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FÜGGETLEN KOZELETI LAP 

Katedráról 
az éjszakai 

I I bárba 

Egy sajátos 
pályamódosítás 

története 
a 11, oldaton 

Mese 
az özvegy-
asszonyról, 

meg 
a hivatalról 

6. oldal 

Jóváhagyták 
a piac rendezési 

tervét 

Képes 
ismertetőnk 
a 4. oldalon 

Városunk közepén, a 4-es főút mellett Nepomuki 
Szent János (?) szobra vigyázza a forgalmat. Vajon 
meddig még ez a "fejetlenség"? H.J. 

HARANGSZENTELÉS A NAGYTEMPLOMBAN 

Dr. Seregély István egri érsek szentelte fel a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére öntetett új 
harangot, mely az 1982-ben felszentelt és azóta elrepedt társát váltotta fel. A 4,5 mázsás új harang 
is Gombos Lajos őrbottyáni harangöntő műhelyében készült Fotó: Mészáros 

A városi önkormányzat 
képviselő-testülete rendeletet 

alkotott a közterület-használati 
díjak mértékéről 

Részletes beszámolónk a 3. oldalon 

Volt, 
aki 24 ezer 

holdat akart visz-
szaigényelni 

Földhivatal információk, 
a kárpótlásról 
a 9. oldalon 
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Moziműsor Amiért a harang szólt... 
Hallgattam az ünnepi harangzúgást 

június 30-án, ós emlékeztem. Volt mi-
re... 

Szemem előtt újra elvonult mindaz, 
amiről leghitelesebben az beszélhet, 
aki átélte! A háború összes borzalma, 
az állandó életveszély, a több órás per-
gőtüz, melynek védelme alatt egykori 
lakhelyemen átkeltek a Dunán a szov-
jet csapatok... Újra magam előtt láttam 
édesapámat, aki a rászegezett pisz-
tálycsővel nézett farkasszemet, bátran 
védte meg családját azon a csikorgó 
téli éjszakán, a két betolakodó, részeg 
katonával szemben... Csodával hatá-
ros módon menekültünk meg! De nem 
úgy a szomszéd utcabeli többgyerme-
kes családapa, aki áldozatává vált bá-
torságának. Aztán kitavaszodott. Fel-

szabadultunk, béke lett. Micsoda bol-
dogság volt! Nem sejtettük, milyen ne-
héz 45 év következik. (Igaz, nem min-
denkinek!) Csak a költő szavai éltettek 
bennünket: 

"Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor..." 
És amikor már egészen elfásultunk, 

a hihetetlen gyorsasággal pergő ese-
mények mégis igazolták Vörösmarty 
Mihályt. 

Vérzivataros századunk vége felé 
végre elérkezett a búcsú napja! Nincs 
több idegen fegyveres katona nálunk. 

Most már rajtunk a sor, hogy egy-
mással összefogva, nagy, "szent aka-
rat"-tal tegyük, amit tehetünk a szebb 
jelenért és jövőért! 

Hajnal Józsefné 

2-4 NAGYMENŐK. Színes amerikai film 
5-6 A HEKUS. Színes amerikai krimi. 
7-8 RENDŐRAKADÉMIA VI. Színes amerikai 

filmvígjáték 
9-11 EZ IS AMERIKA. Színes amerikai film 
12-13 TÁNCŐRÜLET. Színes amerikai film. 
14-15 JOBB MA EGY ZSARU, Ml NT HOLNAP 

KETTŐ. Színes szinkronizált amerikai film 
16-18 KÉPESUPOK A SZAKADÉKBÓL. Szí-

nes amerikai film. 
19-20 TINI BOSZORKÁNY. Színes szinkroni-

zált amerikai film. 
21-22 ZÖLD KÁRTYA. Színes amerikai sze-

relmi történet 
23-25 L A. STORY - AZ ŐRÜLT VÁROS. Szí-

nes amerikai akciófilm 
26-27 AZOK A CSODÁLATOS BAKER FIÚK. 

Színes amerikai film. 
28-29 TALPIG ZŰRBEN. Színes szinkronizált 

amerikai filmvígjáték 
30-1 TORTURA. Színes amerikai film. 

Körzeti orvosok ügyeleti 
beosztása július hónapban 

A Szabadság napja alkalmából június 30-án városunkban is megemlékezést tartottak, 
amelyen ünnepi beszédet dr. Maczó Ágnes országgyűlési képviselő - képünkön -
városunk szülötte mondott A vele készült interjút következő lapunkban közöljük 

Hajnal Józsefné Fotó: Árvái János 

Délután 
1-én 1 
2-án 9 
3-án 5 
4-én 8 
5-én 3 
6-án 9 
7-én 1 
8-án 5 
9-én 7 
10-én 3 
11-én 1 
12-én 9 
13-án 9 
14-én Dr. Deák 
15-én 7 
16-án 9 
17-én 1 
18-án 4 
19-én 5 
20-án 1 
21-én Dr. Deák 
22-én 9 
23-án 3 
24-én 5 
25-én 4 
26-án 7 
27-én Dr. Deák 
28-án 1 
29-én 4 
30-án 3 
31-én 7 

Éjszaka Készenlét 
Dr. DeákDr. Magyar Elza 
1 Dr. Boros Rózsa 
Dr. Deák Dr. Alföldi Rózsa 
9 Dr. Magyar Elza 
1 Dr. Alföldi Rózsa 
9 Dr. Várhelyi Dániel 
1 Dr. Alföldi Rózsa 
1 Dr. Gombkötő Gyula 
9 Dr. Gombkötő Gyula 
Dr. Deák Dr. Alföldi Rózsa 
9 Dr. Várhelyi Dániel 
Dr. Deák Dr. Tóth Éva 
9 Dr. Boros Rózsa 
Dr. DeákDr. Tivadar József 
1 Dr. Gombkötő Gyula 
Dr. Deák Dr. Tóth Éva 
9 Dr. Várhelyi Dániel 
1 Dr. Tivadar József 
9 Dr. Tivadar József 
1 Dr. Gombkötő Gyula 
Dr. Deák Dr. Tóth Éva 
1 Dr. Boros Rózsa 
2 Dr. Alföldi Rózsa 
Dr. DeákDr. Tivadar József 
3 Dr.Tivadar József 
1 Dr. Gombkötő Gyula 
Dr. DeákDr. Várhelyi Dániel 
1 Dr. Boros Rózsa 
4 Dr. Tivadar József 
Dr. Deák Dr. Alföldi Rózsa 
5 Dr. Gombkötő Gyula 

Anyakönyvi hírek 
Házasságot kötöttek: 

- Május 18-án Turcsányi József Törökszentmiklós, 
Hámán K. utca 55. és Boza Judit Törökszentmiklós, 
Pacsirta utca 37. szám alatti lakosok. 

- Május 25-én Major Gábor Törökszentmiklós, Kun 
B. u. 22. és Szabó Erzsébet Törökszentmiklós, Liszt 
F. u. 36. szám alatti lakosok. 

- Június 1-jén Benedek István Balla, Fő u. 5. és 
Nagy Anikó Balla, Gyöngyvirág u. 36. szám alatti 
lakosok. 

- Június 8-án Rivasz István Törökszentmiklós, So-
mogyi B. u. 91/a. és Molnár Szilvia mezőtúri lakosok. 

Állatorvosi ügyelet 
Városi körzet Üzemi körzet 

Július 6-7. 
Dr. Kicsi István 
Kossuth tér 2. 2. Ih. 111/10. 

Dr. Nagy József 
Bethlen G. 12/a. 

Július 13—14. 
Dr. Tóth Béla 
November 7. út 37. 3. Ih. I/6. 

Dr. Gál István 
Április 4. út 3. 

Július 20-21. 
Dr. Kicsi István 
Kossuth tér 2. 2. Ih. 111/10. 

Dr. Nagy József 
Bethlen G. 12/a. 

Július 27-28. 
Dr. Horváth István 
Alkotás 13. 

Dr. Wyszoczky 
Ferenc 
Alkotás 18. 



1991 JULIUS TOROKSZENTMIKLOS ES VIDEKE 3 

Az önkormányzat nyári 
gyermektábort támogat? 

A legutóbbi testületi ülésen a Fidesz egyik képviselője 
25 ezer forintot kórt 40 hátrányos helyzetű, 11-14 éves 
gyerek táboroztatásához. 

Az önkormányzat - átérezve az ügy fontosságát - hajlik 
a támogatás megadására, csak előbb utánanéz a rászo-
rultságnak. 

Mit szólnak ehhez vajon az iskolák, akiket elfelejtettek 
erről a lehetőségről értesíteni? 

- ve -

Mégis fontosak a gyerekek! 
Nyomasztó probléma ren-

deződött a tanév végére. Bár 
nem a megszokott helyen, 
de mégis van közös nyári 
napközi. Három iskola ösz-
sze fogásáva l a lakul t ki a 
megoldás: június 24-től au-
gusz tus 23- ig a "Kiskút i " 
épületben felváltva ügyelnek 
a Hunyadi úti, a Petőfi úti ós 
a Rózsa Ferenc téri nevelők. 

A szabadban való moz-
gást a szerényen felszerelt 
játszótér biztosítja a nem túl 
népes csoportnak. Emellett 

különböző társasjátékokkal 
szórakozhatnak, és igénybe 
vehetik a városi könyvtár ál-
tal kínált lehetőségeket is. 
(Mesefilm, videofilm, játék-
délután.) 

így mégis csak hangulato-
sabban telik az a pár hót, 
amit a gyermekek nem tud-
nak szüleikkel együtt tölteni, 
mint ha minden iskola külön, 
a saját "betonján" lett volna 
kénytelen fogadni kis tanuló-
it. 

Hajnal Józsefné 

Uj utcanevek Törökszentmiklóson 
A régihez ragaszkodnak, de lehet választani is 
A képviselő-testület júliusi ülé-

sén kerül sor 13 újabb utca névvál-
toztatási javaslatának tárgyalásá-
ra. A javaslatokat még június kö-
zepén megkapták a képviselők, 
akiknek a feladata, hogy tájékoz-
tassák választóikat, esetleg az 
újabb lakossági javaslatokat felku-
tassák. 

Elsődleges szempont a régi tör-
ténelmi utcanevek visszaállítása, 
a hagyományőrző bizottság javas-
latai alapján. A másik szempont, 
hogy az új név lehetőleg kötődjön 
a városhoz. Természetesen el Kell 
kerülni az ütközéseket, ós nem ja-
vasolják számot tartalmazó név 
választását sem. 

