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Mindent
a maga idejében!
"Rend a lelke mindennek!" - szokta mondogatni
nagymamám annak idején. Ez ősi, népi bölcsesség
meg is mutatkozott a régiek egész életvitelében. Mindennek megvolt a maga rendje: a munkának, pihenésnek, szórakozásnak.
Bár az elmúlt évtizedek alatt sok mindenben változtatásra kényszerültünk, azért az élet - főleg vidéken hasonlóképpen ment tovább. A "jeles napok" egy
része is túlélte a változásokat. Él a húsvét hétfői
locsolkodás, itt-ott szerencsére még mindig állítanak
májusfát, van aratóbál, szüreti felvonulás, helyenként
lucázás, regölés, felújult a betlehemezés... minden a
maga idejében. Csak egy valami nem akar a helyére
kerülni: a farsangolás!
Ez az egyik legkedveltebb népszokásunk. Néhány
vidám óra egy jó társaságban eltöltve - bizony mindenkinek jólesik. De ha farsangi bál (karnevál) címén
rendezik, akkor a kialakult szokások értelmében csak
a farsangi időszakban van a helye.
A Magyar Néprajzi Lexikon szerint:
"Farsang: Vízkereszt napjától (január 6.) - hamvazószerdáig tartó időszak. A farsangi szokások és
hiedelmek zömének szempontjából azonban többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd
alkotja a farsangot." (Újvári Zoltán)
És tovább:
"Farsangi bál: A naptári év jeles napjaihoz fűződő
farsangi táncalkalmak közül a legjelentősebb, amelyet a farsang három utolsó napján rendeznek meg...
A legzajosabb a húshagyókeddi volt, amely éjfélig
tartott." (u.o.: Pesovár Ferenc)
E nap az idén február 12-e volt. Ezzel szemben
február 23-án kezdődött a Jász-Nagykun Farsang, és
még ez után is váltogatták egymást a különböző
farsangi rendezvények.
Most korán van a húsvét, amit 40 csendes, elmélyült hétköznap előzött meg, hamvazószerdával kezdődően. A hívők ezt nagyböjtnek nevezik, a régi,
szigorúan vett böjtölés emlékeként.
De nem kell feltétlen hívőnek lenni ahhoz, hogy
belássuk: mindnyájunknak szüksége lenne mostanában egy kis elgondolkodásra. Ki ne szeretne végre
egy jobb világot?
Építését magunkban kell kezdeni! Más emberré
kellene lennünk a szeretet, türelem, egymás megértése által - ahogy a mindenki karácsonyfája alatt
elhatároztuk nemrég! Akkor várhatjuk csak, hogy népünk túl hosszúra nyúló nagyböjtje és kemény nagyhetei után is eljön majd a feltámadás!
M. J.

ÜNNEPELT A VAROS
Majálishoz illően kelemes
idővel köszöntött ránk az idei
március tizenötödike, legszebb nemzeti ünnepünk,
amelyet íme, még sem tudtak elvenr ; tőlünk! Lovasbandériumos ébresztő verte
fel álmukból azokat, akik
munkaszüneti nap lévén,
nem ébredtek elég korán a
márciusi napfény bizsergető
melegére.
Az ünnepségsorozat ezúttal a katolikus temetőben
kezdődött délelőtt fél 10-kor,
ahol a szabadságharc hősi
halottainak emlékmüve előtt
több száz főnyi tömeg jelenlétében ökumenikus könyörgést tartott a két egyház képviselője: dr. Laczkó Béla
prépost és Szabóné Csökm e i Edit nagytiszteletü
asszony.
A prépost úr kiemelte a
papság szoros kötődését a
nemzethez. Evangéliumi hel y e k r e h i v a t k o z v a bizonyította, hogy a hazaszeretet
érzése Jézustól sem volt idegen.
Erre hivatkozott fohászában: "Erre aszeretetra hivatkozva könyörgünk most hozzád a mi népünkért, édes
magyar hazánkért. Adj nekünk békét. Adj szép és Istennek is tetsző életet. Sze-

resd ezt a népet, és add,
hogy mi is szeressük életünk
árán is r izánkat, becsülettel
munkálkodva szép jelenén
és építve a boldogabb jövőt!"
A 90. zsoltár ("Tebenned
bíztunk eleitől fogva...") eléneklése után a nagytiszteletü asszony e szavakkal kérte
Isten kegyelmét: "Köszönjük, hogy magyar hazánknak
Te vagy őrizője" Köszönjük
népünk nagyjait: István királyt, Rákóczit, Széchenyit,
Kossuthot, akik példaképeink a nép- és hazaszeretetben. Köszönjük a '48-as hősöket, akik életüket áldozták
a szabadságért... Kérve kérünk, maradj velünk továbbra is! Adj bölcsességet népünkvezetőinek, hogy hatalmukkal helyesen tudjanak
élni népünk javára!"
A szolnoki csatában elesett hősök sírjára hét koszorút helyeztek el a különböző
pártok és szervezetek képviselői. Az ünnepi hangulatot
emelte Török Mihály tárogatójátéka, valamint Kiss
Béla szavalata, aki saját költeményét adta elő 1848-ról,
nemzeti ünnepünkről. Mindketten idős emberek, megyei
Ki Mit Tud? versenyek nívódíjasai; hazaszeretetből leckét vehetnek tőlük a fiatalok.
(Folytatás a 2. oldalon)

A Törökszentmiklós és Vidéke áprilistól bővebb terjedelemben és négy forinttal drágábban jelenik meg. Olvasóink igényét szem előtt
tartva igyekszünk több információt, szolgáltató
híreket közlünk a megnövekedett lapfelületenf
miközben a város történetének, múltjának bemutatására
is kísérletet
teszünk.
Természetesen továbbra is a város közélete legfontosabb kérdéseinek megjelenítését tartjuk alapvető feladatunknak.
( A ;szerk.)
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ÜNNEPELT A VÁROS
Valamivel 10 óra után indult el az ünnepi menet, élen
a korhű ruhában feszítő lovasokkal, és fél 11 után ért a
városközpontba, ahol már
szintén több száz főnyi tömeg várta az ünnepi műsor
kezdetét. Újszerű, érdekes
ötlet volt, hogy a 143 évvel
korábbi történelmi eseményeket a volt járásbírósági
épület (most kollégium) lépcsőjén idézték fel - mintegy a
Nemzeti Múzeumot jelképezve - a Bethlen úti iskola
irodalmi műsorának szereplői. A program ezután a Kossuth téren f o l y t a t ó d o t t a
Bethlen úti Általános Iskola,
a Kodály Zoltán Zeneiskola
és a Miklós Néptáncegyüttes
közreműködésével, majd a
Kossuth-szobor előtt Szegő
János polgármester mondott rövid, spontán, szívből
jövő ünnepi beszédet. Gondolataival az ünnep derűs,
napfényes hangulatához
kapcsolódott. Felidézte a tavalyi ünnepséget, amely
még egészen más történelmi
helyzetben zajlott, a választási harcok közepette. Kifejezte örömét, hogy ma még

többen vagyunk jelen, és reményét, hogy jövőre ennél is
többen leszünk. Az ünneplők
lelkes hazaszeretete a záloga eljövendő hétköznapi sikereinknek. Mert a munka
dandárja még előttünk van!
Erre gondolva idézte befejezésül Petőfi sorait: "Talpra
magyar, hí a haza!/ltt az idő,
most vagy soha!"
Ezután került sor a koszorúzásra. A város polgárainak, intézményeinek képviselői 17 koszorút helyeztek
el a Kossuth-szobor talapzatán. Jóleső érzéssel láttuk,
hogy ezen a kegyeletes aktuson azok közül is jelen voltak néhányan, szerényen a
háttérbe húzódva, akik az elmúlt évtizedekben máshová
rakták koszorúikat. Az ünnepséget a kis cserkészek
himnusza, majd a Szózat közös eléneklése zárta le.
Délután a városi művelődési központban folytatódott
az ünnepi rendezvénysorozat.
A gyermek képzőművészeti szakkör és a Rózsa téri
általános iskola tűzzománc
szakköre közös kiállítását

Szegő János polgármester
nyitotta meg. Mindkét művészi alkotókör vezetője Síndel
Mihály tanár, akinek több
mint két évtizedes igen eredményes működését méltán
ismerte el megnyitó beszédében a polgármester úr. A
kiállítás képei klasszikus és
modern magyar költők verseinek motívumait idézik színes gyermek fantáziával. A
megnyitó és a kiállítás hangulatát megkapóan festette
alá többszólamú énekével
az iskola énekkara, amelyet
Csirmaz László dirigált.
A pódiumteremben játszóház várta a kicsinyeket és a
nagyobbakat, részben mára
közeledő húsvét jegyében.
Ki-ki sajátkezűleg készíthetett itt rongybabát, tarisznyát,
vagy festhetett hímestojást.
A táncház fél hattól fél hétig
várta a néi táncok kedvelőit.
És ha valaki mindeközben
megéhezett vagy megszomjazott, betérhetett egy süteményre vagy üdítőitalra a
"Kis Pilvax Kávéház"-ba,
amelyet a Csillag fagyizó
rendezett be a helyszínen.
Az egész napi rendez-

vénysorozat az esti gyertyagyújtással ért véget a Kossuth-szobornál.
Ha röviden összegeznünk
kellene benyomásainkat, azt
mondhatnánk: tetszett, hogy
az ünnepre szorgos kezek
rendbe tették a város központját, újrafestették a parkok padjait és a sétányok
szegélyköveit csakúgy, mint
a Kossuth téri szobrok ralapzatát. Annak biztató jele ez
is, hogy van gazdája a városnak.
Tetszett az egész ünnepségsorozat pártsemleges,
nemzeti jellege. És tetszett
az a spontaneitás, protokollmentes természetesség,
amellyel az ünneplő tömeg
kifejezte a maga felszabadultságát.
Hiszen az immár hivatalosan is nemzeti ünnepünkké
vált március tizenötödikét
nem fenyegethetné nagyobb
veszély, mint az, ha üressé,
formálissá válna, ha ismét
csak "a vak Megszokás, a
süket Hivatal" hozná koszorúit. Látva, hogyan ünnepeltünk, ettől nem félek.
Fehér Imre
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A Kelet-Magyarországi Tüzép Vállalat törökszentmiklósi Tüzép-telepe
tájékoztatja a magánéprttetőket, valamint a közületi vásárlókat,
hogy megkezdte az 1991. évre történő felkészülést az
építőanyag-ellátás zavartalan biztosítása érdekében.
A törökszentmiklósi Tüzép-telep már jelenleg is széles
választékkal áll vásárlói rendelkezésére az alábbi termékfajtákból:
- tetőszerkezeti faanyagok,
- nyílászáró-szerkezetek,
- égetett falazóanyagok (engedménnyel),
- korszerű szigetelőanyagok (kedvező áron).

Egész évben várjuk Tisztelt Vásárlóinkat!
SZERVEZETT HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS SZAKMAI TANÁCSADÁS
SZÁMÍTÓGÉPES KISZOLGÁLÁS
KELET TÜZEP * KELET TÜZEP * KELET TUZEP * KELET TUZEP
.1.1,1.1.1.
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Üzenet a Feltámadás után
"Beteljesedett: az Ember bűnei megváltattak. Mondom
néktek: megkaptátok szívetekbe, fejetekbe, kezetekbe az
üdvözülést. Az Ember fia feltámadt, ti megváltattatok - megtörtént, és nem fog megismétlődni.
A Tudás már nem titok és nem bün többé. Az Ember
megváltatott, de nem az ostobaság, nem a sunyiság, nem a
hazudozás, nem a gyengeség, nem a tétovaság, nem a
tétlenség, nem a kiábrándulás és nem a bizalmatlanság.
Ha Te nem bízol magadban, hogy bízzon akkor benned az
Emberfia. Ha Te nem hiszel Embertársadban, akkor hogyan
is akarhatod, hogy ő higgyen neked, benned. Hiszel-e egyáltalán? Hiszed-e, hogy boldog lehetsz - holnap.
- Tudd, hogy a holnap (mint a tegnap is) csak gondolataidban él, s ez a holnap csak egy szempillantással előzi meg
kezed mozdulatát, szíved dobbanását.
- Tudd, a holnap sosem lehet a Tiéd (minthogy a tegnap
is csak szívedben, fejedben él), s Te ott vagy a Múlt és a Jövő
határán, s Te nem felejthetsz és nem menekülhetsz se
múltad, se holnapod elől.

- Tudván tudd, hogy Te vagy az egyetlen, ki lassíthatja,
gyorsíthatja, s meg is állíthatja az időt. Titkosan írt részeidben, testedben ott van a Teremtés, s benned dobog az első
Ember szíve, gondolataid az ő gondolatai is. Öröklétre ítélheted evilági szenvedésedet, s utódaidban kárhoztathatod
önmagad.
Te vagy az egyetlen, aki feleslegessé teheti az Áldozatot
- ha nem hiszel -holnapi üdvözülésedben, ha nem hiszed,
hogy boldogságod ott él benned s Embertársaid bizalmában.
Az Ember fia magára vette szenvedéseidet (miket neked
kellett votna elszenvedned), magára vette vétkeidet (melyekért neked kellett volna bűnhődnöd), magára vette halálodat
(és ezért kellett feltámadnia, hiszen csak az Ember halhatatlan).
Te pedig vedd magadra Áldozatát (hisz ő már megtette). ,
Az Áldozatnak csak Te adhatsz értelmet halhatatlanságoddal és üdvözüléseddel."
Kakuk Imre

Műkedvelő előadás a malomban
Tablóbáli műsor

Hírek
Március 2-án a Magyar Pedagógiai Társaság területi csoportja a városi könyvtárban
megtartotta soros ülését. Megvitatták az oktatási törvénytervezetet. A minisztérium által
szervezett vitán tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat összegezték és eljuttatták a törvényalkotó bizottság munkacsoportjához.
* **
Március 6-án értelmiségi dolgozók és nyugdíjasok részvételével baráti kör alakult a városi
könyvtárban. A kör tagjai minden második
szerda délután 15 órakor találkoznak. További
kultúrapártoló érdeklődők jelentkezését várják.
A *kör
* *vezetője dr. Tóth Lajosné tanítónő.

