forrásoknál az egyesületi ós met, hogy fizetési kötelezettségeinket
pártolói tagdíjakra gondolunk elsősor- utólag teljesíthessük. Csak legyen hová
ban. Ez mindkét esetben évi 1500 Ft. Ha a gyerekeket szervezni. Ha ezt sikerülne
ezt lebontjuk, havi 120 Ft, ami jelenték- így megoldani, sínen lenne az egyesület.
telen összeg. Ezért az egyesületi tagok
Mivel lehet a beszélgetést lezárni? A
a fent említett rendszeres edzési és ver- fentiek megvalósításához erkölcsi támosenyzési lehetőséget kapják, a pártolók gatásunkra számíthat az NSC.
pedig bármikor, bármelyik szakosztáPásztor

Rendőrségi
hírek
Speciális betörőfogó berendezéssel sikerült tetten érni Januárban Bueila István
Fegyvernek, Dankó út 6. sz. alatti lakost,
aki Szapárfaluban ablakbetöréssel behatolt az élelmiszerboltba. Onnan váltópénzt, italt és élelmiszert kísérelt meg elvinni, amikor a nyomozók és rendörök tettenérték.
A kihallgatás során beismerte, hogy
ugyancsak Januárban ö hatolt be a fegyvernek! áfész csemegeboltjába, és 3000 Ft
értékű élelmiszeri tulajdonított el. Az őrizetbe vételét követően az ügyészség kiengedte. így történhetett, hogy a következő
napokban ajtóbefeszítéssei behatolt egy
magánlakásba, oda beköltözött, és a fegyvernek! áfész áruház udvaráról rendszeresen göngyöleget tulajdonított el,
aminek visszaváltásából biztosította létfenntartását, míg újabb őrizetbe vételére,
majd most már letartóztatására került sor.
*
Előzetes letartóztatásba kerültek Mányi
József és Mága József, valamint Mága
Csaba tiszaböi lakos ós társaik, akiknek
igen hosszú a bünlajstromuk. A legsúlyosabb cselekményük, hogy Január 2S-án az
féli órákban behatoltak a 84 éves Sz.

Sihályné tiszabői lakos lakására lopási
szándékkal.
Az idős asszony tetten érte őket, mire
késsel megfenyegették, az ágyára nyomták, dunnával letakarták. A sértett kétségbe esve kérte őket, hogy ne öljék meg,
hagyják tisztességgel meghalni. Arra
kényszerítették, hogy a 15.000 Ft készpénzét adja át. A kihallgatások során sikerült bizonyítani, hogy őket terheli még a
tlszaroffl ABC-óruház feltörése, betörés
egy tiszabői magánlakásba, a szapárfalui
óvodába, a nagykörül ruházati boltba, a
tiszaburai ABC-áruházba, továbbá egyéb
lopások. A kárérték még nem Ismert, a
vizsgálat folyamatban van.

Kiváló minőségű
Soroké söröké
üdítőitaCokioCcsón és a
íegnagyoSB
választékban a
Palack mintaboltban

Várom kedves
vásárlóimat az
Almásy úti üzletemben (a mozi mellett)
Göblyös Sándor
magánkereskedő
A VÁROSI ÚJSÁG
NÁLAM IS KAPHATÓ!
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Joker presszó
(Fürst Sándor út 1.,a
Bacsó Béla úti Iskola mögött) A hót minden napján
várjuk kedves vendégeinket
- hétközben: 9-19 óráig
- szombaton ós
- vasárnap 6-19 óráig
40 főig zártkörű rendezvényt Is vállalunk. Sütemény-előrendelést felveszünk.
Palackozott Italok, elvitel esetén olcsó áron.
KARKUSZ ISTVÁN TULAJDONOS
A városi újság nálunk is kapható!!!

Gyémánt házasságkötés
Hatvanadik házassági évfordulóját ünnepelte 1991. február 9-én Mák István és Tóth
Margit Népes családjuk és barátaik körében
erősítették meg a hatvan évvel ezelőtt tett
fogadalmukat.
E ritkán előforduló eseményt a családi iroda
széles körű szolgáltatásaival tette emlékezetessé, többek között meglepetésként a szertartásról videofelvételt készített, melyet az ünnepelt házaspárnak ajándékként adott át.

Jelez a Radar
Januári számunkban Valami új kezdődött el
címmel számoltunk be a Mindenki karácsonya
rendezvényéről. A cikkre a Radar Kft. reagált,
kérve, hogy dolgozóik szerepét utólag ismerjük el. Kérésüket teljesítjük: a Titász gondoskodott a kivilágításról a Radar Kft. dolgozói
által készített szép, színes villanykörtékből álló
világítóberendezés felszerelésével, a művelődési központ dolgozói pedig a Radar Kft dolgozói által készített díszekkel felékesítették.

Dr. Szabó Lajos országgyűlési
képviselő miden hónap első péntekén a
Polgármesteri Hivatal I. emelet 105. számú helyiségében fogadónapot tart du.
16.00 órától 18.00 óráig, melyre az érdeklődő lakosságot várja.
A képviselő úr részére küldött kérések,
észrevételek a hét minden napján leadhatók a Polgármesteri Hivatal I. emelet
106. számú irodájában Szócsi Györgynó
ügyintézőnél, aki a leveleket dr. Szabó
Lajos országgyűlési képviselőnek továbbítja.