A javaslatok: 
Mai név:Javasolt név: 
1. Engels utcaBajza József utca 

(régi) 
2. Lenin utca Batthyány út (régi) 
3. Május 1. utca Pánthy Endre 

utca (régi) 
4. Marx Károly utcaSzent László 

utca (régi) 
5. Mező Imre utca Pozderka ut-

ca (régi) 
6. Ságvári Endre utcaErzsébet 

utca (régi) 
7. Mártírok útjaDeák Ferenc út 

(régi) 
8. Vöröshadsereg utca Széche-

nyi István út (régi) Ezekkel párhu-
zamosan szükséges megváltoz-
tatni 

A. Batthyány utcaTörök Ignác 
utca 

B. Széchenyi utcaVásárhelyi 
Pál utca 

C. Deák Ferenc utcaKarácsony 
György utca továbbá: 

!}. Rózsa Ferenc tér a./ Pánthy 
Endre tér, b./ Rózsa tér 

10. lylunkásőrutca Nemzetőr U, 
11. Április 4. utca a./ Szabadság 

utca, b./ Március 15. utca 
12. Vörös Október utca a./ Ba-

lássy Ferenc utca, b./ Október ut-
ca 

13. Vörös Csillag utca a./ Ipolyi 
Arnold utca, b./ Szentkorona utca 

Közterület-használati 
díjak 

Törökszentmik lós Város 
Önko rmányza t képv ise lő-
testülete 1991. május 30-án 
rendeletet alkotott a közterü-
let-használati díjak mértéké-
ről, fizetésének módjáról. A 
rendelet 1991. július 1 -jón lé-
pett hatályba. A díjak mérté-
ke a Kossuth L. utca - Május 
1. utca - Petőfi Sándor utca -
Bethlen Gábor utca által ha-
tárolt területen belül, vala-
mint a Kossuth Lajos utca, a 
Batthyány utca, az Ady End-
re utca, Táncsics Mihály utca 
és a Hoch János utca közötti 
szakasza, és a Rózsa tér 
esetében az "A" oszlopnak, 
a város egyéb területein a 
"B" oszlopnak megfelelően 
megállapított. 

Megnevezés" A""B" 
a./ Árusító és egyéb épít-

mény, fü lke-
- vendéglátó tevékenység, 

bármilyen 
formában történő italárusí-

t á s l 20 F t / m 2 / h ó 1 00 
Ft/m2/hó 

- egyéb kereskedelmi, ipa-
ri, 

s z o l g á l t a t ó t e v é k e n y -
s é g 1 00 F t / m 2 / h ó 8 0 
Ft/m2/hó 

- tej, tejtermék, pékáru80 
Ft/m2/hó60 Ft/m2/hó 

b./ Taxiál lomás igénybe 
vétele gép-

kocsinként (nem kizáróla-
gos területre 

v o n a t k o z ó a n ) 6 0 0 0 
Ft/gk/év2500 Ft/gk/év 

c./ Egyes létesítmények-
hez szükséges 

g é p j á r m ű v á r a k o z ó -
h e l y 1 5 0 0 F t / g k / é v 1 2 0 0 
Ft/gk/év 

d . / K e r ó k p á r t á r o l ó k 5 0 
Ft/m2/hó30 Ft/m2/hó 

e./ Önálló hirdető beren-
d e z ó s 2 0 0 F t / m 2 / h ó 1 0 0 
Ft/m2/hó 

f./ Lakó- ós egyéb épület 
építése, 

bővítése, korzserűsítése, 
felújítása 

és karbantar tása során 
építési anyag, 

állvány által elfoglalt terü-
Iet30 Ft/m2/hó30 Ft/m2/hó 

Építési engedély alapján 
lakóházon végzett kivitele-
zési munkákhoz tárolt anyag 
6 hónapig díjmentes! 

g. / V e n d ó g l á t ó i p a r l el-
őkert l 00 Ft/m2/hó60 Ft/m2 

h . / A l k a l m i v á s á r 1 0 0 
Ft/m2/nap60 Ft/m2/nap 

i./ Mutatványos tevékeny-
ség4 Ft/m2/nap4 Ft/m2/nap 

j./ Építkezés idejére a for-
galom elől 

ideiglenesen elzárt terü-
I e 11 00 F t / m 2 / h ó 1 00 
Ft/m2/hó 

k./ Egyéb díj mórtókét 
esetenként kell megállapíta-
ni. 

A fenti közterületi igénybe 
vételi díjak nem tartalmaz-
zák az áfát, azt a mindenkor 
érvényben lévő jogszabá-
lyok alapján a díjakhoz hoz-
zá kell adni. 

Tájékoztató házasságkötés bejelentéséhez 
A b e l ü g y m i n i s z t e r a 

25/1990. (IX. 12.) BM számú 
rendeletével módosította a 
szemé ly i i gazo lványokró l 
szóló 5/1985. (XII. 22.) BM 
számú rendeletet. E rendelet 
szerint 1991. április 1 -jótől új 
formátumú személyi igazol-
ványokat adnak ki lényege-
sen kevesebb adattartalom-
mal. Az új személyi igazolvá-
nyok "Anyakönyvi rész" ro-
vatai ezen időponttól nem te-
kinthetők hitelesnek. 

Az új nem, a régi személyi 
igazo lvány h i te lesen már 
nem tartalmazza a házas-
ságkötés anyakönyvezésé-
hez szükséges adatokat. 

Tájékoztatjuk, hogy a há-
zasságkö tés beje lentésé-
hez az a lább i okmányok 
szükségesek: 

- személyi igazolvány, 
- születési anyakönyvi ki-

vonat, 
- a lakóhely szerinti népes-

sógnyi lvántartás igazolása 
nőtlen és hajadon családi ál-
lapotúaknál, 

- vagy jogerős bontó ítélet, 
ha a családi állapot elvált, 

- vagy a volt hazastárs ha-
lotti anyakönyvi kivonata, öz-
vegy családi állapotú aknái, 

- vagy záradékolt házas-
ság i anyakönyv i k ivonat , 
amely az előző házasság 
megszűnését igazolja. 

A családi állapot igazolá-
sára 30 napnál nem régebbi 
anyakönyvi kivonatot, illető-
leg népessógnyi lvántartási 
igazo lás t f ogadha t el az 
anyakönyvvezető. 

Az anyakönyvvezető nem 

kötelezheti az ügyfelet olyan 
okirat bemutatasára, ame-
lyet az önkormányzati hiva-
tal n y i l v á n t a r t á s a (anya-
könyv, népességnyilvántar-
tás) tartalmaz. 

A házasságkötéssel kap-
csolatos eljáráshoz a szük-
séges anyakönyvi kivonatot, 
népesség nyilvántartási iga-
zo lás t az ügy fé l m inden 
anyakönyvvezetőtől illeték-
mentesen kapja meg, ha az 
nem áll rendelkezésére. 

Felhívjuk figyelmüket a há-
zassági anyakönyvi kivonat 
fontosságára, megőrzésére, 
mert a jövőben házasságu-
kat hitelesen csak ezen ok-
mánnyal igazolhatják. 

Saját érdekükben kérjük a 
fentiek szíves megértését. 

Polgármesteri Hivatal 
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A piacfelűgyelöség épülete az átalakítási terveken 

Képeink egy-egy részletet mutatnak a beépítési tervből 

A parkoló mögötti elárusító pavilonok és a kettős lépcső, mely a művelődési központ udvarára visz 



A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL 
Válasz a májusi számban megje-

lent írásra 

Tisztelendő úr! 
Ha Ön azt hiszi, hogy a Bölcsek köve 

az egyház birtokában van, akkor na-
gyon téved. Egy hitehagyott, elszegé-
nyedett nemzetet nem nehéz szép sza-
vakkal és ígéretekkel a valláshoz kötni. 
Az egyház Jézus tanításaival is igéivel 
akarja bebizonyítani, hogy a békét, sze-
retetet, boldogulást csak alázattal ós az 
Úrhoz való megtéréssel lehet elérni. Ez 
hazugság. Az országnak jó politikusok-
ra, gazdaság i szakemberekre ós a 
munkáját becsületesen elvégző népre 
van szüksége. Úgy néz ki, hogy az a 
paktum, melyet a kormánykoalíció kö-

tött az egyházzal, újból a papság kar-
maiba dobta a népet. 

Az egyház iskolákat, közintézménye-
ket követel, melyek egykor a tulajdonuk 
voltak. És a szegény nép mit követelhet 
vissza? A dupla szegénységet? Ehhez 
van csak joga? Visszajönnek a kötelező 
dicsértessékek? Kötelező lesz a hittan? 
Valószínű. Ugyanis az egyház mind a 
mai napig azt hiszi, hogy az egyház és 
Isten neve nélkül nincs becsületes em-
ber, nincs erkölcsi norma, nincs határ a 
bűnben ós a becstelenségben. 

Az egyház azt hiszi, hogy iskoláival 
megvált ja a világot. Ne felejtsék, az el-
múlt rendszerben az emberek zöme kö-
zép- vagy főiskolát végzett. És mi volt a 
múltban, 1945 előtt? A gyerekek tízé-

ves kora után már a gyermekévek is 
csak illúziónak számítottak. Jönnek a 
cselédek, a földbirtokosok, a gyárosok. 
Az egyház pedig áldását adja az új 
magyar nábobokra - hisz ő most is ré-
szel, mint ahogy mindig is részelt. Isten 
szolgájának is élni kell valahogy! De 
ilyen jól? És mi, szegények, alázatos 
szívvel hajoljunk a tisztelendő úr kezé-
re. Csakhogy én, ha valakinek kézcsó-
kot adok, mindig az az érzésem, hogy 
hátulról farba rúgnak. 

Szecsei Tibor 
BOV dolgozója 

X X X 
A hozzánk érkezett leveleket változ-

tatás nélkül közöljük. Azok tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk. 

Keresztelés 
és első 
áldozás 
a római 

katolikus 
főtemplomban 

Május 12-én vasárnap 
délelőtt a római katolikus 
nagytemplomban tizenöt 
általános iskolás, illetve 
középiskolás korú gyer-
mek részesült a szent ke-
resztségben. 

Már évről évre lsmétlődő 
gyakorlatnak számit, hogy 
az egyéves előkészítő okta-
tás elvégzése után, azokat 
a gyermekeket és fiatalo-
kat, akiket szüleik nem ke-
reszteltettek meg kiskoruk-
ban, utólag {felnőttként) 
megkeresztelik. 

Május 19-én a diókmisén 
Ugyanezek a gyermekek ós 
fiatalok, valamint a többi el-
sőéi dozásra előkészített 
gyermek és fiatal az Ur ol-
tárához Járultak első szen-
táldozáshoz. 

Reméljük, hogy a mosta-
ni találkozásuk a szentségi 
Jézussal a továbbiakban is 
megismétlődnek, és így hű-
ségesek maradnak ígére-
tükhöz. 

Imádkozunk értük, hogy 
a most kapott isteni ajándé-
kok Krisztushoz való tarto-
zásukat megerősítsék. 

Gyenes István 
káplán 

Betörtek a katolikus templomba 
Június 3-ról 4-re virradóra a 

tetőjavítás miatt felállványo-
zott katolikus templomba is-
meretlen tettesek behatoltak. 

Az állványon felmásztak a te-
tőre, onnan egy ablakon át a 
kórusra jutottak, ahonnan a 
templomba az oltárhoz, illetve 
a sekrestyébe már a közbeeső 
ajtók felfeszítésével mentek 
be. 

A templomban az oltárszek-
rényt szintén feltörték, és on-
nan 2 kelyhet, a szentségtartót 
és egy aranyozott tömjéntartót 
vittek el, mintegy 50.000 Ft ér-
tékben. 