Jelent a tablóbálon bemutatott darabból
Sovány abrakon tengődik manapság a kultúra a mi városunkban is.
Nincs pénz rangos művészi események rendezésére, amatőr művészeti csoportok támogatására. Hiányzik például a műkedvelő színjátszás is kulturális életünk színképéből. Pedig a két világháború közötti
időkben hozzátartoztak a város
szellemi életéhez a különböző egyletek szinte rendszeressé váló színpadi produkciói, amelyek a televízió
nélküli ősidőkben eseményszámba
mentek, tömegeket vonzottak, róluk
a helyi lapok is rendszeresen beszámoltak. De még az ötvenes évekből
is van példa emlékezetes műkedvelő előadásokra. Ki ne emlékezne a
kortársak közül a Csárdáskirálynő
vagy a Szabad szél óriási sikerére!
Igaz, akkor még volt a városnak
színházterme is...
Valamiképp ezt a hiányzó hagyományt élteti tovább zártkörű rendez-

vényein visszhangtalanul, szinte titokban a két városi középiskola: a
Bercsényi és a Székács. A gimnazisták a tablóbál alkalmából, a szakközépiskolások a szalagavatóval
egybekötve évről évre előadnak
egy-egy színdarabot is. Nem mindenütt szokás ez, még a "jobb iskolákban" sem! Egy-egy bemutatott több
hónapig tartó próbák előznek meg,
és folytatás nincsen. A darabot csak
egyszer adják elő a szülőknek - no
meg a főpróbán a diáktársaknak.
A Székácsban az a hagyomány,
hogy a darabot is maguk a diákok
(illetve a tanárok) írják, a Bercsényiben többnyire klasszikus külföldi ós
magyar szerzők műveit adják elő.
Moliére-től Dürrenmattig és Kisfaludytól Páskándiig terjed a repertoár.
Az idén Csokonai Vitéz Mihály
Karnyóné c. vígjátékát adták elő a
harmadikosok szép sikerrel.

Megtartotta tisztújító közgyűlését a Törökszentmiklósi Horgász Egyesület. A vezetőség
számot adott az elmúlt öt év munkájáról. Megválasztották az új tisztségviselőket. Elnök: Soltész Lajos, titkár: Molnár Gábor, gazdaságvezet ő: Karda Sándor lett. Az egyesület a
továbbiakban is hétfői napokon 16-19 óráig tart
fogadónapot a művelődési központban, ahol a
horgászathoz szükséges okmányok beszerezhetők.
***
Tiszapüspökiben március 14-én az 1848-as
forradalom évfordulója alkalmából az általános
iskola tanulói fáklyás felvonulást rendeztek. Az
emlékműnél megemlékezést tartottak, elhelyezték a kegyelet koszorúit.
* **
A KSH általános mezőgazdasági összeírást
végez április hónap folyamán, melynek keretében valamennyi kistermelő gazdaságban
összeírják a gazdasághoz tartozó személyek,
a földterület, a mezőgazdasági gépek és az
állatállomány adatait. Az összeírt adatokat a
KSH titkosan kezeli, azok kizárólag statisztikai
célt szolgálnak. Jelen időszakban az ENSZ
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének
(FAO) kérésére az egész világon összeírják a
gazdaságok hasonló adatait.
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VITÁK—HATÁROZATOK—DÖHTÉSSK * VITÁK—HATÁR02AT0K—DÖNTÉSEK
Megváltoznak a térítési díjak

Terítéken a gyermekélelmezés
A női foglalkoztatás teljessé
válásával megteremtették a
gyermekélelmezés teljeskörű
rendszerét. Ma már már vitatjuk, hogy gyermekeink fejlődése érdekében ez volt-e a legcélravezetőbb megoldás. Jelenleg azonban a kétkeresős
családokban is anyagi gondokkal küzdenek. A fillérek
számolgatása közben egyáltalán nem mindegy, hogy mi
kerül a gyermekek tányérjára.
Kifizetik a térítési díjakat, és a
gyerek éhen marad, vagy tudják biztosítani a cjyermekkorban azt a táplálékot, amire a
fejlődésükhöz és fokozott
mozgásigényük miatt szükségük van.
Városunkban 1981 óta a
Jász-Nagykun Vállalat Gyermek- és Munkahelyi Étkeztetési Leányvállalat látja el az
óvodások és általános iskolások közétkeztetését, mintegy
4000 adagos központi konyha
üzemeltetésével. Az elmúlt
évekhez hasonlóan március 1 jével került sor a nyersanyagnorma emelésére. Első ízben
tartozik e kérdés a helyi önkormányzatok döntési hatáskörébe.
1991. február 14-én a képviselő-testület 20 százalékos

emelés mellett döntött, szemben a vállalat 40 százalékos
igényével.
- Minden településen magasabb, mintegy 30-40 százalékosra emelt nyersanyagnormábólfőzhetnek. Itt miért nem

rés. Lehetőséget látok olcsóbb
élelmiszer beszerzésre a kistermelőktől és a helyi szövetkezetektől, csak biztonságosan meg kell szervezni.
Erre van időnk, hisz a szerződésben nagyon hosszú, egy

Ml KERÜL A GYEREKEK
TÁNYÉRJÁRA?
fogadták el a vállalat kalkulációit? - kérdeztem Szegő János polgármestert.
- Nekünk azt kellett mérlegelnünk, hogy meg tudják-e fizetni a szülők. így is folyamatosan csökken az étkezőlétszám. A másik ok, hogy a tartalmas étkeztetést olcsóbb
üzemelési móddal kívánjuk elérni. Két év óta folynak tárgyalások a konyha visszavételéről. Magas rezsiköltségael dolgoznak, ezért 1981 óta 30 százalékról 60 százalékra emelték. Kalkulációink szerint évi
2-3 millió forinttal kevesebből
is fenn lehetne tartani a konyhát. Fejlesztésre viszont szükség lesz, mivel esedékessé
válik a gáztüzelésre való átté-

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!

A Városi Költségvetési Üzem
1991. évben is készséggel áll
lakossági és közületi megrendelői
részére
transzport (előkevert) betonnal.
LAKOSSÁGAI ÁRAINK:
1.856.- Ft - 2.257.- Ft között.
Az árak az áfát és
a szállítási költséget nem
tartalmazzák. Igényével
keresse üzemünket:
Dózsa György út (Mezőgép
mellett).

évet meghaladó felmondási
idő van kikötve.
Tervezünk
áprilisban
mennyiségi és minőségi ellenőrzést, mintegy másfél évre
visszamenőleg. Ha a tapasztalataink kedvezőtlenek lesznek, újra visszatérünk a kérdésre.
- Hogyan hatott a 20 százalékos normaemelés az adagok
mennyiségére, az ételek minőségére? - faggatom Szalai
Mihály né élelmezésvezetőt.
- A mennyiséggel eddig sem
volt baj. Az emeles nagyon kis
javulást jelentett, éppen csak
annyit, hogy több tőkehúst tudunk biztosítani. Az elmúlt év
utolsó hónapjaitól gyakran került az étlapra a baromfivagdalt, vagy a tükörtojás, amiből
felnőtteknek is csak egy volt az
adag, vagy az olcsó kolbász
ós a hurka. Csak egy példát az
árak változásáról. Egy éve a
burgonyát 10-13 forintért tudtuk beszerezni, ma 14-20 forintért. Az is gond, hogy a jelenlegi normarendezés mértékét már régen túllépték az áremelkedések.
- Csökkent-e az étkezők
száma ?
- Kb. 150 fővel március elseje óta.
- Milyen előírások vonatkoznak az ételek mennyiségére
és összetételére?
- Február hónapban jelent
meg az újnyersanyagnormatábtazat. Fogyatékosságának
tartom, hogy a 6-14 éves korban nem differenciál. Tíz napot
vesz egy egységnek. Pl. 10
nap alatt a 6-14 éves korcsoportban 60 dkg az adag húsból
(napi 6 dkg), tejből 3 liter, burgonyából 1,8 kg.
- Az önkormányzat vissza
akarja venni a konyhát. Lát-e

lehetőséget arra, hogy olcsóbban, jobb étkeztetést tudnak
akkor biztosítani?
- Nem ismerem a vállalati
gazdaságossági mutatókat, a
könyvelés nem itt történik. Úgy
látom, hogy előnye is és hátránya is van a vállalati üzemelteetésnek. Előnyösen alakult az
anyagbeszerzés, mi látunk el
két vidéki konyhát is. A Nyírségből olcsón szereztünk be
almát, burgonyát. Nyáron befőzünk. Tavaly pl. 1000 db 5
literes saját készítésű befőttünk volt.
A tavaszi szünetben cukrászati alaptésztát készítünk.Sokan azt hiszik, hogy a SZÖVTAXI-val való szállítás nagyon
drága, pedig a saját gépkocsival való szállítás volt a drágább, mert műhelyt is kellett
fenntartani. Csak a húsnál látok olcsóbb beszerzési lehetőséget, ha közvetlenül a kistermelőknél vennénk. Jelenleg a
húsipar szállít, 163 Ft-ról 139
Ft-ra csökkentette a félsertés
árát. Valószínűleg nem tart sokáig az árleszállítás.
Mi csak örülnénk a gazdaváltásnak, mert béreink alacsonyabbak az iskolai tálalókonyhák dolgozóiénál. Egy
belépő dolgozónak a minimálbért tudjuk adni, pedig nagyon
kell itt hajtani ahhoz, hogy a
naponta 120-135 adag ételt
személyenként megfőzzük.
- Mint háziasszonyt, inkább
mint szülőt kérdezem, elégedett-e a minőséggel?
- Nagyon hiányzik ebből az
étrendből a gyümölcs, a sütemény, a sajtos étel, az ivólé.
Primőrt vagy déligyümölcsöt
sohasem tudunk adni. Zsírral
főzünk, ami véleményem szerint nem felel meg a korszerű
táplálkozás követelményének.
A gyermekétkeztetés jelenlegi formája nem ad választási
lehetőséget, nem tudja a differenciált igényeket kielégíteni.
De jó, hogy van, szükség van
rá. Tulajdonképpen egyfajta
szociális ellátásként is felfogható, mivel a szülő 35 százalékát fizeti a felmerülő költségeknek.
Sajnos a leghátrányosabb
rétegek számára ez sem megfizethető, így éppen azok maradnak ki a juttatásból, akik a
legjobban rászorulnának.
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SZENÁTOR-SZÓ
Napirenden kívül
A rendszerváltás külső ós
belső jeleiről városunkban
csak őszintén és nyíltan szabad beszélnünk. A választók
bizalmát csak az a képviselő
fogja megtartani, aki kérdéseikre lelkiismeretesen, jól tájékozódva, egyenes választ ad.
A rendszerváltás egyik jele a
vállalkozások fellendülése. Városunk lakosainak kérdései is a
vállalkozások köré csoportosíthatóak.
- Mi épül a piactéren?
- Hogyan lehetett így egymást takarva megépíteni azokat az egyébként stílusos butikokat a város szívében?
- Ki engedélyezte azt a városképbe nem illő épületet a
Kossuth úton?
A város lakossága azonban
a feltett kérdésekre nem kap
választ, legalábbis a képviselő
uraktól nem. Ők csak csodálkoznak! Egymástól kérdezgetik, tényleg mi is épül, ki engedélyezte? A csodálkozás oka,
hogy városunkban viharos
gyorsasággal épülnek városképbe nem illő butikok, árusítóbódék. Mintha ennek a városnak nem lenne érvényes városrendezési terv, és csak úgy
össze-vissza folynának az engedélyezett vagy engedély nélküli építkezések.
Előre kijelentem, nem vagyok vállalkozásellenes, a
rendszerváltás gazdasági folyamatával és módszereivel
azonban nem tudok egyetérteni. Különösen azzal a formájával nem, mely városunkban a
kisvállalkozások körül mutatkozik. A viharos gyorsasággal
épülő, városképbe nem illő
épületekkel, butikokkal csúfítjuk városunkat. Közterületen,
ahol a lakosság piacbővítési
kérelme már korábban ismert
volt, különböző épületeket rekordidő alatt igyekeznek felhúzni a vállalkozók, tovább
szűkítve a kistermelők árusító
helyeit.
Kinek az érdeke az, hogy ez

így legyen? - kérdezgetik egymásra csodálkozva a képviselő
urak, mert ők nem szavaztak
meg semmilyen tervet. A városkép ilyenforma kialakításához ennek a képviselő-testületnek semmi köze nincs. Hogyhogy, kérdezhetnék, hiszen
1990. október 14-e az önkormányzat hivatalba lépésének a
dátuma. Az önkormányzati hatáskörrel sincs gond, hiszen
mindezekről az önkormányzat
dönt.
A probléma ott van megítélésem szerint, hogy a jogi-ügyrendi bizottság elfelejtette a
volt tanácsi rendeleteket módosítani, megszüntetni vagy
legalábbis érvényteleníteni.
Úgy néz ki, hogy a képviselőtestület most hajtja végre a VB
korábbi határozatait, amire a
sok sürgős tennivalójuk miatt
már nem jutott idejük. Kihasználva a bizottságok tájékozatlanságát, a jogi rendezetlenséget, a jóhiszeműséget.
A jelenleg megkezdett, közterületen épülő butikok, árusítóhelyek engedélyezésének
időpontját, személy szerinti felelősét nem ismerjük. A képviselő-testület elé kerülő pályázatok elbírálásának ideje szintén nem ismert. A döntő szót
azonban a testület fogja kimondani.
A fentiekből sokan azt a következtetést vonják le, hogy
nem alakult még ki a hivatal és
az önkormányzat közötti jó
munkakapcsolat. Többen a teljes bizalmatlanság jeleit vélik
felfedezni a volt tanácsi apparátus és a képviselő-testület
között.
Egy dolog azonban biztos,
az a képviselő, aki a régi stílus
szerint csak rábólint egy-egy
előterjesztésre, melyet az önkormányzati hivatal munkatársai készítenek, könnyen úgy
jár, mint az a képviselő, aki a
mai nap sem tudja, mi épül a
város közepén.
Mihály Márton