Helyzetkép a munkanélküliségről
A munkaügyi központot 1991. január
31-óig 1430-an keresték fel munkahelykeresés céljából. A nagyarányú létszám
annak a bizonyítéka, hogy Szolnok megyében Törökszentmiklós a 3. helyen áll
a munkanélküli segélyben részesülők létszámát tekintve.
Január 31-óig 600 ember van munkanélküli segélyen, illetve 50-60 jelentkezőnek indítottuk be a segélyét, természetesen ez az adat a vonzáskörzetekre
is vonatkozik. Törökszentmiklóson 290 a
segélyezett, döntő hányaduk segédmunkás. Az örmónyesi gépgyár hivatalos jelentése szerint 40-50 dolgozót fog elbo-

csájtani. Szinte minden munkahelyről
küldenek el dolgozókat, sajnos felvétel
alig van. Jelen pillanatban városunkban
keresnek 4 lakatost, 3 hegesztőt és két
női segédmunkást.
Nagyon rossz helyzetben vannak a 1418 éves korú fiatalok, elhelyezkedésük
szinte lehetetlen.
Forgalmunk egyre növekszik, sajnos
munkahely nincs. Szeretném az irodánkat felkereső kedves ügyfelek figyelmét
felhívni, hogy a Polgármesteri Hivatal jóvoltából irodánk a második emeletre költözik, kérjük, ott keressék a munkaügyi
központot.
Hajik Istvánné

A Városi Művelődesi Központ március
havi programja
A nemzetközi nőnap rendezvényei
Március 8-án 9-17 óráig
AJÁNDÉKVÁSÁR a Csillag Divatház ós a
Kunság Fűszert kínálatából.
SÜTEMÉNYBEMUTATÓ ÉS -VÁSÁR a
Csillag Divatház közre működésével,
a Marika Virágbolt VIRÁGVÁSÁRA
12.30 KI NYER MA? Játék ós muzsika 10
percben a Magyar Rádió előadása.
9-én 19-05 óráig NŐNAPI BÁL
Közreműködik: Veres József és zenekara.
Belépő: vacsorával 200.- Ft.
14-én 17 óra a Nemzeti Filharmónia gyermekbérlet hangversenye.
Közreműködik: a Szolnoki Szimfónikus Zenekar. Műsoron: W.A. Mozart-művek.
15-én Móra
Képzőművészeti szakkör kiállításának megnyitója.
Megnyitja: Szegő János polgármester
14.30 -18 óráig játszóház
Március 15-e ós húsvét jegyében.
16-án 16 óra a tánciskolások vizsgabálja.
17 óra a Csillag Divatház TINI divatbemutatója 18 óra TINI disco
23-án 15 órakor A világ híres zarándokhelyei - diavetítéses előadássorozat.
Kaszap István ós Torma Kálmán két sokat

szenvedett ós fiatalon meghalt jezsuita novicius élete.
25-én 10 ós 14 órakor
PLÜM-PLÜM ós PLUF - a kecskeméti Ciróka Bábszínház előadása gyermekeknek.
Klubfoglalkozások:
4-ón ós 18-án 16.30 Természetes életmód
klub,
12-én és 26-án 14.00 Nyugdíjasok klubja,
29-ón 14.00 Mozgássér ültek klubja,
22-ón 16.00 Nagycsaládosok klubja.
Távgyógyászat:
A városi művelődési központ tíz alkalomból
álló (egymást követő estén) távgyóayászati
kurzust indít dr. Vlagyimir Paszternák orvospszichológus vezetésével, kellő számú jelentkezés esetén május elején. (Néhány betegség, amely a távgyógyászattal eredményesen
gyógyítható: gyomorfekély, depresszió, sérv,
visszér, allergia, meszesedés, pikkelysömör,
magas vagy alacsony vérnyomás, egyes izületi betegségek, dadogás, cukorbetegség, álmatlanság, ágybavizelés, stressz stb.)
Jelentkezés ós részletes felvilágosítás a
művelődési központban.
Előzetes:
Április 7-én 17 órakor
Vendégünk: Lagzi Lajcsi és zenekara.

TÖRÖKSZENTMIKLOSES VIDEKEAFESZértesíti tagjait ós vásárlóit, hogy február 22-től a tőkehúst forgalmazó üzleteiben rendkívüli
kedvezménnyel értékesíti a sertéshúsok egyes részelt:
- sertés comb, tarja (csont nélkül) 250.- Ft/kg helyett 199.- Ft/ kg;
- sertés kara] egységesen 199.- Ft/kg;
- sertés lapocka 210.- Ft/kg helyett 190.- Ft/kg áron kapható.

Közületi vásárlóit Is kedvezményes áron szolgálja kl az Áfész.

Törökszentmiklós ós Vidéke Fügaetlen Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth L. ut 135., Pf.; 100. Telefon: 13
Szerkesztőség vezetője: Szőke György
Tervezőszerkesztő: Bódi Béla
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