A sekrestye ajtaján az erőszakos behatolás nyomai jól láthatóak. Fotó: Árvái 
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Mese az özvegyasszonyról, meg a Hivatalról 
Hol volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy szegény öre-
gasszony. özvegy volt már, ós 
magányosan éldegélt kevéske 
nyugdíjából a Galambos tón 
túl, de az Óperenciás tengeren 
még innen. 

Történt egyszer, hogy vala-
mi jóakarója segíteni kívánt 
rajta, küldött hát neki egy ko-
csiderékra való tűzifát, hadd 
legyen mivel fűtenie a télen. A 
fuvaros, aki a fát hozta, csak 
úgy lehányta a ház előtt, az 
árokparton a mázsás, fürésze-
letlen fatörzseket, aztán elhaj-
tott. Az özvegyasszonynak 
egy másik jóakarója megígér-
te, hogy majd eljön a tüzes 
masinajával, ós összevágja a 
fát. 

Várta, csak várta az özvegy-
asszony, várta egy nap, várta 
két nap, várta három nap, de 
az ember csak nem jött, mert 
beteg lett. Jött helyette azon-
ban a postás, ós levelet hozott 

a magas Hivataltól. A pecsé-
tes papíron ez állt: "A közterü-
letfelügyelet a helyszíni ellen-
őrzés során megállapította, 
hogy Ön a közterületen hat 
négyzetméter területen anya-
got tárol." Továbbá közli a Hi-
vatal, hogy a közterület enge-
dély nélküli használata sza-
bálysértésnek minősül, ós fel-
szólítja az özvegyasszonyt, 
hogy nyolc napon belül szállít-
sa el az ott tárolt anyagot. 

Hej, szomorú lett erre a sze-
gény özvegyasszony, még el 
is sírta magát bánatában. 
Hogy is ne, hiszen soha nem 
került még összeütközésbe a 
Hivatallal. Mindig is aggályo-
san tisztelte a törvényt, még 
talán túlzottan is jámbor és be-
csületes volt, ezért nem vitte 
smmire az életben. Sírt-rítt a 
szegény asszony: mit csinál-
jon ő már most azokkal a dög-
nehéz fákkal? Azokat csak ak-
kor tudja behordani, ha fel 

lesznek fűrészelve. Az meg 
nem tőle függ. 

Tudta ő, nogy a Hivatalnak 
igaza van. A városban rend-
nek kell lennie, kivált a közte-
rületen! Szerette ő a rendet, a 
tisztaságot, jószerivel arról 
volt híres, hogy neki van a leg-
szebb udvara, kertje a környé-
kén. De valahogy mégsem így 
képzelte a Rendet. Lelke nem 
ily honos. Ehelyett a rideg, hi-
vatalos hangú felszólítás he-
lyett el tudta volna képzelni 
például, hogy a közterület elle-
nőre "a helyszíni ellenőrzés 
során" - ha már úgy is arra jár 
- emberi hangon beszól a kerí-
tésen: "Ugyan Bözsi néni, mi 
lesz már ezzel a Iával? Igaz, 
hogy nem zavarja a forgalmat, 
el lehet tőle férni, de mégse 
szép ez üt, rontja a városké-
pet, meg hát, tudja, nem is 
szabad... Valahogy be kellene 
hordani!" 

Ne mindjárt a pecsétes pa-

pír, meg a fenyegetés, mert 
arró l a szegény özvegy-
asszonynak mindjárt az előző 
rendszerek jutnak eszébe. 
Neki azt mondták, hogy itt 
most rendszerváltás lesz, és ő 
azt hitte, hogy ezután majd a 
hivatal lesz az emberért, és 
nem fordítva. 

Végül is eljött a favágó, és 
elfűrészelte a fákat. A kis ház 
előtt a közterület rendjét nem 
zavarja már semmi. Ellenben 
a szegény özvegyasszony, 
meg a környéken lakó többi 
szegényember váltig panasz-
kodik, hogy esős időben hova-
tovább már nem lehet átmenni 
az úton, úgy tönkretették az 
átjárót holmi munkagépekkel. 
Ez azonban, úgy látszik, nem 
szúr szemet a közterület őrei-
nek. És a Hivatal szelleme, a 
bürokrácia máig is ól, mert hal-
hatatlan, mint a nétfejű sár-
kány. Aki nem hiszi, járjon utá-
na! (F.l.) 

Tiéd a vagyon, magadnak gyarapítod 
A Költségvetési Üzem többszemélyes kft.-vé alakul 

- A múlt év utolsó napjaiban rendelettel 
szüntették meg a költségvetési üzemeket. 
A kezelésükben lévő ingó és ingatlan va-
gyon az önkormányzat tulajdonát képezi. 
1986. óta folyamatosan növekvő eredmé-
nyes tevékenységet folytat. Átalakítására 
az átvilágító csoport is aprivatizálást java-
solta. Miért a többszemelyes kft. a legked-
vezőbb megoldás? - kérdezem Elekes 
István igazgatót. 

- A mai világ a kisvállalkozásoké - kezd-
te. Két tényező viszont a középvállalko-
zás mellett szólt. Kialakult 4-5 év alatt egy 
irányítói kollektíva, jelentős szakér-
telemmel, és ez a nagyságrend felel meg 
legjobban a város, illetve a környék beru-
házási, felújítási igényeinek. Legfőbb ér-
vünk azonban a dolgozói érdekeltség 
megteremtése volt. Szeretnénk a dolgo-
zók legalább felét tagsághoz juttatni. 
Százezer forint üzletrész megszerzésé-
hez, amely teljes jogú tagságot biztosít, 
kb. 40 ezer forintot kell két részletben 
befizetni, 60 ezer forinttal az önkormány-
zat egészíti ki az összeget támogatás for-
májában. A vagyonnevesítés alapbórará-
nyos és figyelembe veszi az üzemben 
munkaviszonyban töltött időt. Nyugdíjas 
dolgozó is beléphet. 

- Az 1968-ban alapított üzem felhalmo-
zott vagyona 90 szazalék - az alapítói 10 
százalékkal szemben. A vagyongyarapí-
tás keletkezhetett-e abból a kivételes jog-
állásból, hogy nem voltak vállalkozási 
nyereségadó-kötelesek, hogy a tanácsi 
munkákra előjoguk volt, ós most az így 
szerzett vagyon egy része kerül nevesí-
tésre. 

- Az összes vagyon nyolc százaléka, a 
működő tőke 30 százaléka kerül a dolgo-
zók tulajdonába. Szeretném elmondani, 
hogy az alapítás óta két vesztesóghullám 

is volt. Valóban nem adóztunk, viszont a 
nyereséget a tanácsnak be kellett fizetni, 
amit egyébként nagy arányban visszajut-
tatott, pl. megvette a külső telepet. 

A termelési adó kevesebb volt, mintha 
nyereségadót kellett volna fizetni. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy a tanácsi 
megrendelések csak 5-10 százalékát kö-
töttek le kapacitásunknak. A külső mun-
kákból éltünk, amihez versenytárgyaláso-
kon jutottunk. 

- Az önkormányzati ülésen szóba került 
a társadalmi igazságosság kérdése is. A 
közvélemény is meglehetősen gyanakvó-
an tekint a kit. alakulására. 

- Bizonyos szempontból igazuk van. Igy 
ugyanis olyan emberek jutnak vagyon-
hoz, akik Korábban nem kockáztattak. 

Ugyanakkor az idők folyamán sok ember 
veszítette el vagyonát jogellenesen. Cé-
lunk olyan működési forma kialakítása, 
amelyben a dolgozók beleszólhatnak sor-
suk irányításába. Senkit kizárni nem fo-
gunk, nem küldünk el senkit azért, mert 
nem lépett be a kft.-be, de a belépés sem 
biztosít előjogot az alkalmazásra. A veze-
tők részesedése a vagyonból nagyobb 
lesz, mint a dolgozóké. Nekem például 
lehetőségem lenne 180 ezer forint saját 
befizetés mellett összesen kb. 450 ezer 
forint vagyon megszerzése, de éppen az 
előbb említettek miatt erősen gondolko-
dom, hogy nem fogom mindet igénybe 
venni. 

- A tavalyi nyereségükből - úgy hallot-
tam, hogy - még alapítvány létrehozását 
is kezdeményezték. 

- 5-6 millió forint ez az összeg, amit a 
településfejlesztési alapítványba be tu-
dunk fizetni. Célunk az volt, hogy a nyere-
ségadó jelentkezése előtt kivonjuk ezt az 
összeget, hogy teljes mértékben városi 
célra lehessen felhasználni. 

- Igazgató úr, rövidesen lebonyolítják a 
szervezést. Hogyan tovább, mi változik? 

- Remélem, ha tulajdonhoz jutnak az 
emberek, akkor jobban vigyáznak a va-
gyonra. Ha továbbra is jól dolgozunk, ak-
kor kb. 10-13 százalék osztalékot tudunk 
fizetni év végén. Az alkalmazási feltételek 
meg fognak változni, határozott időre lesz 
alkalmazva mindenki, még én is. Még job-
ban tiszteletben tartjuk a megrendelő igé-
nyeit, ós az önkormányzat is, mint több-
ségi tulajdonos, több nyereséget tudhat 
majd magáénak. 

Mondom is munkatársaimnak: van egy 
biciklink, közlekedünk is vele, de csak egy 
kereke a mienk. 

Kovács Györgyné 
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Világbanki programban 
a Székács 

Minimum 200.000 USD -
új tantervek - tanulmányutak 

Még az elmúlt évben elké-
szített a Székács Elemér Me-
zőgazdasági Szakközépiskola 
nevelőtestülete - másik négy 
középfokú agrárszakoktatási 
intézménnyel közösen - egy 
tantervjavaslatot az eddig tul 
specializáltnak bizonyult szak-
képzési rendszer megváltoz-
tatására. Eddig állategészsé-
gőr és állattartótelepi gépész 
szakokon folyt képzés Török-
szentmiklóson. E javaslat sze-
rint általános növénytermesz-
tő és állattenyésztő képzést kí-
vántak megvalósítani, az új 
társadalmi körülményeknek a 
figyelembevételével (farmer-
kepzés). 

A hatvanegy között 
Ennek a programnak a be-

nyújtásával pályáztak a Mun-
kaügyi Minisztériumhoz. A Vi-
lágbank által finanszírozott if-
júság i szakképzés fejlesztésé-
re kiírt pályázaton közel 200 
szakképző középfokú intéz-
mény közül 61 került a szeren-
csés kiválasztottak közé - így 
a Székács is -, amelyek kap-
nak a Világbank által nyújtott 
összesen 36 millió dolláros tá-
mogatásból. Megyénkből öt 
intézmény szerepel a nyerte-
sek között, a Székácson kívül 
a szolnoki Vízügyi, Közgazda-
sági, Vegyipari es a tiszaföld-
vári szakközépiskolák. 