Tavaszi
(költség)vetés
1991. március 7-én a képviselő-testület elfogadta a városi költségvetést. Több ízben egyeztető
tárgyalásokat folytattak az intézményvezetőkkel,
hogy a szűkös keretet a legcélszerűbben használják fel. A tervezetet többször átdolgozták.
- Van-e jelentős változás a tavalyi költségvetéshez képest? Akár szerkezetileg, akár a nagyságrendeket tekintve - kérdeztem Pócs Anarásné
osztályvezetőt.
- A bevételek szerkezete más - normatív támogatásban részesülünk, mely jobban igazodik a
feladatokhoz. A bevételi terv 24,5 százalékkal magasabb a tavalyinál, 554 millió forint. Működési
bevételeknél minimális a változás, kevesebb lesz
a lakossági adó, mintegy 234 ezer forinttal. Új
bevételi forrás nincs. Az állami támogatás mértéke
viszont 182 millió forinttal nőtt. A kiadások tekintetében bíztató, hogy több pénz jut fejlesztésre. A
tervezési időszakban meqdupláztuk a fejlesztésre
fordítható összeget, mert Kiemelt fontosságú rangsorolást kapott a távbeszélő-hálózat fejlesztése,
és szinte majdnem valamennyi útalap lezárását
tervezzük. Az elmaradás némelyik utcánál 5-6
éves.
- Melyek a legellátatlanabb területek?
- A város legellátatlanabb területei közé tartoznak a kommunális jellegű feladatok, ezek közül is
legszembetűnőbb az utak állapota, mely feladatra
jelenleg csak 4,4 millió forint jut, a tavalyihoz képest is visszalépés. Feszítő a keret a közvilágítás
esetében is. Az idei terv nem fedezi a várható
áremelést. Át kell térni energiatakarékosabb rendszerre.
- Úgy tudom, a képviselő-testület sok levelet
kapott az intézmények vezetőitől, melyben leírják,
hogy a jelenlegi finanszírozással az intézményekben folyó munka szinten tartása sem mindig biztosítható.
- Az általános iskoláknál a tanulónkénti 30 ezer
forinton felül a gyermekétkeztetésre külön biztosít
a költségvetés támogatást.
Úgy látjuk, hogy a talponmaradás érdekében
feltétlenül át kell tekinteni az ellátandó feladatokat,
ha szükséges, szelektálni kell. Az intézményvezetőknek más szemléletben kell finanszírozni a tevékenységet, ésszerűbb technikai létszámmal. Elmondták a képviselők a nyílt testületi ülésen, hogy
az élet kényszerét figyelembe kell venni, elébe kell
menni.
Minden kérdésben nem várhatják tőlünk a megoldást. A költségvetésnek 70-80 százalékát a bérköltségek teszik ki.
- Magas inflációra számíthatunk, valószínűleg a
tervezettnél magasabbra. Mennyire lesz időálló ez
a költségvetése
- Képeztünk tartalékalapot, ez 20,8 millió forint,
és az intézményeket is arra kértük, hogy 5 százalékot tartalékoljanak.. A képviselő-testület és a
hivatal felelősséget vállal, de mindenkit nagyon kér
a takarékos gazdálkodásra.
«—
^
A 4-5 oldalt összeállította: Kovács Györgyné
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Kórkép a hazai szénellátásról
Szomorú látványban lehet része manapság annak, aki bárhol az országban
Tüzép-telep környékére vetődik. Hosszú
ideig szinte teljesen néptelenek, aztán
egyszercsak a levegő is forrni kezd körülöttük. Végeláthatatlan sorok kígyóznak,
emberek tapossák a kerítést és egymást.
A szénért, a melegért folyik ilyenkor a
küzdelem. Mert elérhető áron vagy nincs,
vagy olyan ritkán és olyan kevés, hogy
abból csak keveseknek juthat. Hogyan
alakulhatott ki ilyen helyzet, van-e remény, hogy csak átmeneti nehéz időszakról van szó? Erre a kérdésre kerestük a
választ Bernát Bélánál, a Törökszentmiklósi Tüzép vezetőjénél.

Vissza a múltba
- Ahhoz, hogy megértsük, hogyan alakulhatott ki ez a helyzet - töpreng Bernát
Béla -, vissza kell mennünk időben a '80as évek közepére. 1985-ig az országban
lényegében nem voltak tüzelőanyag-ellátási problémák. Tűzifa korlátlan mennyiségben volt megfizethető áron, s majdnem ugyanez mondható el a szénről is.
Egyedül talán a barnaszén választéka
nem volt minőségi szempontból mindig
kielégítő. A hazai bányászat biztosította
az ország ellátását, import szenet csak
Lengyelországból hozattunk. Akkor kezdett széles körben terjedni a kazántüzelés, az ehhez szükséges minőséget biztosította a lengyel import. A jó minőségű
brikett előállításához - amely addigra általánosan megkedvelt, ráadásul olcsó tüzelőanyag lett - szintén Lengyelországból,
ill. Csehszlovákiából hozattuk a dúsított
szénport. Az egyre inkább terjedő olaj- ós
gázfűtés mellett ez a lakosság tüzelőanyag-ellátására elég is volt.
- Az eddig elmondottakból olyan idillikus kép rajzolódik ki, hogy erős a gyanúm,
a felszín alapvető hibákat vagy nagyon
ingatag alapokat takart. Máskülönben
hogy juthattunk idáig?
- Persze, hogy voltak hibák. Olyanok,
melyek magában a szocialista gazdasági
rendszerben rejteztek, melyek kiütközése
csak idő kérdése volt. Ez az idő 1985-86ban érkezett el, amikor az emlékezetesen
hosszú, kemény tél szénbányászatunk,
kereskedelmünk összes gyermekbetegségét előcsalta. Köztudott, hogy bányáinkat már korábban mesterségesen visszafejlesztették, sokat végérvényesen, jóvátehetetlenül.

Súlyos beteg volt
a szervezet
Ez az ominózus tél bebizonyította, hogy
az üzemben maradt bányák kapacitása
korántsem elég egy komolyabb helyzetben jelentkező szükségletek kielégítésére. A szerződésekben lekötött cseh ós
lengyel dúsított szénpor is kevésnek bizo-

nyult. Rendeltünk többet, de szüntelen jelentkeztek a KGST rendszerében rejlő
problémák is. Hiába rendeltünk a fent említett országoktól a hiányok fedezésére
szénport, a szállítás akadozott. Ha meg a
szállítás folyamatos volt, a hazai ipar hibái
ütköztek ki. Ekkor derült ki, hogy korábban
nemtörődömség, szakértelem hiánya,
vagy ki tudja mi miatt nem megfelelő vagy
hiányos technológiát importáltunk a honi
brikettgyártáshoz. Volt olyan időszak,
amikor Dorogon pl. hónapokon keresztül
csak a szerződéses brikett egyharmadát
tudták előállítani a fenti ok miatt. Iszonyúan nehéz volt átvészelni azt az időszakot.
Valahogy sikerült, jó lett volna okulni belőle, észrevenni, hogy nagyon beteg az
egész rendszer.
- Úgy emlékszem, hogy ezt követőleg
megint nem volt gond pár éven keresztül,
egészen a mostani télig. Mivel magyarázható ez a nyugodt időszak?
- Nem kell rá különösebb magyarázat.
Szerencsénk volt, mert enyhe telek követték egymást, s kevés importra szorultunk.
1989-90-ben pedig minden gondunkat
megoldotta az NDK-tól kapott jó minőségű
és viszonylag olcsó szén. A velük való
kapcsolat zökkenőmentes volt, még tavaly is korlátlanul hozhattunk be tőlük szenet egy darabig.
- Ha ez a partneri viszony ilyen jó volt,
miért nem rendeltünk már korábban onnan szenet?
- Mert kb. 15 évig az NDK ki volt zárva
a hazai - főleg kelet-magyarországi - piacról. A Dunántúlon ós Budapesten még
csak-csak kapni lehetett, de erre a tájra
már nem jutott el. Ha azt kérdezi mién,
biztosat nem mondhatok, csak sejtem,
hogy valamiféle rosszul értelmezett hazai
szénbányászat-védelemről lehetett szó.
Mivel az olajár-emelkedések miatt ismét
növekvőben van a szén iránti kereslet, a
hazai bányák kapacitása pedig továbbra
sem nőtt, muszáj volt megnyitni a piacot.
Még örülhettünk is, hogy létrejött a partneri viszony.

Szén, biztos, hogy lesz...
- Megint ott vagyunk, hogy minden szép
és minden jó. Enyhe a tél - enyhébb nem
is lehetne - zökkenőmentesen érkezett a
német szén, talán a hazai bányászat is
próbál talpraállni. Akkor miért üresek országszerte a Tüzép-telepek, miért az emberek egymástaposása, egyszóval, miért
nincs szén ?
- Nem biztos, hogy nincs szén. Nézzen
szót nálunk. Látja az óriási szónhegyeket? Háromféle szenünk is van. Itt nálunk
egyébként sem volt katasztrofális a helyzet, de máshol sem kimondottan a szénhiány lehet az alapvető probléma.
- Hát akkor mi?
- Az ár. Nem maga a szón a hiánycikk,
hanem az olcsó, szegóynes körülmények
között élő emberek számára is megvehe-

Á P R I L I S

Ha jön
a tél,
megfagyunk?

tő szén. Még
tavaly is 170180 Ft-ért lehetett jó minőségű szenet
kapni. Augusztusban jött az áremelés, 5060 százalékkal növekedett az általánosan
használt fajták ára. Még ezt is meg lehetett venni, mert az I. osztályú tatai brikett
még most is 264,70-be került. Az NDK
brikettet - ami nagyon jó minőségű volt 327 Ft-ért adtuk. Az már kicsit sok volt, de
azért az is kapós volt. De már pont ezek
nincsenek. Említettem, hogy a hazai bányák kapacitása kevés. Ráadásul nem
érdekük, sőt ellenérdekük a lakossági
szén bányászása. Az erőmüvek, a nagy
mennyiségű szenet használó gyárak
ugyanazt a tüzelőanyagot - amelyet ráadásul nem kell sem tisztítani vagy háztartási felhasználásra alKalmassá tenni jóval többért veszik át, mint amennyit a
Tüzép tud fizetni. És egyszerre nagy tételeket rendel. Nekünk már nemigen jut, de
ha igen, akkor sem tudnánk igazán nagy
mennyiséget rendelni, mert egyrészt nagyok a tárolási költségek, másrészt a hazai szenek jó része a telepeken két-három
hót után elkezd porladni, veszít a minőségéből. A hazai szénért folyik a tolongás,
ha nagy ritkán hozzá lehet jutni.

...Csak senki nem tudja
megfizetni
- És amit az NDK-ból hozattunk? Olcsó
is volt, a szállítás is zökkenőmentes volt...
- Csak sajnos a hangsúly a "volt"-on
van. Mert az NDK is csak volt. Az ő szenük
már akkor sem 327 Ft-ot ért, amennyiért
adtuk, hanem jóval többet. Gondolom, valamilyen szocialista árucsere-egyezmény
alapján kaptuk olyan olcsón. De most már
Németország van, és tőkés piac. Ugyanazt a szenet ma már 1000 Ft fölötti áron
tudnánk forgalomba hozni, így eszünkbe
sem jutott a beszerzése. Olcsóbbat kerestünk, sajnos az se olcsó. Pillanatnyilag
600-700 Ft közötti jó minőségű szenük
van, ennél világpiaci áron csak drágábbat
lehet beszerezni. Ebből lát most itt hegyeket, mert ez az ár a lakosság fizetőképességét már messze meghaladja.
- Van-e valami remény, hogy ez a helyzet belátható időn belül javulni fog?
- Bármilyen keserű is, de azt kell mondanom, hogy nincs. Legalábbis én nem
tudok róla. Sőt, ami változás várható, az
tragikusnak tűnik. A tavalyi augusztusi áremelés ellenére is még mindig 80-100
százalékos állami dotáció van a széntermelésen, -ellátáson. így is 6-700 Ft-ért
vehet tüzelőt az állampolgár. Áprilisban
viszont várhatóan az állam teljesen vagy
majdnem teljesen megszünteti a dotációt.
Ez azt jelenti, hogy a legkedvezőbb esetben is 75-100 százalékos áremelésre kell
számítani. Kétszer hatszáz pedig... Havaiami csoda nem történik, nem tudom, mi
lesz.
Pásztor Gábor
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TÁMOGATÁSRA SZORULVA

Feszültségek az időskorúak szociális ellátásában
A szociálpolitika magában
foglalja mindazokat a központilag és helyileg irányítotttámogató és ellátó rendszereket, intézményeket, tevékenységeket, melyek pénzjöveaelmet,
ingyenes vagy kedvezményes
szolgáltatást biztosítanak a lakosság számára.
A szociálpolitika mind társadalmi, mind pedig gazdasági
szempontból egyre növekvő
jelentőségű. A veszélyeztetett
- és ezért támogatandó - rétegek köre egyre bővül, a sokgyermekes családok, rokkantak, fogyatékosok mellett egyre nagyobb számban jelennek
meg a munkanélküliek.

Szociális otthontalanul
Az időskorúak korábban is
és a jövőben is a támogatott
rétegek egyik fő körét fogják
jelenteni. Az országos helyzethez hasonlóan Törökszentm i k l ó s o n is f o l y a m a t o s a n
csökken a lakónépesség,
ezen belül az időskorúak aránya 20 százalék körül mozog.
Életkörülményük a gazdaság
általános visszaélésévé!
együtt romlott. Bár nagy részük munkában töltött évei

alapján rendszeres ellátást,
nyugdíjat kap, de a nyugdíjak
reálértéke csökken, és így
megélhetésük nehezedik.
Kiegészítő j ö v e d e l e m h e z
csak nehezen jutnak, gazdasági aktivitásuk (a munkanélküliség megjelenésével) a
csökkenő keresleti miatt jelentősen romlott. Az időskorúak
nagy része anyagi helyzete
vagy egészségi állapota miatt
támogatásra szorul. A támogatás részben anyagi, részben területi ellátást jelent.
Az idősek intézmenyes gondozását a városban (területi
ellátását) a két éve megalakult
gondozási központ végzi. Ide
tartozik a szociális étkeztetés,
mely j ö v e d e l e m t ő l függően
aránylag csekély térítési díj ellenében vagy teljesen ingyenesen napi egyszeri meleg
étellel történő ellátást biztosít.
Az idősek klubja, mely a nappali gondozást szolgáló szociális i n t é z m é n y , etkezést,
egészségügyi ellátást és foglalkoztatast biztosít. Az idős
embereknek. A házi szociális
gondozás, melynek keretében
a betegek, a mozgásukban
korlátozottak kapnaK ellátást.