A mezőgazdasági szakkép-
zési területről 27 pályázó közül 
három került be a támogatást 
elnyerők közé. A miklósiakon 
kívül a szekszárd-palánki ós a 
kőszegi iskola. E három intéz-
mény feladata lesz a hazai új 
képzési forma tanterveinek, 
tanügyi dokumentumainak ki-
dolgozása. Pályázatok kerül-
nek kiírásra ezek elkészítésé-
re, melyet a Munkaügyi Mi-
nisztériumban felállított mane-
ger iroda szervez. A 61 közül 
minden iskola minimálisan 
200 ezer dollár támogatást 
kap, melynek 80 százalékát 
eszközök beszerzésére, 15 
százalékát kül fö ld i tanul-
mányutakon való részvételre, 
5 szazaiékát külföldi vendégek 
fogadására lehet felhasználni. 

Első lépésként a pályázaton 
nyertes iskolák egymás ós a 
minisztériumi központ közötti 
kommunikációját lehetővé te-
vő infrastruktúrát építik ki. A 
támogatásból ehhez iskolán-
ként legalább három távhívási 
rendszerbe kapcsolt telefon-

vonalat létesítenek. Ezek se-
gítségével biztosítják a részt-
vevők egymás közötti közvet-
len információcseréjét, illetve 
a minisztériumi számítógépes 
adatbázishoz való csatlako-
zást. Ennek megfelelő számí-
tástechnikai eszközökkel lát-
ják el a résztvevőket. Még '91-
ben sor kerül interaktív video-
rendszer kiépítésére az isko-
lák között. Ez lehetővé teszi, 
hogy a miklósi tanárok mond-
juk egyenesben végignézhetik 
majd a kőszegi kollégájuk órá-
ját, s utána közösen megbe-
szélhetik tapasztalataikat. 

Országosan a 61 iskolából 
három helyen audiovizuális 
centrum kerül kialakításra, 
melyek kiszolgálják majd min-
den más körzetükbe eső szak-
képzési létesítmény ilyen irá-
nyú igényeit. Ezzel együtt ta-
nácsadó hálózatot is létesíte-
nek. A cél: az európai normák-
nak megfelelő szakoktatási 
rendszer kialakítása. Ebben 
fontos a nemzetközi követel-
ményeknek megfelelő érettsé-
gi vizsga feltételeinek megte-
remtése. Ez az érettségivel 
együtt nyelvvizsgát is jelent. 
Elsősorban a két tannyelvű 
oktatás elterjesztése latszik 
ehhez célravezetőnek, amikor 
legalább egy tárgyat a szak-
maik közül is idegennyelven 
tanulhat a diák. 

A gazdaság húzó 
ágazata 

A jelenlegi elképzelések 
szerint az első és második év-
ben főleg általános képzés 
folyna a szakoktatási intézmé-
nyekben is, c;;upán 15 száza-
lek szakmai óraszámmal. A 3-
4. évben 50 százalékra emel-
kedik a szakmai órák aránya, 
míg az 5. évben csak intenzív 
szakmai képzés lenne. A pá-
lyázaton nyertes iskolák a 
szakképzési alapból külön pá-
lyázatokkal újabb támogatá-
sokat várhatnak. Előnyben ré-
szesíti őket maid a szakmi-
nisztérium az ígéretek szerint. 

Az iskoláknak a minisztéri-
um támogatásán kívül termé-
szetesen el kell nyerniük az 
önkormányzat támogatását is 
a programhoz való csatlako-
záshoz. 

A sikeres ázsiai országok-
ban az oktatás bizonyult a 
gazdaság húzóágazatának. 
Reméljük, hogy előbb-utóbb 
nálunk is azzá válik. 

Félév 
a hátsó sorban... 
»..avagy az 

tudósító 
magányossága 

A krónikás nagy idők tanú-
ja. Az első szabadon válasz-
tott önkormányzati képvise-
lő-testület munkájáról írni 
szinte történelmi felelősség. 
Az utókor szinte helytörténeti 
dokumentumként fogja őrizni 
a városi újság hónapról hó-
napra megjelenő számait. 
Összehasonlíthatatlanul iz-
galmasabb feladat, mint a 
volt tanács munkájáról tudó-
sítani. Itt felelősséggel dönte-
nek korszakot meghatározó 
lépésekről, a város jövő szá-
zadi képéről , szegénysé-
günkben erőnket próbára te-
vő vállalkozásokról, az egyre 
t e r e b é l y e s e d ő s z o c i á l i s 
problémák kezeléséről, a te-
k i n t é l y e s vá ros i v a g y o n 
hasznosításáról. Életről - ha-
lálról. 

Szabad-e ünneprontónak 
lennem, nem leszek-e szub-
jektív, ha szót ejtek a félév 
alatt tapasztaltakról. De biz-
tosan, hisz mennyivel kisebb 
lenne a felelősségem, ha 
nem egymagam hallgatnám 
végig a szinte mindig éjsza-
kába nyúló üléseket. Hallom 
az embereket, amint gyakran 
mondják, semmi nem válto-
zott. Ez azt is jelenti, hogy 
ugyanolyan érdektelenség-
gel fogadják a közélet ese-
ményeit, mint a pártállam ide-
jén. Honnan fogják tudni, 
hogy az általuk megválasz-
tott képviselő az ő érdeküket 
képviseli-e, vagy csak a ma-
ga pecsenyéjét sütögeti. 

Testület i üléseink majd-
nem mentesek a pártfrakciók 
csatakozásától, hogy nálunk 
két "párt" van, a "csórók" ós a 
"vagyonosabbak" pártja. No 
ós a közepesek, a langyosak. 

A nyilvánosság önkontroll-
ra szoktat, mennyivel jobb, 
ha erre nem kell figyelni. Mi-
nek a dolgainkat kiteregetni -
mondják néhányan -, hisz 
úgy is haragszanak ránk. Ta-
lán éppen a túlzott titkolódzá-
sért. Van itt valakinek takar-
gatnivalója? 

Kár, hogy az egyedüli kívü-
lálló fültanúja voltam az OTP-
szókház körüli lobbyzásnak, 
vagy a hivatal és a testület 
pengeváltásainak. 

Néha valóban úgy órez-
tem, hogy semmi sem válto-
zott, csak a hatalmon lévő 
elit. A módszerek azonosak. 
Ismét nem a szakértelem 
számít, hanem a lojalitás, a 
megalkuvás, mint a pártállam 
idején. Különben aligha jut-
hatott volna szakértői szék-
hez magas f izetésért egy 
igen- igen idős k isgazda. 
Vagy vakok országában fél-
szemű a király? 

A Hunyadi úti iskola igaz-
gatójának ügyében úgy tű-
nik, késlekednek a megfelelő 
válasszal. Ki meri már végre 
felvállalni, hogy a vezetői al-
kalmasság elbírálása a fenn-
tartóinak joga, hogy nem 
pusztán munkajogi kérdésről 
van szó? Vagy könnyebb volt 
bebújni az előző hatalom 
döntése mögé? 

Erősen furcsállom, hogy a 
Városüzemelési Centrum ve-
zetői pályázatának kiírásakor 
a régi beidegződés alapján 
szabtak feltóteleket. "Műsza-
ki felső- vagy középfokú vég-
zettség ós 5 éves vezetői 
gyakorlat szükséges". Vagy 
a diploma nem ér semmit, 
vagy valakire méretezték a 
kiírást. Éppen csak a politikai 
feddhetetlenség hiányzik. 

Jó lenne még arról is írni, 
hogy mit "köszönhet" ez az 
újság az önkormányzatnak. 
Felelős szerkesztőjének la-
kásügyében nem kellő körül-
tekintéssel jártak el, hogy a 
hatalomhoz közel ülők kicsi-
nyes intrikáikkal mérgezik a 
levegőt az útját kereső városi 
lap műhelyében. 

A krónikás elfáradt az ön-
kormányzati hírek szerkesz-
tésében, hisz fél éven át azt 
a néhány megjegyzést hagy-
tam le, amivel szívesen kom-
mentáltam volna az esemé-
nyeket. 

Nem szeretnék úgy járni, 
mint Tücsök Tóni a mesében, 
hogy a hízelkedő nótától 
megfakult hegedűjének szé-
pen csengő a hangja. 

Kovács Györgyné 
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Fát ültetni 
A faültetés komoly dolog. 

Egy fa élete általában hosz-
szabb egy emberéletnél, ezért 
nemzedékek életét köti össze. 
Nem véletlen, hogy olykor jel-
képes jelentése is van a faül-
tetés gesztusának: híres em-
berek, államférfiak örökítik 
meg általa valamely fontos 
esemény emlékét. Ismerjük a 
példázatot a diófát ültető na-
gyapáról, aki tudja, hogy a fa 
terméséből már nem részesül-
het, nem pihenhet az árnyéká-
ban, mégis elülteti, mert az 
unokáira gondol. Az életnek 
tovább kell mennie. 

Az ilyen munkához nem 
szabad hebehurgya módon 
hozzáfogni, hiszen évtizedek-
re, sőt nem ritkán évszázadok-
ra szól. Érteni kell hozzá. Nem 
mindegy, hová ültetjük a fát, 
milyen mélyre kerül a gyökere, 
ön tözzük-e vagy sorsára 
hagyjuk. 

Az sem mindegy, hogy mi-
lyen fát ültetünk, es ha többet, 
akkor egymástól milyen távol-
ságra. A fa is élőlény, megvan 
a szükséges élettere. Ha ezt 
nem kapja meg, csak sínylő-
dik, szenved, és időnek előtte 
elpusztul. 

Mindez pedig arról jutott 
eszembe, hogy városunk ut-
cáit járva nap mint nap találko-
zom a hozzá nem értés és a 
lelkiismeretlenség élő fákban 
testet öltött emlékműveivel. 

A platán a legszebb díszfák 
közé tartozik, füvészkertek, 
parkok ékessége. Hatalmasra 
megnő, méltóságteljes lomb-
koronája vetekszik szinte a ka-
tedrálisok méretével és fensé-
gével. De csak akkor nő meg, 
csak akkor valósítja meg a 
génjeiben rejlő lehetőségeket, 
ha van elég tere, levegője hoz-
zá. Ezért ha platánfasort ültet-
nek, ügyelnek arra, hogy jóko-
ra távolságra kerüljenek a fák 
egymástól, legalább 10-15 
méternyire. Gyönyörű platán-
sort láthatni például a szegedi 
Széchenyi téren vagy az új-
szegedi ligetben. Igaz, hogy 
ősfáit még a múlt század vé-
gén ültethették, valamikor a 
nagy árvíz után, a boldog bé-
keidőkben, amikor még tud-
ták, hogyan kell fát ültetni. 

A mi platánfáinkat a Nagy-
úton - így hívta valamikor a 
miklósi nép a Kossuth Lajos 
utat - és több más utcában is 
az épülő szocializmus korsza-
kában ültették. Meg is látszik 
rajtuk. Olyan közel vannak 
egymáshoz, hogy nem képe-
sek a fajra jellemző lombot fej-

leszteni, egymástól veszik el 
az életteret. Egy-egy erősebb 
példány kiemelkedik, és el-
nyomja a többit. Tessék meg-
nézni például a Rózsa presszó 
előtt, milyennek kellene lennie 
egy platánfának, milyen lehet-
ne a többi is, ha szakszerűen, 
hozzáértéssel végezték volna 
a munkát azok, akikre bízva 
volt. 

De a második úton (egyelő-
re még Lenin út) még rosz-
szabb a helyzet. Másfél-két 
méterre egymástól, csupasz 
ostornyélként nyújtózkodnak 
a magasba a szerencsétlen 
fácskák napfényért, levegőért 
esdekelve, szinte Pilinszki 
Apokrifjének világvégi látomá-
sát idézve. (Képünkön) 

Úgy érzem, jelkép ez is. Ar-
ra figyelmeztet, hogy a dilet-
tantizmus, a hozzá nem értés 
- minden jó szándék ellenére -
torz eredményt szül. így lehet 
elfuserálni társadalmakat, jö-
vőt, emberi életeket is - hozzá-
értés híján. 

Éppen most fáradozunk egy 
elfuserált társadalom és gaz-
daság helyreállításán. Bizony 
ehhez sem elég a jó szándék, 
ehhez is hozzáértés kell. Piac-
gazdaságot, polgári társadal-
mat akarunk, mert ez ha nem 
is mindenkinek egyaránt jó, de 
életképes, és szociális vívmá-
nyokkal emberivé tehető. Esz-
ményünk a nyugati világ. De 
ne felejtsük el, hogy annak 
legfőbb jellemzője a profiz-
mus, ami annyit jelent, hogy a 
szakértelmet, a jól végzett 
munkát elismeri - pénzben ki-
fejezve is -, de csak a minő-
séget díjazza! 

A kiváló terméket, az udva-
rias kiszolgálást, a hibátlan 
szolgáltatást. 

Szóval, ha Európához aka-
runk tartozni, meg kell tanul-
nunk fát is ültetni! 

Fehér Imre 

Rengeteg terve van Pin-
tér Józsefnek - aki végzett-
ségét tekintve fizikus. Szí-
vesen beszélt néhányról. 

Talán a számítástechni-
ka az a terület, ahol legjob-
bak a feltételeik. Géppark-
juk jelenleg kb. 200.000 Ft-
ot er, de fejlesztésével egy 
10 gépes hálózatot szeret-
nének kialakítani. A gépe-
ket bérelni szeretnék a 
Szignál Kisszövetkezettől, 
s tervezik, hogy a Számaik 
szakembereinek a közre-
működésével 20 fős tanfo-
lyamokat indítanak. (Ekko-
ra létszám kell minimum, 
hogy kif izetődő legyen.) 
Ehhez persze előtte még 
meg kéne nyerniük az Or-
szágos Munkaerőközpont 
anyagi támogatását is, mi-
vel nem olcsó mulatság 
egy ilyen tanfolyam. Szám-
mítasaik szerint egy angol 
középfokú és német alap-
fokú nyelvvizsgát, valamint 
rendszerszervező és prog-
ramozó képesítést adó tan-
folyamon kb. 20.000 Ft len-
ne a tandíj félévenként. Ezt 
pályázat elnyerésével tud-
nák csak csökkenteni. 

Dolgoznak azon, hogy a 
Hewlett-Packard cég meg-
bízását elnyerve számító-
gép üzletet nyissanak, itt a 
mostani helyükön Török-
szentmiklóson. Szeretné-
nek a cég disztribútorai (el-
osztói) lenni az Alföldön. 
Ötmilliós induló készlettel 
számító-, másológépeket, 
telefaxokat árulnának. Üz-
leteket már most közvetíte-
nek. Például a Nagyalföldi 
Kőolajkutató Vál lalatnak 
10 számítógépet adtak el. 
Igaz, hogy a Hewlett-Pac-
kard cég nem a legol-
csóbb, de a 2 éves garan-
cia, amit a gépeire ad, to-
vábbá a forródrótos kar-
bantartó hálózat megéri a 
kb. 20 %-os többletköltsé-
get, a bizonytalanabb mi-
nőségű kelet-ázsiai cégek 
áraihoz képest. Kapcsolat-
ban vannak a Számaik ve-
zérigazgatójával, a CED 
Kf t . -vei Budapest rő l ez 
ügyben. Ismerik a szolnoki 
Computer M és Karakter 
Kft. üzleteit, s itt a jó minő-
séggel szándékoznak a 
versenybe beszállni. Fény-
másolóikkal már az árver-
senybe is bele tudnak szól-
ni, lesz színes fénymásoló-
juk is. 

Jelenleg az általános is-

kolások részére Tombor 
Márton (akit a nyomda át-
keresztelt az elmúlt szám-
ban) tart szakkört gépeiken 
(a Radar Kft.-től). 

Másik nagyon sikeres te-
vékenységi területük a bar-
langászai klub. (Ennek ve-
zetőjét, Bangó Jánost is el-
keresztelte a nyomda.) Itt 
sziklamászást is tanulhat 
az alföldi gyerek, az ez 
iránt érdeklődő ifjú. Tavaly 
a Bükkben és Visegrádon 
jártak, idén nyáron is kirán-
dulnak. Olcsó szálláshe-
lyeket ismernek. (Pl. Bánk-
úton a barlangász házban 
még tavaly is 10 Ft-ért le-
hetett aludni - igaz, háló-
zsákot kell vinni.) 

Országos hírű az itteni 
csillagászati klubjuk. (Ta-
valy negyedikek lettek 40 
klub versenyében.) Prog-
ramjuk kiváló, de Miklóson 
nem is ismerik. Idén febru-
árban dr. Marik Miklós (EL-
TE csillagászati tanszék) 
márciusban pedig Abonyi 
Iván (ELTE elméleti fizikai 
tanszék) tartott náluk előa-
dást. Tárgyalnak az ELTE-
vel levelező csillagászati 
szak szervezéséről. Előa-
dásaik a hónap első pén-
tekjén vannak mindig, és 
este 7 órakor kezdődnek. 

Június 7-én a világegye-
tem kialakulásának elmé-
leteiről, a táguló világegye-
temről Bangó János tartott 
előadást, aki vegyész, és 
Szegedről jár haza a klub-
ba. 

Engedélyük van újságki-
adásra '89 óta, de erre nem 
futja energiájukból. Meg-
van a Ventura szerkesztő 
szoftverjük is a gépeikhez, 
de nem használják. 

Az állami támogatást ki 
kell váltaniuk mihamarább. 
Nem sokáig számíthatnak 
már rá. 

Tavaly augusztusban az 
utolsó hétvégén a strandon 
családi hétvégét rendez-
tek, melyet idén is tervez-
nek. Az elmúlt évben ven-
dégük volt itt szombat dél-
után többek között Vitányi 
Iván, este a Deák-Bill Blu-
es Band, vasárnap délelőtt 
pedig Ónodi Henrietta ós 
miklosi származású edző-
je, Unyatinszkynó, Kara-
kas Júlia, akikkel Komlósi 
Gábor beszélgetett. 

Az idei programterveze-
tük is kész, amit következő 
számunkban közlünk. 
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Volt, aki 24 ezer holdat akart visszaigényelni 

Földhivatali információk a kárpótlásról 
Három adat kellene - nincs sorbanállás - csak informálnak 

Január elsején három fős csoport 
alakult a törökszentmiklósi Földhivatal-
ban a kárpótlási törvény végrehajtásá-
nak biztosítására. Ennek vezetőjétől, 
Szabó Tibortól kértünk tájékoztatót 
eddigi tapasztalataikról. 

Mint elmondta, a kárpótlással kap-
csolatban az idén eddig 850 ügyfél ke-
reste fel őket a Kossuth téri szalagház 
földszintjón lévő irodájukban. 

Létszámfejlesztés nincs a hivatal-
ban, de május óta négy fő havi szerző-
déssel a pincebeli irattáruk rendbetéte-
lén dolgozik. A telekkönyvi betétek sor-
barakását végzik, mely megkönnyíti a 
keresést. 

Háromféle adat alapján tudnak infor-
mációt adni. így egyrészt a névmutató, 
másrészt a telekkönyvi betétszám, har-
madrészt pedig a helyrajzi szám alap-
ján. (Az öröklési papírokon ezek általá-
ban szerepelnek.) 

Az itteni földhivatalhoz tartozik Tö-
rökszentmiklós, Tiszatenyő, Kengyel, 
Tiszapüspöki, Fegyvernek, Kuncsorba, 
Örményes, Tiszabő, Tiszagyenda, Ti-

szaroff, Kunhegyes, Kenderes ós Kis-
újszállás területe. 

A hivatal csak információt ad a kár-
pótlással kapcsolatosan. A megyei kár-
pótlási hivatalhoz kell a kárpótlási igé-
nyeket bejelenteni, amely Szolnokon, a 
megyei önkormányzat székházának 
földszintjén található. (Vezetője Geren-
dásiné) 

A földhivatali régi nyilvántartások ar-
chív anyagok, ezeket több mint 30 éve 
nem vezetik, nem történtek bejegyzé-
sek. Valamennyi érvénytelenítve poro-
sodott a pincében, tehát nem mérték-
adóak Szabó Tibor szerint. 

A tsz-ek megalakulása óta ugyanis 
ott tartották nyilván e földterületeket, s 
általában összevonták nagy táblákba a 
régen egyéniparcellákat, amivel meg-
változott általaban a nyilvántartási sza-
muk. A régi tulajdoni lapokon szerepel 
csak a tulajdonosok neve, a bevitt föld-
terület nagysága és aranykorona órtó-
kev ami a kárpótláshoz szükséges. 

Érdekesség, hogy a környék nagybir-
tokosai már szinte valamennyien je-

lentkeztek kárpótlásuk ügyében a hiva-
talnál. Az Almásyak Dél-Amerikából, 
Lédererék Chiléből, a Jurenákok, aztán 
egy Mocsári gróf Milánóból, de utóbbi 
hiába, mert kiderült, a nagyapja még 
1920-ban eladta itteni birtokát. Bécsből 
személyesen érkezett egy bankár ügy-
védje kíséretében, akinek 24.000 hold-
ja volt. 

Javasolta, nem az 5-10 holdakkal 
kellene bibelődni, jóval kevesebb mun-
ka lenne, ha neki egyben 24.000 holdat 
adnának vissza. Penze is lenne befek-
tetni. 

A másik véglet, amikor 2,5 aranyko-
rona értéknek keresték az adatait. Itt 
egy holdnál alig többet tízen örököltek. 

A Földhivatalban már nincs iktató-
könyv. 

Minden adatot IBM számítógépükön 
tárolnak. így gyorsan megtalálják, aki-
nek szerepelnek az adatai a memóriák-
ban. Több terminálon, több monitoron 
egyszerre tudják ügyfeleiket kiszolgál-
ni. Eddig zökkenők nélkül dolgoztak. 
Remélik, így lesz továbbra is. 