Az intézményhálózatból hiányzik (pedig szükség lenne
rá) az öregek szociális otthona. Törökszentmiklósról kb.
200 idős ember ól más település s z o c i á l i s o t t h o n á b a n .
Évente húsz-harminc új elhelyezési kérelemmel számolhatunk.

Lépéshátrányban
az inflációval
Az anyagi ellátások (rendszeres, rendkívüli, kiegeszítő
segélyek, közgyógy-ellátási
igazolvány) odaítélése a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik. Az önkormányzat
az elmúlt évben hatmillió forintot fordított, az idén 7 ós fél
millió forintot kíván felhasználni ezekre a támogatási formákra.
A rendszeres szociális segély összege (igazodóan az
Országgyűlés által megállapított mindenkori özvegyi nyugdíjminimumhoz) folyamatosan
nő, de így sem tart lépést az
inflációval. A pénzbeli elosztás
reálértéke csökken - az igények viszont nőnek, ós ezeket
nem tudjuk arányosan kielégíteni, ami azután feszültsége-

Ami /kár/pótolhatatlan
Reszkető kézzel rakosgatja a megsárgult iratokat. Minden lapjuk regi-régi sebeket tép fel. A kárpótlási hivatalba készül
velük. Fáradt, öreg szeme könnyekkel telik
meg, miközben kedvesen mutat helyet maga mellett.
- Mi is történt akkor régen ? - kérdezem.
És Margit néni szavai nyomán lassan feltárul a letűnt világ...
Két háborút élt át, annak minden szenvedésével együtt. A húszas években ment
férjhez. Gazdasági válság, munkanélküliség... mintha csak ma lenne! Férje nagy
tudfású, áldott jó ember volt. Szülővárosuktól messzire szakadva találták meg együtt
a boldogulásukat. Pár éven belül béreltek
egy kisüzemet, amit remek vállalkozói képességgel, közösen vezettek. Sok kínnalkeservvel és lemondással az összes régi
gépet korszerűbbre váltották. Erre ment el
minden jövedelmük. Szerényen éltek, a
pihenést, nyaralást nem ismerték. Közben
nevelték, taníttatták négy gyermeküket.
A háború borzalmai után új erővel láttak
ismét munkához. Ám egy napon férjét váratlanul letartóztatták. Apró könyvelési hiányosságot kértek számon rajta azok, akik
emberek százaival nem tudtak elszámolni!
Jött a börtön, majd az ítélet: a tejjes vagyonelkobzás. Hiszen ez volt a cél! Igy ellenérték nélkül került állami tulajdonba életük
munkájának gyümölcse.
Ráadásul az egész család feketelistára
került! Megbélyegzett osztályidegenek lettek. Még fizikai munkát sem kapott senki,
nemhzogy a diplomájuknak megfelelőt! Hihetetlen nyomor és nélkülözés szakadt rájuk. De még ennél is több szenvedéssel járt
a kitaszítottság érzése! A legtöbb régi "ba-

rát" még szóba állni se mert velük... És
mindez önhibájukon kívül történt!
Volt része még Margit néninek néhány
indokolatlan és rosszindulatú házkutatásban, sőt évekre ki is telepítették őket saját
házukból, a városon belül. Ami addig megmaradt, az akkor veszett el...
Férje nem sokáig bírta a sorozatos megpróbáltatásokat. Szíve egy váratlan pillanatban megszűnt dobogni. 61 éves volt. A
gyermekek lassan el szivárogtak otthonról,
másutt próbáltak szerencsét. Lelki sérüléseik azonban nem múltak el nyomtalanul.
Idő előtt belerokkantak tönkretett életükbe.
Margit néni is súlyos betegségen ment
keresztül. Később meg már emiatt nem
tudott dolgozni, ígv nyugdíj nélkül maradt.
Az ő munkában töltött 20 éve sehova nem
számítható be. 40 esztendeje él mindenéből kifosztva. Egyik gyermekével lakik, a
többi pedig támogatja szükség szerint, bár
egyik se vihette sokra. De azért eltartották
becsülettel, hiányt nem szenvedett. Most,
túl a 85-ön, már rendszeresen kap segélyt
havonta, aminek összeae a legalacsonyabb nyugdíj körül van. O azonban ennek
is nagyon tua örülni. Szegénységében az
a legfájóbb, hogy igen ritkán lehet része az
ajándékozás boldogító érzésében. Csak
nézi, forgatja a leltárt, s egyre peregnek
könnyei a sárga lapokra. A vagyontárgyak
felsorolása kíméletlenül egyszerű ós tárgyilagos, még az utolsó vödör és lapát is
szerepel. Benne van egy egész élet... Mar
nem kérdezi, ki a felelős, volt ideje belenyugodni a tényekbe. Most beküldi iratait
a hivatalba. Tudja, hogy csak kárpótlást
kaphat - ha megeri, de jóvátételt nem!
Hajnal Józsefnó

ket okoz. Ezért is keressük annak lehetőségét, hogy a támogatást ne csak pénzben, hanem természetben és célirányosabban juttassuk.
A segélyezés területén továbbra is szükséges a társadalmi összefogás a rászorultakfelderítése érdekében. Sokan az idősek közül még ma is
szégyellnek kérni. Az időskorúak gondozása csak egy területe (bár igen jelentős területe)
a szociálpolitikának.

Egységes szerkezetben
M e g g y ő z ő d é s e m , hogy
nem lehet a nagy egésztől elkülönítetten kezelni. Egyetértek a modern szociális gondoskodás azon alapelvével,
mely szerint a csaladot mint
egységet kell számontartani,
és ha kell támogatni, gondozni.
A gyermek-, ifjúság- és felnőttvédelem egységes szerkezetének létrehozásával a
központi ós helyi támogatások
arányosabbá es hatékonyabbá válhatnának az adott családot legjobban segítő támogatási forma alkalmazásával.
Dr. T ó t h Tímea

KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK
Információra van szüksége? Keresse a könyvtárban!
Az intézmény használata ingyenes. Az olvasóteremben
150 féle szaklapot, napialpot, közlönyt talál. 8000 kötet
kézikönyvvel, lexikonokkal és a legfrissebb információkkal áll az Ön rendelkezésére naponta 8-18 óráig. Telefonon is hívhat bennünket a 11-es és a 13-as telefonszám mellékein.
A könyvtár az a hely, ahová belépve hozzájuthat az
országban bárhol fellelhető megjelent szak- és szépirodalmi műhöz, valamint bármely időszaki kiadványban
megjelent cikk másolatához, sőt külföldi irodalomhoz is.
Tájékoztatjuk arról, honnan, hogyan juthat új ismeretekhez, jnformációhoz országos tájékoztató intézményekből. Érdekli Önt, hogyan múködik a tőzsde? Hogy fizetjük
az adót? Erre és egyéb gazdasági, pénzügyi kerdésére
választ kaphat. Fontos tudnia, hogy minden új törvényt,
jogszabályt, valamint érvényben levő régit megtalálhat a
tájékoztató apparátusban. Uj vállalkozasba kezd? Kft-t
alakít? Alapítványt hoz létre? Tájékozódhat a jogi és
szakmai információkból. (Pl. hogyan tenyésszünk éticsigát, vagy hogyan termeljünk gombát stb.) Érdekli mi
jelent meg eddig a sajtóban a föld- és kárpótlási törvénytervezetről? Megtalálhatja ^ különböző sajtótermékekben. Külföldi útra készül? Úti programjához kölcsönözzön térképet, útikönyvet. Nyelvettanul? Nyelvkönyveket,
szótárakat, hangkazettákat vehet igénybe. Varrni, kötni
szeret? Kölcsönözzön szakkönyveket, szabásmintákat!
Szeretne életmódot változtatni? Ehhez is segítséget
nyújtanak a szakkönyvek.
Kiről nevezik el az utcákat? A helytörténeti gyűjteményben megtalálja a névadók életrajzát. Állást keres?
Minden reggel több napi és hirdetési újságból tájékozódhat. A kiragadott kérdéseken túl még sok más kérdésére
is választ találhat az idők folyamán felhalmozódott és
folyamatosan beáramló információkból a könyvtárban.
Kérjük, ha van olyan kérdése vagy témája, amelyről
folyamatosan szeretne tájékozódni, keresse fel az intézményt és kérjen sajtófigyelést! Egyéb szolgáltatásaink:
másolatkészítés, hangos könyv (irodalmi művek hangkazettán) és videofilm-kölcsönzés, helyet adunk művelődéssel kapcsolatos különböző csoportoknak, baráti
köröknek
Batáné Máté Mária
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ITT MINDEN
Piaci életképek
A tavasz első lehelete csap az arcomba
a piac felé menet. A 4-es felöl hömpölygő
tömeg szinte visz magával, autókat kerülgetek, kisbabákat tolo anyukák között haladok el. Pontosan úgy, mint minden
szombaton. De talán ma többen vannak.
Az útkereszteződésben az úttesten Wartburg Kombi áll nyitott csomagtartóval, előtte ládákban hal, frissek, szépek. Gusztusom lenne venni belőle, de otthagyom.
Az őstermelők során kezdem a nézelődést. Az asztalokon áruk kavalkádja, a
dughagymától a telefonkészülékig minden van. Kezembe veszem a becsomaqolt házitésztát, nincs szívem otthagyni.
Idős bácsi árulja:
- A feleségem készíti, de neki fáj a lába,
így én árulom. Jól jön a nyugdíjkiegészítés
- mondja szinte kérdezés nélkül, csakúgy,
mint a mellette áruló fiatalasszony.
- Engem leszázalékoltak, ha ez a kis
pácolás nem lenne, talán éhen is halnánk.
Karácsony előtt sütöttem eqész héten a
karácsonyfadíszeket, mina egy szálig
megvették. Ezer forint tiszta hasznom lett
belőle.

Mi lesz, ha eladják?
Gellérfi néni már elmúlt 80 éves, de
rendszeresen kijár ide árulni, most hagymát, karalábét, babot látok előtte. Faggatom, hogy megy a bolt. Most az foglalkoztatja, mi lesz, ha eladják a piacot.
- Miből gondolja, hogy eladják?
- A jövő hónapra már nem is lehet asz-

talt váltani - bizonygatja a másik sorról egy
beszédes asszonyság.
Továbbmenve hallom, hogy rögtönzött
eszmecserévé alakul a beszélgetés.
A tsz-bódé mellett most is ott a kengyeli
pék kocsija, félig kenyérrel. Meglepődve
látom, hogy nem tolongkanak előtte a vevők, mint máskor. Érdeklődöm Koppándi
István alkalmazottól. Kicsit csalódva integet a fejével egy kék kenyereskocsi felé.
- Ha a sütőiparnak megmarad a kenyere, akkor kihozzák. Rontják az ón üzletemet, de nincs mit tenni, a piac az piac közben rutinosan kiszolgál egy vevőt, aki
beleszól beszélgetésünkbe:
- Ilyen kenyér nincs Miklóson, 1982 óta
csak innen viszek.

Oda a monopolhelyzet
Bekanyarodok a lepketetők alá. Berecz
József standjához igyekszem. Látásból
régen ismerem, szép aruja ós kedves modora miatt sokszor szoktam nála vásárolni. Ma a narancsot kínálja:
- Most vegyen, hétfőtől nem lesz ilyen
olcsó. A banan pl. 140 Ft lesz.
Tanácsára kérek egy kilót belőle.
- Sokat hallottam már a beszerzés nehézségeiről, a zöldséges maffiákról. Ön
honnan szerzi be az árut?

- Szentesre járok el primőrökért. Jöna
szezon. Mióta maszekvilág van, én optimista vagyok. Eddig a szentesi Árpád Tsz
diktálta az árakat, felvásárolta a kistermelőktől olcsón, nekünk meg drágán eladta.
Most megnyílt a nagybani piac, atermelők
közvetlenül hozzák az árut. Meg is fog
látszani az én áraimon is - mutat az asztalra -, a primőr paprika ára alig van 10
forint felett. Oda a monopolhelyzet.
- A húst is megvennénk mi a termelőktől, csak engednék nekik kimérni - mondja
Szabó Jánosné. Én két év óta mindent itt
szerzek be. Boltba csak szombaton délben megyek. Mosószert, cigarettát, kávét,
túrót pl. csak itt veszek.
Pár százast meg lehet itt takarítani. A
románoknál egészen olcsón hozzájutok a
primőrökhöz is. Megyek már, vár a férjem.
Mosolyogva nézünk utána és folytatjuk
a beszélgetést.
- Sok helypénzt, bérleti díjat kell itt fizetni?- kérdezem.
- Nem. Én itt bérelek atető alatt, de nem
helyeslem, hogy a helypénz mindenhol
egyforma. Annak is annyi, aki a vizes földre terített papíron árul.
- Minden nap itt árul. Áldozna rá, hogy
fedett csarnokban árulhasson ?
Kérdésemre a veje, Illés István válaszol:
- Bizonytalan dolog az, befizetnénk, aztán meg jó drága lenne a bérleti díj.
- De szerződést kötnének, ami csak
kölcsönös előnyök esetén jönne létre.
- Mi a garancia, hogy be is tartják a

Teho é$ a piaccsarnok Nétóny öve * város lakossága rábeszélésre önkéntesen
vállalta a teho fizetését Két fontos közintézményre gyűjtögettük a filléreket Az autóbusz-pályaudvar megvalósult; a <f;5 millió forlrrt^amlapiaccsarnokraősszegyűltinem
lett elegendő a megvalósításhoz. A volt tanácstagi alapba került a 100*100 ezer forint
A 4$ tanácstagi körzétböi csak &gy n#m használta még tat az összeget.
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ELADÓ .
szavukat? - kérdez vissza. Lám itt
a kamatadó, ott is volt szerződés, mégis
megszegték.
- Sok még itt a zűrzavar - veszi vissza
a szót az apósa. - Nézze azt a most épülő
butikot, néhány napja nem dolgoznak rajta. A tsz leállíttatta, mert nem egyeztetett
az engedélyt kiadó szerv. Biztosan közel
ül a tűhöz, aki hozzájutott, sürgős volt
neki. (Már másodjára csodálkozom el az
emberek "tájékozottságán". Néhány napja az önkormányzati ülésen valóban szó
volt a nevezett butikról, ha nem is éppen
ebben az értelemben.)

Itt nincs protekció
Egy rövidáru-kereskedő (kéri, hogy a
nevét ne említsem, mert mozgóárusként
még nincs engedélye) nem elnéző a külföldi árusokkal. Szolnokon is kivitték a
városból, itt is azt javasolja. Panaszkodik
a lopások miatt. Ugyanúgy egy farmerárukereskedő is, aki Bács-Kiskun megyéből
jön ide minden szombaton. Sok a cigány
- mondja - és kevesebbet is árul, mint
régen. A törzsvevőkért visszajön, és dicséri a piacfelügyelőt, mert mint mondta,
pénzt is ajánlott már neki a jobb árusító
helyért, de nem fogadta el. Itt nincs protekció, aki hamarabb jön, az válocjat.
Az idő közben előreszaladt, eppen a
napi helypénzt számolják a csöppnyi irodában. A helypénzszedő asszonyok vidáman mesélnek érdekes munkájukról, de
azt is megemlítik, hogy néha nem könnyű
behajtani a 6 forintot sem, amit itt egy
méterért fizetni kell.
Póra Imre piacfelügyelő szerint ez a
megye legolcsóbb piaca, pl. Mezőtúron
egy méter 40 forintba kerül.
Kérdezem az előbb szerzett információmat:

- Miért nem adják a bérletet az asztalokra?
- Az önkormányzat döntéséig szüneteltetjük a kiadást, változni fog a helypénz
összege is és a bérleté is.
- Sokan panaszkodnak a mostoha körülmények miatt.
- Rendbetesszük a használtcikk-piacot,
hogy legalább víztócsák ne legyenek, utána kerülnek vissza oda az árusok. Régen
kinőttük a területet. Tíz órára a parkoló
megtelik, szabálytalan parkolás miatt sokszor hangosbemondón keressük a kocsi
cjazdáját, mert nem tudnak tőle kiállni. Mi
is szűken vagyunk itt, de már nem sokáig,
a helypénzszedők a Tigáz megüresedett
irodáját kapják meg.

Kellene egy csarnok
Bussai Lászlótól, a piacot üzemeltető
Városüzemelési és Ellátó Szervezet igazgatójától érdeklődöm a piac helyzetéről,
jövőjéről.
- 1988. április 1-jétől mi látjuk el a piac
fenntartását, végezzük a karbantartást.
Lánckorlátokat szereltünk fel, meajavítottuk az asztalokat. A parkolási gonaok enyhítésére a Batthyány utcában 7 méter útalapot készítettünk vagy 100 méter hoszszan. Ez évben tervezünk járdafelújítást,
kőzúzalékos feltöltést, az asztalok festését. A piactér sajnos eléggé elhasználódott.
- A forgalom jelentősen növekedett az
utóbbi években, nincs mód komolyabb fejlesztésre?
- Az 1990. évi bevételeink kb. 700 ezer
forint nyereséget jelentettek, sajnos ezt
35-40 százalékos adókulccsal megadóztatják. A megmarradó rósz is beleolvad a
szervezet gazdálkodásába. A szűkös források miatt csak kis hányadát tudjuk oda

visszaforgatni a nonprofit tevékenység
miatt. Április hónapban előreláthatólag az
önkormányzat ele kerül az új piaci törvény, mert a jelenleg érvényben lévő nem
felel meg a megváltozott piaci viszonyoknak.
A helypénzek nincsenek összhangban
az árviszonyokkal.
- Van-e sok gond a piaccal?
- Óriási forgalmat bonyolít le. Pl. az elmúlt évben 70 ezer darab tojást hoztak
eladni, vagy zöldségféléből több mint 13
millió forint értkü volt a felhozatal. És
mindez nagyobb rendzavarás nélkül. Fedeztünk mar fel tiltott szerencsejátékot, pl.
zsákbamacskát, de felbukkant az "itt a
piros, hol a piros" is. Fegyverárusítás is
volt. Azonnal intézkedtünk. A piaci rend és
fegyelem megszilárdítása érdekében az
itt dolgozók közül felelősségre vonást is
kellett alkalmazni. Kellemetlen, de a lakosság érdekében szükséges.
- Kellene egy csarnoki- hozakodom elö
a kérdéssel.
- Igen, indokolt lenne, de az a magánvéleménye, hogy két kommunális kérdés
meg kell, hogy előzze, ez a telefon és az
úthálózat. Dél van, a háziasszony jó érzésével nézek még vissza a piacra. Ilyenkor
lehet aztán olcsón vásárolni. Odaszólok
még a sarkon beszélgető ismerős férficsoportnak. Most sincs náluk semmi, nem
is vásárolni jöttek a piacra.
- No, megvolt a bevásárlás? - évődöm
velük még utoljára.
Néhány ezren megfordultak ma itt. Hazafelé elgondolkodom, életen fontos részév vált a piac. Eladó és vevő egymásra
találásának az árutermelés megjelenése
óta a legkorszerűbb formája. Oly sokszor
akarták korlátozni, szabályozni (sikertelenül), mert a piac maga az élet.
Varga Erzsébet Fotó: Mészáros
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL!

Szélpál Á r p á d (1897-1987)
H

Mi vagyok ón ? Egy csepp, egy csepp- mint Bálint György, a kiváló publicista,
nyi Törökszentmiklos a nagy francia ten- kritikus és Gal Gábor, a Korunk szergerben és a még nagyobb világóceán- kesztője. A húszas évek végén az újsában; egy csepp, amelyen ha néha meg- gírás felé fordul. A Népszava munkatárcsillan a napsugár, azoknak a jóasszo- saként nagyhatású riportsorozatban lepnyoknak az emlékét tükrözi, akik eljöttek lezte le a fővárosi munkásnyomort. Cikmég az alvégről is, hogy letérbetyüljenek keit saját fényképfelvételeivel illusztrálta,
sorstársuk, anyám, a szegény zsidó- ezáltal egyik úttörőjévé vált az ún. szociasszony koporsója előtt."
ofotó mozgalomnak. 1932-ben másodszor is börtönbe került: a szociáldemok(Szélpál Árpád leveléből)
Irodalmi hagyományainkat számba rata párt mártírjairól, Somogyi Béláról
véve azt kell megállapítanunk, hogy vá- és Bacsó Béláról írt cikke miatt 3 havi
rosunk szülöttei közül mindezidáig keve- fogházra ítélték. A '30-as évek második
sen írták be nevüket az irodalomtörténet feteben a Népszava irodalmi rovatának
lapjaira. Ám, hogy Szélpál Árpád élet- vezetőjeként jelentős szerepe volt az anmüve irodalomtörténeti érték, az ma már tifasiszta erők összefogásában. Elévülkétségtelennek látszik. Ez az életmű hetetlen érdeme, hogy a legnehezebb
sokszínű és szerteágazó. Szélpál min- időkben megjelenési lehetőséget biztodenekelőtt költő volt, de emellett kiváló sított József Attila új verseinek. Százaprózaíró, publicista, kritikus, szerkesztő, dunk költőóriásához személyes barátfotóművész, és mindvégig a kor áramá- ság is fűzte. A költő halála után megjeban benne élő homo pohticus, nagy idők lent kritikáival elsőként jelölte ki József
Attila méltó helyét irodalmunkban. Szertanúja és cselekvő részese.
1897. november 2-án született Török- kesztőként ő fedezett fel és indított el a
szentmiklóson. Apja Schwarz Lipót, sze- pályán néhány később híressé váló kölgény, sokgyerekes szabómester. Házuk tőt, köztük pl. Benjámin Lászlót és Véa "Nagyúton" (a Kossuth úton} állott, a szi Endrét.
Lábassy-féle ekegyár mellett. Hogy miA fasizmus elöl 1939. januárjában Pályen volt abban az időben, a századfor- rizsba menekült. A háborút Dél-Franciaduló táján Törökszentmiklós külső képe országban vészelte át napszámosként
és lakóinak élete, arról a leghitelesebb festőművész feleségével együtt (ezekről
és egyben legművészibb kepet éppen a megpróbáltatásokról szól Öt év isten
maga Szélpál Árpád rajzolta Forró hamu háta mögött című könyve), majd a hácímű életrajzi regényében, amelynek el- ború után a Francia Rádió magyar oszső fejezetei itt játszódnak. Szülei nehéz tályán dolgozott egészen nyugdíjazákörülmények között taníttatták. A helybe- sáig.
li polgári iskola elvégzése után a szolnoSoha többé nem jött haza: majd félévki felső kereskedelmi iskolába íratták be. századott töltött emigrációban. Pedig
A sors szeszélye folytán a leendő költő öregkorában különös módon újra kivikitűnő irodalomtanárt kapott: a pályakez- rágzó költészete tanúsítja, hogy mennyidő Németh Andor, a későbbi jeles iro- re szívében hordta mindvégig a szülőföld
dalomtörténész, kritikus keze alá került. emlékeit, "őszikéinek" két kötete, a VerMár itt kitűnt tehetségével: az iskola ön- sek ós a Keréknyom Párizsban jelent
képzőkörének diákelnöke lett. Ugyan- meg ugyan, de mar idehaza is forgalomcsak diákkorában jegyzi el magát az új- ba került, a hazai irodalmi élet ismét felságírással is: első cikkei lapunk elődje- fedezte Szélpál Árpádot. Érdekességben, a Törökszentmiklós és Vidéké- ként az azóta már köztársasági elnöben jelentek meg. Egyik háborúellenes künkké lett író, Göncz Árpád kritikájából
írása miatt hatósági figyelmeztetést is idézünk néhány sort: "Ezek a versek
kapott a szolgabírótól.
mind idegenben íródtak, de a hazai táj
Érettségi után Budapestre kerül bank- termékei. Különös varázsuk, hogy bár
tisztviselőnek. Csakhamar kapcsolatot nem idillt idéznek, a kép, amely olvastutalál a Galilei-körrel, amelynek ifjú tagjai kon megjelenik előttünk, az épp, hogy
a háború ellen tiltakoztak, és a társadal- eltűnt tegnapi Magyarország kepe" - írja
mi haladást sürgették, majd megismer- a Keréknyom c. kötetről.
kedik Kassákkal, a magyar avantgarde
Ne hallgassuk el, hogy a felfedezés
vezéralakjával, aki akkor a MA című igen munkájában a költő szülőföldje járt elöl:
jelentős modern folyóirat szerkesztője a városi könyvtár kiadásában könyv tervolt. Ez a találkozás sorsdöntővé vált jedelmű tanulmányjelent meg életéről ós
számára, és hosszú időre meghatározta munkásságáról A feledés homályából
művészi tájékozódását, sőt verseinek címmel 1981 -ben, a művelődési ház pehangját, stílusát is. Első verseskötete, a dig szociofotóiból rendezett kiállítást.
Tüntetés is a MA kiadásában jelent meg
Egy gazdag életpály zárult le 1987.
1918-ban. A Tanácsköztársaság alatt
március 25-én Szóipál Árpád halálával.
munkahelyén, a banktisztviselők között Életében pótolhatatlan hiányt, betöltetagitál a munkáshatalom mellett, ezért a len űrt jelentett számára az otthon elbukás után 10 hónapi börtönre ítélik. Köl- vesztése. Egyik utolsó versében ezt írja:
tészetében törést okoz a forradalmi
"...kerülgetnek sűrűn
avantgarde szétszóródása, Kassák és
gondok is meg halál
társai emigrációja. 1927-ben még megveszett jószág vagyok
jelent egy újabb kötete 20 vers címmel,
azé ki megtalál".
de aztán a költő hosszú időre elhallgatott
Itt volna az ideje, hogy végre rátalálbenne. Pedig ez utóbbi kötetét nem ki- junk. Mi leszünk általa gazdagabbak!
sebb tekintélyek fogadták elismeréssel,
Fehér Imre

Szélpál Árpád:
Gyermekkor
Almafa málna édes eper
a vályogház sincs már
helyét felszántották
eke borona vetőgép hever
esik az eső
sár
apám zászlóval takarva fekszik
fekszik a gond is meztelen
anyám szívét kezemben tartom
papírsárkány a remény
feleresztik
emeli orrát és elhull hirtelen
a búza ring
aranytenger
hulláma elkap felemel
a határon túl a Mátra hála
kéken néz vissza
a délibábra
a réten gólya sétál
kelepel
boldog kinek kertje háza
telekkönyvben fekszik
a portája
bőrcsizmát visel
szénája csűrben bödömben zsírja
pipáját verpelétivel tömi
a szegény a fogát szívja
kócból van a nadrágszíja
tüdeje rothadt kiköpi
félek
a mesékben a tündérek
engem keresnek
hiába
erősebb a vasorrú bába
elér
egy macska suhan
szájában csirkebél
szuronyhegy villan süt a nap
kakas tollat lenget a szél
füstöl a kémény jár a malom
készül a kenyér a forradalom
lecsap
a kocsmából dől a cigányzene
sűríi a világ a kés megáll benne
forró a könny csipős keserű sós
édes anyaföld másnak édes
mákos tekercs túrós béles
Törökszentmiklós
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Mezei Imréné: Kizárásom története
Sokáig tűrtem Varga Béla
és Rácz István rágalmazásait a Néplap hasábjain, melyet időnként - aláírás nélkül
is - hírül adnak a Kedves Olvasóknak. Legutóbbi megjelent cikkükben kizárásomat
közölték a Magyarországi
Szociáldemokrata Pártból.
Úgy érzem, volt választópolgáraimnak tartozom
annyival, hogy beszámoljak,
mit is "vétettem" a szociáldemokrácia ellen, amiért így
kell "bűnhődnöm". Bizonyára sokan emlékeznek, a tavaszi képviselő-választáson
a 7. körzet jelöltje voltam
mint szociáldemokrata. Ha
minden induló tagtársam
hozzám hasonló eredményt
ért volna, most a parlamentben képviselhetnénk a bérből, fizetésből élők érdekeit.
"Nincs másik MSZDP" cikkükben csak annyi az igazság, hogy ez hivatalosan bejegyzett párt - s ennek vagyok (voltam?) tagja én is
'89. áprilisától. Párttagságom kétsége részemről nem
merül fel, mert a szervezeti
szabályzat szerint az alapszervezetek joga a felvétel
és a kizárás is - ezesetben
nem így történt.
Törökszentmiklós elsőként jött létre a megyében a
Szociáldemokrata Párt alapszervezete, mely a legerősebb. Bár létszámunk kevés,
de összetartásban és cselekvésben mindenkor megbízhatóemberekből áll. Megalakulásunk óta tettekkel
akartunk bizonyítani, semmiképpen nem botránnyal.
Csupán néhány példát említek:
A romániai forradalom idején a lakosság által adományozott pénzt párton keresztül kijuttattuk Romániába.
"Gyermekünkért" sorozatot
indítottunk, havonta egy alk a l o m m a l k ü l - , egészségügyi és nevelési témakörökben ismert szakembereket kértünk fel előadás
megtartására, melyet ezúttal
is szívből köszönök, mert önzetlenül tették.
1989. karácsonyán zenés
délután keretében szerényen ajándékoztuk meg az
i