Az egyik szemünk sírt, a másik nevetett 

Kiállításnézőben a Tüzépnél 
Rendhagyó módon próbálta a termelőkkel és vevőkkel való 

kapcsolatait bővíteni június első felében a törökszentmiklósi 
Tüzép. Nagyszabású kiállítást rendezett a művelődési központ 
pódiumtermében, amelyen valamennyi, a vállalat által forgalma-
zott építő-, lakberendezési és tüzelőanyagot bimutatott. Nagy 
volt az érdeklődés, gyönyörködhetett a nagyérdemű mindenben, 
mi szem-szájnak ingere. Hogy az örömbe a Tüzépen kívülálló 
okok miatt némi üröm is vegyült, azt híven tükrözi a vendégkönyv 
egyik nagyon frappáns bejegyzése: "Minden elismerésem a 
kiállítóé, hiszen nagyon ízlésesen, esztétikusan mutatja be a 
szinte teljes kínálatot. Egy dolgot hiányoltam. Ha legközelebb 
hasonlót rendeznek, szíveskedjenek kooperálni a mentőkkel, 
mert könnyen előfordulhat, hogy a tapasztalatlanabb építtetők 
áraik láttán infarktust kapnak." 

Bemál Béla telepvezető, a kiállítás szervezője mosolyogva 
olvassa a látogatói véleményt. 

- Nincs miért megsértődnőm, ez az igazság. Valóban nagyon 
magasak az áraink, de sajnos azokat a termelők szabják meg. 
Nem is azért rendeztük a kiállítást, mintha a vásárlásokat illetően 
vérmes reményeink lettek volna. Noha számításaink alapvetően 
ezen a téren is beváltak, nem ez volt a fő célunk. Elsősorban 
porondra szerettünk volna lépni, teljes választékunkkal bemutat-
kozni a nagy nyilvánosság előtt, hiszen erre a telepen nincs mód. 
Mivel a művelődési központ - melynek ezúton is köszönetet 
mondunk - díjmentesen rendelkezésünkre bocsájtotta a kiállító-
termet, mi megragadtuk az alkalmat. 

Arra számítottunk, hogy az elszegényedés miatt a nagyobb 
befektetést igénylő termekek nem nagyon keln3k majd, bar így 
ránk talált néhány f rakventált építtető, akik ezután valószínűleg 
állandó vásárlóink lesznek. Inkább az alacsonyabb árfekvésű, 
leárazott cikkeink kelendőségére számítottunk, s ezen a téren 
nem is csalódtunk. 

Kedvezményes akciókkal igyekeztünk a lakosság segítségére 
sietni, melyek átütő sikerrel jartak. Húsz százalékkal adtuk ol-
csóbban a cementet, a fuvart is beleszámítva harminccal a 
BVM-termékeket, átlag negyvennel háromféle falicsempót, tíz-
zel a Therwolin szigetelőanyagokat. 

Ezek iránt óriási volt a kereslet. Sajnos a gyártó cégekkel 
folytatott előzetes megegyezés alapján csak ennyit tudtunk most 
nyújtani, de ez is számít valamit a iobb ellátás és jobb üzletmenet 
érdekében. Mindenesetre örülünk, hogy belevágtunk a kísérlet-
be, mely összességében sikeresnek bizonyult. Olyannyira sike-
resnek, hogy a jövőben megpróbáljuk rendszeresse tenni a 
hasonló kapcsolatteremtést vásárlóinkkal. 
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Mire vállalkozik 
a művelődési központ? 

Juniális 
Június 9-én juniálist rendezett a 

művelődési központ a sportpályán. 
Mivel a város üzemei nem voltak ve-
vők a még tavaly decemberben szüle-
tett ötletre, s nem támogatták anyagi-
lag ezt, így házi juniális lett az erede-
tileg városinak indult rendezvényből. 

Igy is kb. 300 résztvevője volt az 
egesznapos programnak. Jó hely-
színnek bizonyult a sportpálya, egye-
düli hátránya, hogy nincs egy fa sem 
a területén, aminek az árnyékába le-
hetne húzódni a tűző nap sugarai elől. 

Negyven perces aerobickal indult a 
nap. Az egesznapos színes műsor a 
művelődési házban működő klubok 
szervezésében készült. 

Az egyik legnagyobb sikert a főző-
verseny aratta. Ugyancsak népszerű 
volt a kicsik körében a horgászver-
seny, a díjak élő halak voltak. Nagy 
sikere volt a pónifogatos sétakocsiká-
zásnak is. A rajzverseny témájának 
sokan választották a horgászverse-
nyen szerzett élményeiket. 

A mozgássérültek autós ügyességi 
versenyét Sarkadi Károlyné nyerte. A 
játékos ügyességi versenyen 4 csapat 
indult.Nenezen akart vége lenni a dra-
matikus játszóháznak, melyen a 
résztvevők jelmezeket kaptak, s ma-
guk találták ki a történetet, jelmezeiket 
eletre keltve. 

A délutáni műsorban általános isko-
lai diákokból álló együttes, a tiszakürti 
Zene-bona, majd Molnár János lako-
dalmas zenekara, végül a Miklós Nó-
pitáncegyüttes szórakoztatta a publi-
kumot. 

Ezúton köszöni meg a művelődési 
központ Tóta Nándornak a segítségét, 
aki díjmentesen fuvarozta ki ós vissza 
a látogatókat, nyugdíjasokat, mozgás-
sérülteket magánautóbuszával. 

Gyógynövény-gyűjtés 
Tóta Nándor már az előző két va-

sárnapon is fuvarral segítette a műve-
lődési központ Életreform klubjának 
szervezésében lebonyolított gyógy-
növóny-gyűjtést. A ket vasárnapon 
27-27 gyűjtő járt először Szenttamá-
son, majd Óballán. Mindenki saját ma-
gának gyűjtötte a gyógynövényeket. 
Nagy előnye az ilyen közös gyűjtés-
nek, hogy ki ezt, ki azt a gyógynövényt 
ismeri, s mindenki tud tanulni ezt-azt 
a másiktól. A kezdők persze vitték Ma-
ria Trebentől az "Isten patikáját". 

Kamilla, zsálya, zsurló, bodza, csa-
lán, cickafark, galagonya, gyermek-
láncfű, papsajtmályva stb. került kinek 
a kosárba, kinek a zsákba. Elteázgat-
hatnak belőlük hosszú ideig. 

A művelődési ház juniálisán dolgoznak a rajzverseny résztvevői. 

Kuckó tábor Bálás ruhavásár 
A tanév végeztével június 17-től jú-

lius 12-ig "Kuckó tábor"-t üzemeltet a 
művelődési központ. Immár harmadik 
éve szervezik heti 750 Ft-ért a gyere-
kek számára a szünidő első felére. Ha 
testvérek jelentkeznek, ők már ked-
vezményesen 5-500 Ft-ért beiratkoz-
hatnak. 

A részvételi díj a napi ebédet is ma-
gában foglalja, amit a gimnázium kol-
légiumában fogyasztanak el. Minden 
heten egy buszos kirándulás van Szil-
vásváradra, Szarvasra, Cserkeszőlő-
re vagy Tiszakócskére ós Szentta-
másra. Heti egy napot így házon kívül 
töltenek a gyerekek. Iden negyvenes 
létszámmal indultak. 

Szabadidő park 
A művelődési központ udvarán sza-

badidő parkot szeretnének kialakítani. 
Ehhez a pénzt sorsjegy kibocsátásá-
val akarják előteremteni. Ha minden 
törökszentmiklósi 2 db sorsjegyet vá-
sárol, hozzájárul ahhoz, hogy a város 
gazdagabb legyen egy szabadidő 
parkkal. Értékes nyereményeket sor-
solnak ki. 

A fődíj egy 12 napos út Korfu szige-
tére. A nyeremények sorsolása au-
gusztus 20-án 17 órakor lesz. A sors-
jegy megvásárolható a Törökszent-
miklós és Vidéke újság terjesztőinél. 

A terveikben szabadtéri színpad és 
játszótér kialakítása is szerepel. 
Anyagi támogatásért pályázatot nyúj-
tottak be a Nemzeti Gyermek ós Ifjú-
sági Alapítványhoz. 

Az építéshez társadalmi munkát 
ajánlott fel a volt VESZ ós a KDNP 
helyi szervezete, anyagokat a Tiszatáj 
Tsz és az azóta átalakult városgazdál-
kodási vállalat. 

Június 19-én, majd ezt követően 
minden szerdán 9-től 18 óráig import 
bálás ruhavásárt tart a művelődési 
központ a Pódiumteremben. Kedvez-
ményes áron: 400 Ft/kg-ért viheti ha-
za a kiválasztott árut a kedves vásár-
ló. Kivéve július második felét, amikor 
a ház zárva tart. Az egy vagonos 
készletük kb. fél évig tart előrelátható-
lag, melyet most saját vállalkozásban 
árusítanak. Az ilyen vásárokon eddig 
más vitte el a hasznot. A foglalkozta-
tókba asztalokat ós székeket kíván-
nak venni a bevételből. 

Ügynökképzés 
Augusztus 10-ig lehet jelentkezni 

még a szeptember 7 és október 18 
között tartandó 34 órás ügynökképző 
tanfolyamra, melyet főleg az érettsé-
givel rendelkező munkanélküliek szá-
mára ajánlanak, de természetesen 
bárki részt vehet rajta. Péntekenként 
17 órától, alkalmanként öt órában 
pszichológiát, közgazdaságtant, mar-
keting ós gyakorlati ismereteket tanul-
nak. Á tanfolyam díja 3.000 Ft, mely 
már a tankönyv árát is magában fog-
lalja. A záróvizsgát külön díj ellenében 
lehet letenni. 

Igen sokféle vállalkozásba fogott a 
művelődési központ mint a fentiekből 
is látható. Nagy úr a kényszer, dicsé-
retes a kezdeményezőkészség. Hogy 
ez-e a kulturális centrum feladata egy 
kisvárosban, az már vitatható. VárjuK 
olvasóink véleményét ezzel kapcso-
latban! Kérdés az is, kulturális cent-
rum-e egyáltalán a művelődési köz-
pont, az volt-e, az-e ma? Hogyan vál-
hat azzá? Mi lenne a feladata olvasó-
ink szerint? Várjuk javaslataikat, ötle-
teiket! 
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KATEDRAROL AZ ÉJSZAKAI BARBA 
Mi t a g a d á s , i gencsak 

m e g h ö k k e n t e m , am iko r 
megtudtam, hogy Török-
szentmiklós egyetlen szó-
rakozóhelyének, az Éden 
bárnak Pagonyi Zoltán a 
Bethlen, majd Kölcsey úti 
Általános Iskola volt testne-
velő tanára lett az új tulaj-
donosa. Nem maga a pá-
lyamódosítás lepett meg, 
hiszen az ma már nem új-
donság, hanem a módosí-
tás jellege. - Miért éppen az 
éjszakai életet választja 
egy főiskolát végzett tanár? 
Miből telt erre neki? - Az 
ízlésesen berendezett he-
lyiségben feltett kérdése-
imre elgondolkoztató vá-
laszt kaptam. 

- Nem volt egyszerű az 
út, ami idáig vezetett. Ki-
lenc évig voltam a pedagó-
gusi pályán, nagyon sze-
rettem a hivatásomat. Min-
dent megtettem azért, hogy 
a gyerekekkel megszeret-
tessem a sportot. Különö-
sen a sporttagozat volt a 
szívügyem. Órán kívül is 
nagyon sokat foglalkoztam 
a tanulókkal, nem számí-
tott, milyen az időjárás, hét-
vége van-e, edzettünk ós 
versenyeztünk. 