érdeklődő gyerekeket. (A
zenét az akkor még Csikós
Ált. Iskola nevelői szolgáltatták.)
Csatlakoztunk a református egyház által kezdeményezett magányosok karácsonyához is, ahol narancscsal Kedveskedtünk az idős
embereknek. Felajánlott
könyveket gyűjtöttünk össze
és adtuk el olcsón mindazért,
hogy a fent említett rétegeknek kis örömet szerezhessünk. '90. karácsonyán a Hunyadi úti Ált. Iskola hátrányos helyzetű gyerekeinek
vettünk könyveket felajánlott
tagdíjunkból más pénz nem
lévén (ugyanis az MSZDP
vezetőjének, Petrasovits Annának enyhén szólva nem
szívügye, hogy az alapszervezetek több mint egy éve
ellátmány nélkül tengődnek.)
A nyugdíjasokon "Kivételes nyugellátás" nyomtatvány terjesztésével próbáltunk segíteni, hogy magasabb nyugdíjat kaphassanak.
"Kizárásomra" visszatérve. Bűnöm, hogy őszintén
hittem, egy igazi szociáldemokrata pártba léptem, ahol
igazán demokrácia van, ahol
szólásszabadság van, s a
véleménykülönbség nem
vétség. Hisz az egész világon a szoc.dem. pártokra jellemző a frakció- és platformszabadság. Csak nem nálunk. Mert amikor a párton
belül létrejött a szakszervezeti frakció, s ón is annak
lettem a tagja (hangsúlyozom, párton belül), mert ott
kezdettől fogva munka folyt,
s nem karriercsinálás. Ezt
nem néztókió szemmel Varga Béláók. Az 1990. novemberében tartott kongresszuson mindent megtettek, törvénytelenségek egész sorozatát elkövetve, hogy a P.A.
vonalától eltérőket elszigeteljék, s be se kerülhessenek
az országos választmányba.
Éppen a törvénytelenség miatt került sor december 8-án
egyidejűleg két helyszínen a
kongresszusi munka továbbfolytatására. A Dembinszky
utcában az alapszervezetek
által összehívott kongreszszus jött össze, s választott
ideiglenes ügyvivői testületet, mely felhatalmazást ka-

pott a résztvevőktől a külföldi. szoc.dem. irányzatokkal
való kapcsolatfelvételre, valamint az 1991. áprilisi kongresszus előkészítésére. A
Dohány utcában P.A. fizetett
emberei végezték "érdemi
munkájukat . Ennek eredményeképp az "ellenkongresszus" résztvevőire a "kizárás" várt. December 29-re
kaptam idézést Varga Bélától és Rácz Istvántol (megjegyzem, mint intéző bizottság tagja a megyei pártvezetésnek, többi lb tagtársammal együtt idéztek be). Egy
kivételevel megjelentünk az
adott időpontban, du. 15 órára, csupán V.B. nem tartotta
fontosnak a pontos megjelenést. A megjelent R.l-nal közöltük, csupán a megye küldöttgyűlésén vagyunk hajlandók minden kérdésre válaszolni. Erre önhatalmúlag
kizártak, melyet írásban közöltek. A január 27-i küldöttgyűlésre viszont több okból
nem tudtam (tudott 8 alapszervezet küldötte elmenni).
1./ A küldöttválasztás határidőhöz volt kötve, a levelet
szándékosan a lejárt határidő után postázták.
2./ Antidemokratikus feltóteleket szabtak. Pl. amenynyiben Mezeinó küldött lesz,
nem választható, s nem rendelkezik szavazati joggal.
Erre alapszervezetünk
úgy döntött, hogy nem képviseli senki a megyei küldöttgyűlést. így nemcsak én lettem "kizárt", az egész törökszentmiklósi alapszervezet.

Ezzel önmagukat minősítik, mert véleményem szerint
cselekedeteiben tükröződik
valakinek a hovátartozása, s
nem szólamokban.
Befejezésül:
1./ Az 1990. novemberi
kongresszust a bíróság megsemmisítette - a fellebbezés
igaz - remélhetőleg a törvényesség betartása mindenkire kötelező, még ha más
véleménye is van dolgokról.
2./ Ha a kongresszust és
az ott lezajlott választást érvénytelennek minősíti a bíróság, hogy lehet P.A. a párt
elnöke?
3./ A "kizárásomat" nem
veszem komolyan, hiszen
olyan ember is aláírta, aki
egyáltalán nem ismer. Milyen alapon ítélkezik? No,
meg P.A. fizetett emberei az
aláírók, akik úgy látszik, pénzért mindenre hajlandók. Én
ezért a pártért rengeteg időmet, energiámat és nem kevés pénzemet áldoztam.
Még most is hiszem, ha meghurcoltak is, szükség van
szociáldemokrata pártra,
szociáldemokráciára Magyarországon.
A pártból kizárhatnak. Bizonyos emberek ócsárolhatnak, lejárathatnak, de valamit örökre a szívembe véstem, ADNI kell az embereknek: hitet, önbizalmat, jó
szót, bátorítást, támaszt,
szeretetet - ezt vállaltam hiv a t á s o m b a n is, amikor
gyógypedagógus, logopédus lettem.

AKCIÓ AKCIÓ AKCIÓ

Állattartók figyelem!
Ha Ön legalább 30 mázsa ömlesztett keveréktakarmányt megrendel és nagyker. áron fizet a keverőüzemünkben, Május 1. u. 64., akkor mi a működési területünkön (30 km-en
belül) ingyen házhoz szállítjuk!
Szolnok Megyei GMV
Törökszentmiklósi
Körzeti Üzeme
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EGYESÜLT ALMOK
azaz: ha álmaink megvalósulnának
"Minden utat lebetonoznának (de először is a ... utcát,
ahol én lakom - mindenki
szabadom behelyettesítheti), mindenütt bevezetik a
gázt (de először a ... utcába,
ahol ...), bekötik a csatornát
(de először a ...), a vizet (de
...), a telefont (...)."
"Felemelik a sertés (kukorica, zöldségfélék, gabona,
tej stb. felvásárlási árát, és
leszállítják a hús, a kenyér, a
tej stb.II fogyasztói árát. Felemelik a fizetésemet, kirúgják a főnökömet, és végre kirúghatom a beosztottamat.
Ja, és ne emeljék fel X fizetését, mert ő már évek óta
csak a napot lopja."
Ezek még csak az egyszerűbb, mondhatnám "alapfokú" álom-egyesítések. Bonyolultabb, úgynevezett
"másodfokú" álom-egyesítések "szakterületre leoontva"
jelentkezhetnek:
"Végre kirúgják a ... intézmény igazgatóját, mert az ...
évek alatt csak az állampártnak nyalt, de a mienket nem,
mert az csak kényszerből, és
különben sem lenet mindenkit egy kalap alá venni."
"Jo ez a munkanélküliség,
mert legalább kirúgják Z-t,
aki mióta itt van, keresztbe
szalmát még nem tett, és nekem legalább több lesz a fizetésem."
"Harmadfokú" álom-egyesítések inkább csak politikai
szinten jelentkeznek. Valahogy így néznének ki:
"Minden párt végre összefogna, és külön-külön szembeszállna a másikkal, mert
az mégiscsak sok, hogy nem
ismerik fel az ország érdekét,
és kiegyeznek egymással."
Vagy:
"Visszakapja majd mindenki a földjét, hogy mindenki a sajátját művelhesse, de
a téeszek megerősítése a
mezőgazdaság záloga, mert
csak az elavult nagyüzemi
keretekben való termelés óv
meg minket az óhenhalástól,
noha a kisgazdaságok fejlődése a jövőnk záloga."
A " n e g y e d f o k u " álomegyesítés már igen bonyolult, ezért példán vezetjük le
felépítését:
Első lépcső (átlag állampolgár-álom): Ostoba ez az

önkormányzat, hogy nem rúgott ki mindenkit.
Második lépcső (rokonon
keresztül érintett állampolgár-álom): ostoba ez az önkormányzat, hogy nem rúgott ki mindenkit, csak a lányom (fiam, unokám, sógorom, ipam, napam stb.) kellene megtartaniuk.
Harmadik lépcső -érintett
állampolgár-álom): ennek az
ostoba önkormányzatnak
már rég ki kellett volna rúgnia
X-et, Y-t és Z-t.
Negyedik lépcső (érintett
állampolgár-álom): miért
pont engem rúgna ki ez az
ostoba önkormányzat, ha
nem rúgta ki X-et, Y-t és Z-t.
Ötödik lépcsőben keveredhetnek a különböző politikai színezetű állampolgárálmok.
Végső soron valahogy így
nézne ki egy "negyedfokú"
egyesített álom:
"Ez az ostoba önkormányzat mindenkit kirúg, aki sem
rokona, sem ismerőse senkinek, aki nem volt tagja, szimpatizánsa, kiszolgálója az állampártnak, viszont az állampárt tagjaként, szimpatizánsaként, kiszolgálójaként
bebizonyította hozzáértését,
szakértelmét, és soha nem
számított neki se rokon, se
ismerős, viszont elkötelezett
kisgazda, SZDSZ-es, MDFes, F i d e s z - e s , MSZP-s,
KDNP-s, szoc.dem ós kommunista volt világéletében,
noha egyik pártnak se volt
soha tagja vagy szimpatizánsa."
És v é g ü l egy példa a
komplex, avagy "ötödfokú"
egyesült álomra:
"Bezárják az összes veszteséges vállalatot, kirúgják a
tehetségtelen igazgatókat,
ós mindenütt meghallgatják
a dolgozókat, de a mi üzemünket támogatják, mert mi
nem is vagyunk olyan veszteségesek, ós bár az igazgatónk még a múlt rendszer terméke, de igen fejlődőképes,
ós pont én nyissam ki a
szám, amikor nem akarok az
utcára kerülni."
Kész szerencse, hogy az
álmok nem hazudnak, igaz?
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Alomfejtés '91.
.. Álmodban kabátot lopni:
Ön valószínűen gázfűtéses lakásban lakik, és a magas
számla ellen alacsony fogyasztással próbál védekezni.
Torgyán Józseffel álmondi: Ön valószínűen karót nyelt.
Szedjen hashajtót, és ne nézze a parlamenti közvetítéseket.
Sok-sok pénz között turkál: Ilyet csak adófelügyelő álmodhat. Jobb, ha más pályát
választ.
Szikla nyomja a mellkasát:
Biztos, hogy minden rendben
az adóbevallásával?
Parazsat tart a tenyerében: Keressen hozzá gesztenyét is, ós tartózkodjon a barátaitól.
Külügyminisztériumi állást vállalni: Valószínű, hogy
önnek nem erős oldala az igazmondás. Mindenesetre borotválkozzon meg, és ne menjen
porcelánboltba.
Kezet fogni Orbán Viktorral: Hamarosan narancshoz
fog jutni - olcsón.
Ellopják a televízióját:
Nyugodt esték várnak önre.
Szaddam Husszeinnel álmodni: Főnökét megerősítik
pozíciójában.
Jasszer Arafattal álmondi:
Hamarosan szüksége lesz egy
új asztalterítőre (kockásra).
Csukott ajtón kopog hiába: Lehet, hogy mégis lesz va-

lami a Justitia-tervből. Mindenesetre kérje vissza az önéletrajzát.
Kifut a tej: Menjen és nyissa
ki az ablakot, szellőztessen ki
alaposan.
Kupa Mihály önre mosolyog: Felfogják emelni az adóját.
Kupa Mihály önre vicsorog: Fel fogják emelni az adóját.
Nem Kupa Mihállyal álmodni: Elképzelhető, hogy fel
fogiák emelni az adóját.
Salátástálak veszik körül:
Ön áttér az egészséges táplálkozásra (a'la SchiriTla), mivel
fizetéséből nem futja húsra.
Álmában a polgármester
beszél magához: Ébredjen
fel, szenátor úr, ez nem álom,
csak kissé elhúzódott az ülés.
A feleségét idegen férfival
látja álmában: Menjen át a
szomszédasszonyhoz, ő bővebbet is tud mondani.
Antall József megfenyegeti a mutatóujjával (miközben a másikra könyököl és
szemével hunyorít): Szinte biztosra vehető, nogy ön szimpatizált a taxisokkal.
Legjobb barátjával összeveszni: Ha ön valamelyik pártnak a tagja, akkor pártszakadás. Ha ön egy pártnak sem
tagja, akkor sürgősen lépjen
be egybe (különben hogy lehetne pártszakadás).

HÍREK
"Néhány városi képviselő aranyérre bukkant. A hír kommentálója szerint valószínűleg a sok üléstől.- (X)

£
"Nostradamus eddig felfedezetlen jóslatai között szerepel a következő jövendölés is:
'S eljön majd az idő, mikoron
pedig Torján vezér országol a maguerok között, s visszajuttatjs ősei
földjébe mindazokat, akiknek arra
szükségük van.'
Sajnos az olvasat nem tökéletes, és erősen vitatható, hogy 'ősei
földjébe', vagy 'ősei földjére', de
többen azt mondják, hogy már a
sírba viszi őket a 'vezér' a földmizériával. "(X)

£
"Parázs verekedés tört ki a földigénylők és a tsz-tagok között,
amikor Szenttamás határában
megtaláltak egy - a '40-es évekből
származó - Tőidet vissza nem
adunk!' és egy másik 'A föld azé,

aki megműveli!' feliratú táblát. A
transzparenseket mindkét fél a
magáénak vallja." (X)

"Törökszentmiklós város önkormányzata elhatározta, hogy a helyi tömegközlekedés fejlesztése
erdekében leállítja a csatornázási
munkálatokat, és megvárja, míg a
talajvíz szintje annyira megemelkedik, hogy be lehet indítani a vízibuszokat." (X)

*
"A Berneválban megkezdték az
elősütött galambok csomagolását.
Információink szerint valamennyit
a helyi piacra szánják, bár egyes
vélemények szerint az árukészlet
felét már a gyárban el lehet adni."

(X)

Felhívjuk olvasóink figyelmét,
hogy (x)-szel jelölt híreink április
1-jei mellékletünkhöz tartoznak.
Kakuk Imre
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A RENDORSEG - BELÜLRŐL
Dr. Papp Lajos
rendőr őrnagy,
rendőrkapitány
nyilatkozata
A megváltozott társadalmi,
politikai helyzetben változtak
a rendőri munkával, a rendőrrel szembeni követelmények is. A szolgáltatás irányába halad a szervezet átalakítása. Ezzel párhuzamosan a szemléletbeli változás
is szükséges. A rendőrségen
belül ki kell alakulnia a társadalmi elvárásoknak megfelelő munkastílusnak. A közvéleményben kialakult rendőrellenes, rosszindulatú véleményekkel is szembenézve
(amelyhez néha egyes törvénytelen rendőri intézkedések, túlkapások is hozzájárultak) kellett a rendőri állománynak az amúgy is nehéz
munkáját végezni.
A kapitányságon belül a
személyi állomány nehezebb körülmények között végezte a munkáját tavaly. Valamennyi szakterületen nőtt
a leterhelés.
Kedvezőtlenek a munkafeltételek. Ez megmutatkozik
a kapitányság régi, omladozó, sok helyen aládúcolt, beázott épületében, irodahelyiségeiben. Nagy a zsúfoltság.
Nincs váróhelyiség, előállítóhelyiség, fogda stb.
A technikai ellátottság a
központi belügyi költségve-

tés csökkenése miatt romlik.
Túlfutottak a gépkocsik,
nincs üzemanyagkeret az
üzemeltetésükhöz. Régi, elavult technikai feltételekkel
történik a bűnüldözés.
Az ismert gondok ellenére
az állományon belül igyekezett mindenki kulturaltan,
szakszerűen, a törvényesség betartásával végezni
munkáját, elviselni a többletmunkából adódó nehézségeket. Sajnos a lakosság
egyes személyeinél a félreértelmezett, túlzott demokráciának az lett a következménye, hogy az intézkedés alá
vontak (bűncselekmény elkövetők) gyakrabban szegültek szembe a rendőrrel,
feljelentéssel fenyegetőztek,
amit nem egy esetben meg
is tettek. Ez határozatlanságot, bizonytalanságot, bátortalanságot vált ki a rendőrben - inkább nem intézkedik
-, holott ezzel ugyanúgy vét
a szabályzatnak, mint a törvénytelen intézkedéssel.
Egy rendőr nem nézheti tétlenül az eseményeket, a rendőrnek nem kell félni, lehet
ugyanis határozottan, kulturáltan ós törvényesen is intézkedni. Ehhez az szükséges, hogy a rendőr tisztában
legyen a szolgálati szabályzattal, az intézkedési kötelmekkel. Közhelynek hangzik, de újra és újra el kell
mondani, hogy sajnos az
egész testületre vonják le a
következtetéseket az állampolgárok egy-egy törvényte-

len, határozatlan rendőri intézkedés után.
A lakosság körében ennek
ellenére egyre többen vannak, akik bíznak a rendőri
munkában, látják munkájának szükségességét és nehézségeit. Ezt a bizalmat
nem szeretnénk elveszíteni.
Sőt, tovább kívánjuk szélesíteni ós erősíteni. Ilyen összefogásra alapozva kíséreltük
meg a bűnmegelőzési alapítvány létrehozását, amelynek
célja a rendőrség technikai
színvonalának emelése. Az
alapítványra befolyt összegekből olyan speciális berendezések vásárlása, amelyek elősegítik a vagyonvédelem javítását, a betörők,
tolvajok gyors elfogását, ezáltal a közrend, közbiztonság, a lakosság nyugalmának a biztosítását. Bizakodunk az idei évben, mert valamelyes javulást várunk az
új kapitányság épületének
átadásával a munkakörülményekben, továbbá az alapítványra befolyt összegekből a technikai színvonal javítása is biztosított. Ebben az
évben kaptunk már ajándékba a különböző intézményektől terepjáró gépkocsit,
CB-rádiót, számítógépet, a
központtól fénymásolót, telefaxot, s most kívánjuk megvásárolni a beígért speciális
betörőfogó készüléket.
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Bűnügyi
v krónika
Februárban Törökszentmiklóson ismeretlen tettesek
sorozatos betöréses lopást
követtek el. Rácslefeszítés,
ajtóbefeszítés, tetőbontás útján hatoltak be a helyi Tünde
presszóba, az Ifjúság ABCbe, a Sláger presszóba és a
Gomba büfébe. Az elkövetők
több tízezer forint értékű dohányárut, italt, édességet,
készpénzt és élelmiszert tulajdonítottak el. A rendőrség folytatja az ismeretlen elkövetők
ellen az adatgyűjtést, várja a
lakosság bejelentéseit, segítségnyújtását ez ügyben.
*
Tiszapüspökiben nyolctagú
betörőtársaságot fogott el a
rendőrség, akiKközülőrizetbe
került S.lván és K.György 16
éves tiszapüspöki lakos. Nevezett személyek alaposan
gyanúsíthatok, hogy több hónapra visszamenően sorozatos betöréses lopásokat követtek el a tiszapüspöki óvoda
és általános iskola sérelmére,
ahonnan légfegyvereket, videokazettákat, órát tulajdonítottak el. Feltörték a vegyesboltot, ahonnan 60.000 Ft értékben ruhaneműt, édességet, cigarettát, gyerekjátékokat tulajdonítottak el. Több
magánlakás betörése is terheli őket; étkészletet, konyhafelszereléseket, motoralkatrészeket, tyúkot vittek el. Gyanúsíthatok hétvégi házak feltörésével
ós
kerékpárlopásokkal is.

Bűnmegelőzési Alapítvány

Megalakult a kuratórium
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság köszönetét fejezi ki azoknak, akik a bűnmegelőzési alapítványhoz hozzájárultak. A legutóbbi adományozók. a tiszapüspöki önkormányzati testület; a
Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat Törökszentmiklós; az Alföldi Szilikátipari Vállalat Törökszentmiklós; az OTP Törökszentmiklós;
Gazdagné Gál Katalin, Kolozsi József Törökszentmiklós; Imre István Fegyvernek.
Február 15-én a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon megalakult a Bűnmegelőzési Alapítvány
kuratóriuma. Elnöke Dobozi Gyula, titkára dr.
Győri Csaba. A kb. 30 megjelent adományozó
kepviselője 10 fős kuratóriumot választott még a két
tisztségviselőn kívül. Döntött abban, hogy a befolyt
összegből speciális betörőfogó berendezéseket
rendelnek meg, melyeken a városban ós a környező településeken helyeznek el. Az elképzelések
között szerepel a városban ós két vidéki községben
terepjáró gépkocsi vásárlása a rendőrségi feladatok végrehajtásához.
Az alapítvány támogatására továbbra is lehetőség van a 824-000-464 számú, a törökszentmiklósi
OTP-nél vezetett számlára való befizetéssel.

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

Szőnyegpadló és egyes
2 x 3 m-es szőnyegek 30
százalékos
engedménnyel
kaphatók március 18-tól,
amíg a készlet tart
a CSILLAG DIVATHAZ szőnyegosztályán

MN
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Az INDEX Gépjárművezető-képző Kft. törökszentmiklósi kirendeltsége az alábbi
tanfolyamokra várja hallgatóit:

1991. 04. 02-án induló - BC-C-CE kategóriában
1991. 04. 04-én - B és egyéb
kategóriában
1991. 04. 10-én - segéd-motorkerékpár
diákkör
1991. 04. 30-án - B és egyéb
kategóriábant
valamint további jelentkezőket
vár TIRf ADR és
kishajó-vezetői
tanfolyamaira.
Jelentkezés: Törökszentmiklós, Táncsics u. 1/A., naponta
16.00-17.00-ig, szerdán 09.00-11.00-ig a szakoktatóknál.
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

il

Állattartók figyelmébe!

Új keveréktakarmányok! Háztáji broiler indító
Háztáji broiler nevelő (gyógyszermentes)
Lúdnevelő (gyógyszermentes)
A nevelőtápok gyógyszermentesek, bármikor vágható a vele nevelt állat! Ára 10 százalékkal
olcsóbb, mint az intenzív, gyógyszeres tápoké.
Háztáji hízótápjainkat újabban Tylan hozamfokozóval, változatlan áron
forgalmazzuk!
Import és hazai fehérjék, halliszt, szójadara, napraforgódara
és minden tápféleség, szemesek. BOLTJAINK-ban állandóan kapható!
Viszonteladók részére gyártóművi kiszolgálással,
nagykereskedelmi áron állunk rendelkezésre!
SZOLNOK MEGYEI GABONAFORGALMI ÉS MALOMIPARI VÁLLALAT

I
P
|p

Tudja-e On? Hogy ismét előleg befizetése nélkül
50.000.- Ft értékhatárig
- mezőgazdasági
ket, ágy nemüket

kisgépeket, híradástechnikai
vásárolhat

cikkeket, háztartási kisgépeket, jármüveket,

i

szőnyege-

- Törökszentmiklóson: 2. sz. Vegyesiparcikk áruház emeletén (Május 1. út 2.)
- 21. sz. Kisáruházban (Almásy út 46-48.)
- Kengyelen: 17. sz. Vegyesiparcikk boltban
- Tiszapüspökiben: 12. sz. Kisáruházban
- Tiszatenyőn: 20. sz. Vegyesboltban
- Kuncsorbán: 6. sz. Vegyesboltban.

Jó vásárlást kívánunk minden kedves szövetkezeti tagunknak
és vásárlónknak!

I
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A TSE férfi kézilabdacsapatának tavaszi mérkőzései
Március 30. 13.00 óra Törökszentmiklós - Balassagyarmat
Április 7. 11.00 óra Törökszentmiklós - Csepel Papír
Április 12.18.00 óra Cegléd AGROKONTAKT - Törökszentmiklós
Április 21., 11.00 óra Törökszentmiklós - Ózd
Április 27. 11.00 óra Dunakeszi
- Törökszentmiklós
Május 5. 11.00 óra Törökszentmiklós - TAURUS
Május 12. 11.00 óra Balassagyarmat - Törökszentmiklós
Május 18.11.00 óra Kiskunmajsa - Törökszentmiklós
Május 26. 11.00 óra Törökszentmiklós - Balmazújváros
Június 1. 15.00 óra Fót BIOFARMER - Törökszentmiklós
Jánius 9. 11.00 óra Törökszentmiklós - Tiszavasvári
Jánius 15. 11.00 óra Szarvas Törökszentmiklós

NBIII-as
labdarúgó-bajnokság "Mátra" csoport

A TSE felnőtt
csapatának tavaszi
mérkőzései
Március 30-án 15.00 óra Törökszentmiklós - Balassagyarmat
Április 7-én 15.30 óra Jászberény - Törökszentmiklós
Április 13-án 15.30 óra Törökszentmiklós - St. Kohász
Április 20-án 16.00 óra Bélapátfalva - Törökszentmiklós
Április 27-én 16.00 óra Törökszentmiklós - Borsodnádasd
Május 4-én 16.30 óra Sz.Cukorgyár - Törökszentmiklós
Május 11-én 16.30 óra
Sal.BTC - Törökszentmiklós
Május 18-án 17.00 óra Törökszentmiklós - Apc
Május 25-én 17.00 óra Romhány - Törökszentmiklós
Június 2-án 17.00 óra Törökszentmiklós - Pásztó
Június 9-én 17.00 óra H.Gáspár SE - Törökszentmiklós
Június 16-án 17.00 óra Törökszentmiklós - Bag

Városi teremlabdarúgó- és kézilabda-bajnokság
Mint 1984 óta minden évben, az
idén is megrendezték a Városi
Sportfelügyelőség szervezésében az amatőr kézilabda- ós teremlabdarúgó-csapatok városi
bajnokságát. A február végi, ill.
március eleji tornára huszonegy
labdarúgó- és 14 kézilabdacsapat
nevezett be.
Eredmények:
Labdarúgás: 1. Gabona 8 pont
2. Fáy-lakótelep 6 pont 3. Öntöde 4 pont 4. Baromfifeldolgozó 2
pont 5. Meteor Opart
Férfi kézilabda. 1. Gabona 2.
604. sz. Szakmunkásképző DSE
3. Székács DSE
Női kézilabda: 1. Bercsényi
Gimn. OSK 2. 604. sz. Szakmunkásképző DSE 3. Szókács DSE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

15 j

Sikeres évadot zártak az atléták
A honi atlétika régóta nem
tartozik a sikersporágak közé. Elmaradt a nemzetközi
élmezőnytől, kiemelkedő
eredményeket nem tud felmutatni, s ezért egyre inkább
a közfigyelem perifériájára
szorul. Igaz ez a megállapítás a TSE atlétikai szakosztályára is, pedig az utóbbi
években elért eredményei
alapján méltán érdemelne
nagyobb figyelmet és nyilvánosságot. Ezért kértük meg
Bertán István főállású
edzőt, mutassa be röviden a
szakosztály múltját és jelenét eredményei tükrében.
- A mai eredmények évek
óta tartó, folyamatos, kemény munka gyümölcsei. Az
alapokat tizenöt éve kezdtük
a sportiskola beindításával.
Amikor azt 1984-ben megszüntették, teljes felszereltségünkkel, anyagi támogatásunkkal beolvadtunk a
TSE-be, s azóta is annak keretében működünk.
Ha visszatekintünk az elmúlt évek kiemelkedő eredményeire, úgy érzem, nincs
okunk szégyenkezni. 1982
óta 16 országos bajnoki címet szereztünk. Fehér Tünde 100 és 200 méteren háromszoros, Búzás Norbert
távolugrásban, valamint '75ös és '76-os születésű fiúcsapatunk ötpróbában egyaránt 2-2 országos bajnoki
címmel büszkélkedhetnek.
Az első helyek mellett 151
döntős helyezést könyvelhettünk el ezen időszak alatt.
109 sportolónk szerezte meg
az elérhető legjobb minősítést jelentő aranyjelvént, a
diákolimpiákon kereken
száz pontot szereztünk. Fiataljaink eredményeik alapján
nemzetközi versenyekre is
eljutottak, tavalyelőtt harmincfős csapatunk az Olaszországban rendezett Európa
Fesztiválon magabiztosan
szerezte meg az első helyet
öt nemzet azonos korosztályú csapata előtt.
- Az elhangzottak nagyon
imponálóknak tűnnek, pedig
gondolom, csak a legkiemelkedőbb eredményeket tartalmazzák. Hová helyezhető a
hazai mezőnyben a szakosztály
összteljesítménye
alapján? Egyáltalán, mik a
rangsorolási szempontok?
- A rangsorolásnál figyelembe veszik az országos
bajnokságokon elért eredmenyeket, a diákolimpiákon
való szereplést, az aranyjelvónyt elért sportolók számát.