Emellett évekig voltam a 
TSE női kéziseinek edzője, 
három korosztályos csapat 
is volt a kezem alatt. Jól 
kijöttünk tanítványaimmal, 
kollégáimmal egyaránt. 

- Mégis elmentél a város-
ból. 

- Igen, mert Szolnokon 
nagyszerű szakmai lehető-
séget kaptam. Itteni mun-
kámra felfigyelt az Olajbá-
nyász NB l-es csapata, és 
utánpótlás edzőnek hívott 
meg. Természetesen a ta-
nítást sem hagytam abba. 
B. Tóth Jánossal - aki szin-
tén miklósi és ugyancsak 
tanár - egy év alatt a dobo-
gó legfelső fokára vezettük 
a gárdát. Az is egy szép 
időszak volt. 

- Akkor végképp nem ér-
tem a dolgot. Tanítottál, si-
keres edző voltál, csinál-
hattad, amit szeretsz. Most 
mégis itt vagy. 

- Mert nem ment tovább. 
A kettős feladat rengeteg 
energiát követelt, minden 
időmet elvette. Szakmai , 

erkölcsi el ismerésben nem 
is volt hiányom, de anyagi-
lag sehová sem jutottam. A 
kézilabdában csak a felnőtt 
n a g y c s a p a t o k e d z ő i 
akasz tanak le hata lmas 
pénzeket, mi, akik küszkö-
dünk, kemény munkával 
é re t t , kész j á t é k o s o k a t 
adunk a kezük alá, csak jel-
képes összeget kapunk. 
Én a heti öt edzésért a baj-
noki cím elérése után is 
mindössze hatezer forintot 
kaptam. 

A pedagógusi fizetésről 
pedig nem is érdemes be-
szélni. Harminc fölött, tíz év 
tanítás után volt 13.000 a 
f izetésem. Amikor 1988-
ban megnősültem, gyere-
keim lettek, lakást vettem, 
döntenem kellett. Láttam, 
hogy sem a tanári pályából, 
sem a sportból nem tudok 
t i sz tességesen megéln i , 
olyan egzisztenciát terem-
teni, ami a XX. század vé-
gén egy értelmiségi szá-
mára elvárható lenne. így 
aztán pedagógusi hivatás-
szeretet ide, sportrajongás 
oda, más utat volt muszáj 
választanom. 

O l y a t , a m i b ő l b iz ton-
ságosan meg is lehet élni. 
Gondo l tam egyet , s fel-
csaptam utcai árusnak. Tu-
dod, ajándék, játék, csoki, 
rágó stb. 

- Nem volt kellemetlen az 
utcán kínálgatni a porté-
kát? 

- Eleinte voltak kínos per-
ceim. Furcsán néztek rám 
az ismerősök, különösen a 
volt taní tványaim. Aztán 
megszokták a dolgot. Ezt 
az időt kibírtam, viszont si-
került annyi tőkét össze-
gyűjtenem, amivel komo-
lyabb vállalkozásba kezd-
hettem. 

- Hogy jutott éppen egy 
éjszakai bár az eszedbe ? 

- Az volt az elgondolá-
s o m , h o g y k o c s m a , 
presszó van elég a város-
ban, de olyan, amelyik este 
11-12 után is nyitva van, 
egy sem. Hétköznap még 
hamarabb bezárnak. Va-
gyis nincs egyetlen éjsza-
kai szó rakozóhe ly , ahol 
kulturáltan, normális körül-
mények között el lehet töl-
teni az időt, ahol európai 
módra és igény szerint sor 
kerülhet egy esetleges ol-
dottabb formájú üzleti be-
szélgetésre, ahová hölgy-
vendéggel be lehet ülni. 
Szerintem pedig egy ekko-
ra városban ilyen helyre 
szükség van. Egyrészt te-
hát szükségletet akartam 
kielégíteni, másrészt az el-
mondottak miatt üzletileg 
sem tartottam rossznak az 
ötletet. 

Dienes Eszter versei 

Barna dallam Csillagok járásán 
Belegörbült a bánatba 
a nyárfa, 

lepattogzik a kertek 
tűz-zománca, 

számról a szerelem. 

Nem bírom fellélegezni 
a neved. 

Halkulnak bennem a fények, 

idetalál, meglel a bánat; 

hideglelésem, 
gyöngy nevetésem 

eladom Iáinak. 

Bokrok közt vándorol 
elpien a távol 
karod melegében 
puha ágy a jászol. 

Bokrok közt a távol 
csendtől csendhez pártol 
kormos ég dunyhája 
szeretőkre ráforr 

Bokrok közi a távol 
holdas éjhez pártol 
csillagok járásán 
halott Apám útján 
fény pereg s aláhull 

msaansasnü £«•58385888» 

- Valóban nagyon kultu-
ráltak itt a körülmények. De 
hányan tudják ezt megfi-
zetni? Van-e kereslet? 

- Van. Én is itt nőttem fel, 
tudom, hogy nem fővárosi 
mércével kell mérni. Ezért 
a lehető legszolidabb ára-
kat kalkuláltam ki. Tessék 
az árlap, láthatod, áraim 
egy á t lagos II. osztá lyú 
presszóét nem haladják 
meg. Nem a gyors meg-
gazdagodás acé lom - nem 
is lehet -, hanem akkora 
tisztes haszonra szert ten-
ni, ami lehetővé teszi, hogy 
visszatérhessek a pedagó-
gusi hivatáshoz. Ugyanak-
kor maximális ízlést is ki-
elégítő kínálatom van ital-
ból ós melegszendvicsből. 
Nyilván ezért van, hogy bár 
eldugott helyen vagyunk, itt 
a volt a zeneiskola mögött, 
egyre többen ide találnak. 

- Nem furcsa a pult mö-
gött állni? 

- Miért? Itt is emberek for-
dulnak meg, s többnyire is-
merősökkel , volt tanítvá-
nyokka l ta lá l kozom nap 
mint nap. Csak nagyon fá-
rasztó. De még fiatal va-
gyok, bírom, s ón most aka-
rom anyagilag megalapoz-
ni a jövőt. 

- Még egy kérdés izgatja 
a fantáziámat. Ismerve a 
helyi viszonyokat, nehezen 
tudom elképzelni, hogy biz-
tosítani tudod a kulturált kö-
rülményeket és színvona-
lat. 

- Pedig tudom. Nagyon 
vigyázok, hogy itt se aréná-
zás, se részegek ne legye-
nek. 

Mond tam már, nem a 
mindenáron való bevétel a 
célom. Hozzám nem ide illő 
viselkedésű, ittas vendég 
be sem teheti a lábát. Azzal 
éppen törzsvendégeimet 
riasztanám el. Azok pedig 
egyre szaporodnak. Látod, 
most sem üres a helyiség. 

Valóban nem. Beszélge-
tés közben feltűnés nélkül 
megszaporodtunk. Hangos 
szó nem esik, még enyhén 
spicces embert sem talá-
lok. Kilépve az ajtón, csak 
ke l lemes hát térzenét ós 
csendes beszédhangokat 
hagyok magam után. 

Pásztor 
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Lapunk ez évi februári számában egy helytörténeti sorozat bein-
dítását ígértük, amelyben arra vállalkozunk, hogy vázlatosan átte-
kintsük városunk történetét, megismertessük múltunk 
hagyományait. Tettük ezt azért, mert hiszünk benne, hogy aki 
lakóhelye múltját jobban megismeri, erősebb szálakkal kötődik 
majd ahhoz. 

A sorozat első részében városunk nagy szülötteit mutattuk be, s 
most rövid szünet után második lépésként folytatásokban tekint-
jük át településünk történetét. Előre is jelezzük, hogy nem tudo-
mányos dolgozatot szándékoztunk készíteni, célunk a könnyen 
áttekinthető, minél közérthetőbb ismeretterjesztés. 

Városunk története majdnem éle-
sen elkülöníthető két szakaszra ta-
golható: egy Bala majd Balaszent-
miklós névre hallgató, s az 1860-as 
években véglegesen elpusztult 5-
600 évre visszatekintő helységére, 
s az ennek romjain és romjaiból az 
1720-as évektől kiépülő Török-
szentmiklóséra. Mivel a két eltérő 
nevü helység azonos helyen léte-
sült, történetük is egybekapcsolha-
tó. 

900 éves múltunkról nagyon ke-
vés adat maradt fönn. 1241 -ig eleve 
kevés birtokadományozó oklevelet 
adtak ki, s a tatárjáráskor nagyrészt 
az a kevés is megsemmisült. A 150 
éves török uralom sem sok nyomot 
hagyott maga után, az utána kelet-
kező iratokból több ezer az 1919-es 
román inváziókor semmisült meg. 
így ma már nagyon kevés doku-
mentumra támaszkodhatunk. Annyi 
azonban teljes bizonyossággal 
megállapítható, hogy akörnyékelső 
földesurai a Bala nemzetség tagjai 
voltak. 

Családfájukat a honfoglalásig, Ár-
pád fejedelemig vezethették vissza. 
Birtokaik voltak a Dunántúlon, a 
Mátrában s itt a Tisza mentén is. 
Már egy 1000 körüli oklevél említi a 
Balákat, mint a veszprémi székes-
egyházjótevőit. Itteni birtokaikról és 
róluk először 1065-66-ban, de a fel-
jegyzések már korábban is említik 
Balaszentmiklóst. 1044-ben Aba 
Sámuel vonult itt keresztül seregé-
vel a ménfői ütközetbe, 1074-ben 

pedig Salamon király vezette hadait 
Géza herceg ellen a falun is átha-
ladva. 

Ezek a legkorábbi oklevelek a 
Fegyvernek, Szajol, Püspöki és Túr 
között elterülő földek birtokosaként 
említik a nemes Bálákat, s azt is 
bizonyítják, hogy már akkor négy 
helység létezett ezen a területen: 
Bala, Szakállas, Szenttamás és a 
mai városunk helyén alakult Szent-
miklós. 

Mivel régebben vitatott kérdés 
volt, fontos kiemelni, hogy a korabe-
li írások mindenütt külön helység-
ként említik Bálát és Balaszentmik-
lóst, azaz teljes bizonyossággal ál-
lítható, hogy a kettő nem egy és 
ugyanaz. 

A félreértésre az adhatott okot, 
hogy eredetileg mindkettőt Balának 
nevezték, mivel a korabeli szokások 
szerint a falvak birtokosukról kapták 
nevüket. 

A két település neve a keresz-
ténység felvétele után különült el 
egymástól, amikor szintén a kora-
beli szokások szerint a fontosabb 
helységekben a földesurak védő-
szentjük tiszteletére templomot épí-
tettek, s ezzel párhuzamosan a falu 
is a védőszent nevét vette fel. így 
kapta nevét tehát Miklós nevű uráról 
Balaszentmiklós, s hasonlóképpen-
Tamás nevű földesuráról Szentta-
más. Bala, ahol valószínűleg nem 
épült templom, megtartotta nevét. 
Itt szükséges, hogy az elterjedt két 
l-es (Balla) névváltozat is helytelen, 

a korabeli írások ugyanis kizárólag 
az egy l-es Bálát ismerik. 