Minden teljesítményt pontokkal értékelnek, s az adott évben elért ö s s z p o n t s z á m
alapján történik az országos
ranglistába sorolás. Évről
évre feljebb lépünk a létrán.
Annak idején a 121. helyről
indultunk, s tavaly - ez volt a
legsikeresebb évünk - 1121
ponttal 147 szakosztály közül a 38. helyet szereztük
meg. Olyan csapatok előznek meg bennünket, melyeknek felnőtt, sőt válogatott
versenyzői vannak. A me-

désünk érdekében. Jelentős
része van sikereinkben az
iskoláknak is, amelyekkel
szoros, jó kapcsolatot sikerült kialakítani. De mindez
kevés lenne fiataljaink hallatlan sportszeretete, lelkesedése nélkül.
- Vannak-e gondjai a szakosztálynak, melyek megoldása segítene az előrelépésben?
- Természetesen vannak,
és természetesen anyagiak.
Megnőttek a működésünk-

100 méteren országos bajnok, Fehér Tünde
gyében csak a Szolnoki
MAV-MTE végzett előttünk,
egyébként is sikeres volt az
óv, több kiemelkedő eredményt értünk el. Babella
Zoltán (gerelyhajítás) és a
Demeter-Kurdics-Meszáros összetételű nyolcpróbacsapat országos bajnokságot nyert. Nyolc második, kilenc harmadik helyet szereztünk, és 18 döntős helyezést
értünk el. 26 arany-, 16
ezüstjelvényt szereztek
sportolóink. A tízpróbás Frikker Márton és magasugró
Urvai Dezső eredményei
alapján válogatott kerettag
lett.
- Ha a labdasporiokat veszem összehasonlítási alapul, ez a 38. hely NB I B-s,
NB ll-es szintnek felel meg.
Nem akármi egy olyan nagyságrendű városban, mint Törökszentmiklós. Melyek a fő
összetevői ennek a sikernek?
- A Frikker Márton, Jávor
László, Karakas Ferenc,
Bertán István alkotta edzőgárda lelkiismeretes, összehangolt munkájához párosul
a jól működő szakosztályvezetés Karancsi Lajos, Tígyí
Zoltán ós Tokaji László
személyében, akik mindent
megtesznek olajozott műkö-

kel, versenyeztetésekkel járó kiadásaink, s a TSE-hez
kerülésünk óta is csak azzal
az összeggel gazdálkodhatunk, amelyet eredményességünk után kapunk az országos, megyei és városi
sportszervektől, meg ami a
tagdíjakból befolyik kaszszánkba. Bázisvallalatunk
nincs, szállító szponzor hiányában vasúton kell a versenyekre utaznunk. Az utazási, étkezési költségek megnövekedése miatt válogatni
kell a versenyekben, nem
mindenhova tudunk elmenni, s ez sok megszerezhető
pont elvesztései jelenti. A
szülők maximálisan áldozatkészek, de más segítőket is
kell szereznünk, ha előbbre
akarunk lépni. Szerencsére
magunk mögött tudhatjuk az
önkormányzatot, amely felelősséget érez a város sportjáért, azon belül az atlétikáért,
Ugy tűnik, az országos és
megyei sportszervek továbbra is biztosítják az eredményességi támogatást. Talán majd szponzorunk is
akad. Egy biztos, gondjainkat a gyerekeknek semmiképp sem szabad megérezniük.
Pásztor
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Támogatás
az első lakáshoz
jutóknak
A 35/1989.(1V.30.) MT sz. rendelettel, valamint a 16/1990.
(1.31.), s a 109/1990. (XII.20.)
Korm.sz. rendelettel módosított
106/1988. (XII.26.) MTsz. rendelet
3/A paragrafusa alapján "azt a fiatal házaspárt, akinek külön-külön,
vagy együttesen - komfort nélküli
vagy szükséglakást, illetőleg átmeneti elhelyezésként meghatározott
időszakra kapott bérlakást kivéve lakástulajdona vagy résztulajdona,
a határozott időre szólót kivéve
bérleti vagy bérlőtársi jogviszonya,
illetőleg állandó használati joga soha nem volt, a 2. paragrafus (2)
bekezdésében meghatározott lakásépítéséhezvagy vásárlásához,
vagy állandó használati jogának
megszerzéséhez 150.000 Ftállami
támogatás illeti meg."
E rendelet szempontjából fiatal
a házaspár, ha az adásvételi szerződés, építési engedély kiadásának időpontjában a házastársak
egyike sem töltötte be a 35. életévet.
A 2. paragrafus (2) bekezdése
alapján támogatás nyújtható:
a./ magánlakás-építesre,
b./ értékesítés céljára épített és
építtetett lakás megvásárlására,
c./ az értékesítés céljára lakást
építő, építtető gazdálkodó szervezettől olyan lakas megvásárlására,
amelyet a másik vevőjétől vett
meg,
d./ az országos jelentőségű üdülőterületen lévőt kivéve a nem városi településeken ürsen álló családi háznak a képviselő-testület kijelölése alapján a képviselő-testületi alapítású vagy legalább 50 százalékos arányban a Képviselő-testület tulajdonában lévő ingatlanközvetítő szervezettől történő
megvásárlására, ha a vevő nem áll
egyenesági rokoni, továbbá testvéri kapcsolatban a volt tulajdonossal,
e./ a műszaki állapota miatt kiürített, de helyreállítással fenntartható
állami tulajdonban volt épületben
lévő lakásnak az értékesítést követő újjáépítésére és gazdálkodó
szervezet által újjáépített ilyen lakás megvásárlására,
f./ az állami tulajdonban álló
épületen emelet-ráépítéssel, tetőtér-beépítéssel létesülő önálló lakás építésére,
g./a képviselő-testület kijelölése
alapján a képviselő-testület ingatlanközvetítő szervezettől olyan lakás megvásárlására, amelynek tulajdonosát nyugdíjasok házába helyezték el.
A kérelemhez csatolni kell: a jogerős építési engedélyt, végleges
adásvételi szerződést, vagy az értékesítést bonyolító szervezet igazolását a vevőkijelölésről.
A kérelemnyomtatványokat a hivatal fsz. 6. munkahelyén lehet igényelni.
A kérelemben nyilatkozni kell
büntetőjogi felelősség tudatában,
hogy a kérelmezők első lakás megszerzéséhez kérik a támogatást.
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Óvodapedagógiai Egyesület
"A gyermek adja az élet értelmét,
A gyermekben a folytatás..."
(Hermann Alice)
1989. a u g u s z t u s á b a n Miskolcon óvónői
kezdeményezésre megalakult a Magyar
Ó v o d a p e d a g ó g i a i Egyesület. Felhívásukra
az ország valamennyi m e g y é j é b e n tömeges e n csatlakoztak az óvónők.
A z egyesület jelenlegi létszáma kb. 3 1 0 0
fő. J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k m e g y é b e n is
megalakultak a helyi egyesületek, s a megye
szervezettsége a 3. legjobb az országban.
T ö r ö k s z e n t m i k l ó s és környékén mindössze
14 óvónő tagja az egyesületnek, akik viszont
nagyon lelkesek.
A miskolci cégbíróság által bejegyzett, a
M a g y a r Köztársaságra terjedő működési területtel és miskolci székhellyel megalakult
Magyar Ó v o d a p e d a g ó g i a i Egyesület 1990.
május 19-én Budapesten tartotta az első
országos küldöttértekezletét. Itt megválasztották - egy évre c s u p á n - a 9 tagú országos
v e z e t ő s é g e t , m e l y n e k m e g y é n k b ő l Fülöp
S á n d o r n é karcagi óvónő is tagja lett.
A z egyesület elnöki Fábián Károlyné miskolci óvónő, szóvivője pedig Knollné dr. Pereszlényi Éva, szeptembertől pedig dr. W.Mikó M a g d o l n a lett.

Indul
a nyolcosztályos!
A Bercsényi Miklós Gimnázium megkapta a minisztérium hivatalos engedélyet
ahnoz, hogy egy 30-as létszámú osztállyal
szeptembertől elindítsa a nyolcosztályos
gimnáziumi képzést. Az osztályba a negyedik általánost most végző es egyetemen, főiskolán továbbtanulni szándékozó
tanuiókat várják. Jelentkezési határidő:
1991. április 10. Túljelentkezés esetén felvételi szűrővizsgával döntik el a sorrendet,
ki kerülhet a 30 kisgimnazista közé. Az
iskolavezetés keresi a kapcsolatot a szülőkkel az előkészületek megbeszélése
céljából.

Felhívás
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget,
hogy 1991. március 4-től Törökszentmiklós-Budapest Népliget között menetrendszerű autóbuszjárat indul munkanapokon
(hétfőtől péntekig).
Az autóbuszjárat TörökszentmiklósSzolnok-Budapest útvonalon közlekedik.
Gvomaendrödről a Szabadság térről
indul 4 óra 50 perckor, Törökszentmiklósról az autóbusz-pályaudvarról indul 5 óra
50 perckor.
Visszafelé a Népligetből 15 órakor indul
és 16 óra 50 perckor érkezik Törökszentmiklósra. Az autóbusz-viteldíj Törökszentmiklós-Budapest között: 170 Ft.
(Az autóbuszjárat kísérleti jelleggel indul!)

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

Az egyesületnek rendes tagja lehet minden óvodapedagógus, óvodapedagógiával
foglalkozó s z a k e m b e r , aki az egyesület alapszabályát elfogadja és célja elérésében tev é k e n y e n közreműködik.
Várjuk azon pártolótagok, természetes és
j o g s z e m é l y , a d o m á n y o z ó polgár jelentkezését is, akik az egyesület alapszabályát elfogadják és k ö z r e m ű k ö d é s ü k k e l segíteni kívánják az egyesület céljainak és feladatainak megvalósítását.
Tagjaink tagsági igazolványt kapnak, s az
egyesület által szervezett minden rendezvényen k e d v e z m é n y b e n részesülnek. Folyamatosan értesülnek a területi köröktől vagy
az 1991. első felében először megjelenő
Egyesületi Híradó című s z a k m a i újságunkból
az óvodapedagógiát érintő m i n d e n változásról, eseményről, megjelenő új kiadványról,
pályázatról, s z a k m a i fórumról.
Szeretnénk, h a minél több ó v ó n ő csatlak o z n a hozzánk, mivel a mostani nehéz gazdasági helyzetben m é g n a g y o b b szükség
lenne ö s s z e f o g á s u n k r a érdekeink védelmében.
S z e g ő n é S z a b a d o s Magdolna
M O E helyi elnöke
Nagy Sándorné
v e z e t ő s é g i tag

Dózsa mozi április havi
műsora
5-6-án 17 és 19 órakor LEÁNYKERESKEDŐK
7-én 15 órakor AZ Ö R D Ö G J O B B ÉS BAL KEZE
7-8-án 17 és 19 órakor FÉL L Á B B A L A PARADICSOMBAN
9-11 -ón 19 órakor AZ OLTALMAZÓ ÉG
12-én 10 órakor OVIMOZI - AZ ELVESZETT
PAPAGÁLY
12-én 14.30 órakor MESEMOZI - KURTAFARKÚ
PETI CICA AMERICICÁBAN
12-13-án 17 és 19 órakor KERESZTANYA
14-én 15 órakor A LÉGY II.
14-15-én 17 és 19 órakor OVIZSARU
16-18-án 17 ós 19 órakor ROCKY V.
19-21 -ón 17 órakor TINI NIDZSA TEKNÖCÖK
19-21-én 19 órakor J Á K O B LAJTORJÁJA
21-én 15 órakor BOSSZÚVÁGY IV.
22-én 17 ós 19 órakor NICSAK KI BESZÉL ...
MÉG?
23-25-én 19 órakor NICSAK KI B E S Z É L ...
MÉG?
26-án 10 órakor OVIMOZI - GYERMEKFÜZÉR
26-án 14.30 órakor MESEMOZI - AZ EGRI CSILLAGOK
26-28-án 17 órakor RESZKESSETEK BETÖRŐK
26-28-án 19 órakor HENRY ÉS JUNE
28-án 15 órakor ALLADIN
29-én 17 órakor CEDILLECMEN
29-május 2-án 19 órakor PISZKOS ALKU
Kiadásért feletts:
TörökszentmikJós ós Vidéke Újság Alapítvány
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