Noha a X-XV. században több 
említés történik a Bálákról, ahhoz 
azonban kevés, hogy akár róluk, 
akár Balaszentmiklósról képet kap-
junk. 

Földesuraink valószínűleg semmi 
különössel nem tűntek ki hasonló 
nemestársaik közül, élték a maguk 
életét. 

Az biztos, hogy a Hunyadiak ko-
rában még itt éltek. Mátyás király 
halála után tűntek el nyomtalanul, 
valószínűleg a Dózsa-féle paraszt-
háború sodrában. 

Ha Dózsa-ellenesek voltak, a fel-
kelők végeztek velük, ha pedig mel-
lé álltak, akkor a lázadás leverése 
után fő- és jószágvesztéssel bűn-
hődtek. 

Helyükbe a Gárdonyi Egri csilla-
gosából ismert két, sőt háromkula-
csos Móré László települt, aki ki-
használva a mohácsi csatavesztést 
követő zűrzavaros időszakot, hatal-
mas birtokokra tett szert. 

A megüresedett Balaszentmiklóst 
valószínűleg a Dózsa seregének te-
mesvári megsemmisítésében szer-
zett "érdemeiért" kapta meg. Róla, 
mint településünk uráról nem sokat 
tudunk. 

Az bizonyos, hogy a helyiség már 
1518 előtt az övé volt, s akkoriban 
itt is tartózkodott. Hogy miután II. 
Lajos és Mária királyné kedvelt em-
bere lett, s főpohárnok-mesterként 
a királyi udvarba került, törődött-e a 
faluval, nem lehet tudni. Mórét rab-
lótámadásai miatt a törökök elfog-
ták, Konstantinápolyba, a fedikulá-
ba(?) vitték, s dicstelen földi pálya-
futását ott is fejezte be. 

A megüresedett birtokot Pösthé-
nyi Gergely országbíró kapta meg, 
melyet halála után gyermekei örö-
költek. 

Nem sokáig örülhettek neki, mert 
1552-ben, a törökök nagy támadá-
sakor a pogányok kezére került. Ez-
zel városunk történetében új fejezet 
kezdődött. 

(Folytatjuk) 
Pásztor Gábor 

SZÁZADAIBOL 
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Az 1945 előtti 
paraszti világ 
Törökszentmiklóson 
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Nagy vihart kavart mosta-
nában a kárpótlási törvény, s 
tudjuk, nehéz igazságot tenni 
annyi év igazságtalansága 
után. 

Sokan várjuk, figyeljük, ho-
gyan oldják meg ezt a gordiu-
szi csomót a honatyák. 

Van aki pusztán kíváncsi, 
van aki tervezget, mit is te-
gyen jogos örökségével, de 
sokan vannak még közöt-
tünk, akik a földjük visszaka-
pásában valamifé le késői 
igazságtételt látnak, vigaszt a 
sok k e s e r ű s é g r e , amive l 
megnyomorították életüket, 
kifosztották őket abból a ke-
véske vagyonból, amit a leg-
nehezebbmunkával izzadtak, 
gürcöltek össze, és cseléd-
sorba kényszerítették őket a 
saját földjükön. 

Olyan törökszentmiklósi embe-
rek beszélnek itt, akiknek élete a 
földhöz kötődött, s életük sorsfor-
dulóit a történelem, a nagy politika 
szabta meg, hiszen megélhetésük 
alapját, a földet a fejük felett adták-
vették. Három nagy korszakról: elő-
ször az 1945 előtti időkről, majd a 
földosztásról ós a tsz-ek szervezé-
séről mesélnek hajdani jómódúak, 
szegények ós nincstelenek. 

Egy 71 éves nincstelen: Mink a 
háború előtt napszámos emberek 
vótunk, uraságokhoz jártunk dó-
gozni. Gyalog mentünk 12-14 km-
re, mert Szentmiklós nagy terület 
vót. Tavasszal kimentünk summás-
nak, kapáltunk, aszatoltuk a búzát. 
Kaptunk érte 60-80 fiillért egy nap-
ra. Örültünk, ha kellettünk. Sum-
másság után arattunk tizedéért. Ha 
egy hold adott 10 q búzát, egy a 
mienk vót. Ősszel gyütt a cséplés. 

Cséplés után jött a szalmakazal-
hordás, aztán kezdődött a rópasze-
dés. Répaszedés előtt cselleng-
tünk egy hónapig. Vót, hogy még 
karácsony elejin is szedtük a répát 
kisásóval, kézzel. Megéltünk vala-
hogy. 

Egy-két malac ha akadt az ember 
óljába, nagyobb jószágot napszá-
mos ember nem tartott. 

A 83 éves középparaszt: Úgy lett 
nekünk födünk, hogy örököltünk két 
holdat, négy holdat meg vettünk. 
Vót disznóm meg tehenem, oszt 
abbú vettem. Belekerült az a főd 3 
ezer pengőbe, oszt 70 filléres nap-
számba jártunk dógozni. 38 éves 
koromig dogoztam a 4 hold fődé. A 
6 holdból vót 2 hold kukoricám, vót 
2 hold búzám, azt a két holdat meg, 
ami lemaradt, beosztottam: azon 
lett répa, veteményfőd, meg egy kis 
csemegekukorica. De nem lehetett 
megélni 6 hold fődbű, hát vettem 
mellette felibe is. 24 holdat dogoz-
tam felibe. 3 órakor mentem ekeka-
pázni az Erzsébet fődre, mert az 
távolabb vót, felekéztem ott egy 
holdat, gyüttem haza, elvégeztem, 
utána mentem kapálni. Minden nap 
így folyt le. Minden nap bekapáltam 
egy holdat kiskapával. Az a hold 14 
sor vót, a fődnek a hossza pedig vót 
212 öl, meg most is annyi. Aztán 
mindig erősebb, erősebb lettem. 
Oszt mikor begyüttek az oroszok, 
mán gyönyörű szépen álltam, akkor 
4 tehenem vót, 10 disznóm, meg 
egy öreg disznóm, amit a háború el 
is vitt. 

90 éves gazdagparaszt: Akkori-
ban volt 42 hold nagyon jó földünk. 
Kukoricából többet termeltem rajta, 
mint búzából, mert több jószágot 
tartottam, mint sok parasztember, 
akinek több földje volt, mint nekem. 
Én vetésforgót csináltam, mert az 
jól kihasználja a földet. Ezt csak 
40-50 kat. holdon lehetett, egyszer 

aprómagot, egyszer kapásnövényt 
kellett vetni, amitől a föld legyűlt, 
annyira televényes lett. Évente le-
adtam 60 db hízót, de inkább töb-
bet. 6 fejős tehén volt, lovat kettőt 
tartottam. Untig elég volt, 1941. au-
gusztusában vettem egy traktort. 
2-3 aratóm volt, s a traktorral szán-
tottam. 

A feleségem lusta asszony volt, 
nem dolgozott. Én nyakig. 6 osz-
tálytjártam csak, apám, bátyáim a 
háborúban maradtak, mostohabá-
tyám is az első háborúban, Szerbi-
ában esett el. 14 éves fővel belees-
tem olyan munkába, ami egy fel-
nőttnek is sok lett volna. De mu-
szály volt csinálni, mert a jószág 
evett, kaszálni kellett. Csak úgy 
mászta az oldalbordám egymást. 
Engem sokan ismertek arról, hogy 
én változtattam mindent, amihez 
tehetségem volt. Magam vezettem 
a traktort, ós inkább nem ettem, de 
a gép tiszta volt. Volt, hogy felültem 
rá este, ós másnap, amikor a nap 
ment lefelé, akkor fejeztem be a 
munkát. A gép hasznából vettem 
két hasas disznót Balogh Istvántól, 
a tiszai uraságtól. Tiszta yorkshire-i 
faj volt. Azok nekem több hasznot 
hoztak, mint az 50 hold föld. Az első 
fialásból 17 malac volt, nekem 
ezen tiszta haszon, mert vezettem 
könyvet is, bele van írva kiadásom, 
bevételem, ezer pengő volt. 2 pen-
gő 2 fillért kaptam kilójáért. Két cse-
léd is volt a disznók mellé. Azok 
kaptak 10 q búzát, meg annyi hur-
kát, kolbászt ettek, amennyi kellett 
nekik. 

Az asztalra tették a mérleget, és 
úgy mérték, melyik bír többet enni. 
Nem törődtem én vele, csak tisz-
tességesen, becsületesen dolgoz-
zanak. 

(Folytatjuk. A következő rész: 
Földosztás Törökszentmiklóson) 

Csór Edit 

Visszaemlékezések • I. 
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Jövőre ugyanott folytatják 

NB I B-ben maradtak a kézisek 
Szinte napra ponto-

san egy évvel ezelőtt 
tudósítottuk olvasóin-
kat az Új Néplap ha-
sábjain a TSE férfi ké-
zi labdázóinak nem 
mindennapi bravúrjá-
ról. A gárda két bajno-
ki évad alatt két osz-
tályt lépeti előre, s a 
megyei I. osztályból 
az NB I B-be jutott. 
Még el sem ültek az 
öröm hul lámai, de 
Tóth András szakosz-
tályvezető - a siker 
legfőbb kovácsa - már 
előre tekintett. Tudta, 
hogy nem sétagalopp 
vár a felsőbb osztály-
ban a csapatra, egyet 
viszont a játékosok 
nevében is határozot-
tan állított: amikor fel-
jutottak, nem retúrje-
gyet váltottak. Nos, a bajnoki óv 
befejeződött, s a kézisek betartot-
ták ígéretüket, sikerült az NB I 
B-ben maradniuk. Az utolsó for-
duló befejeztével utunk ismét 
Tóth Andráshoz vezetett, rövid 
értékelésre, s a további tervek vá-
zolására kértük fel. 

- Ha az első NB I B-s idényt kell 
értékelni, csak abból indulhatunk 
ki, mit tűztünk ki célul az egyesü-
let vezetésével közösen, s mihez 
tudtuk, ha szűkösen is, megte-
remteni a személyi, tárgyi, anyagi 
feltételeket. Ha ezt vesszük ala-
pul, s a végeredményt tekintjük, 
maradéktalanul elégedettek le-
hetünk. Óriási csatában megsze-
reztük a biztos bentmaradást je-
lentő 10. helyet, legfőbb riválisa-
inkat, Balmazújvárost és Tisza-
vasváritsikerültmegelőznünk. Ez 
annak köszönhető, hogy velük 
szemben pozitív lett a mérlegünk, 
s sikerült idehaza emlékezetes, 
nagy csatákban nem várt ponto-
kat szereznünk. Cegléd örülhe-
tett, hogy el vihetett egy pontot, az 
Ózdtól pedig csodálatos mérkő-
zésen szereztünk kettőt. Hogy 
mégsem végeztünk előbb, annak 
az a magyarázata, hogy a Taurus 
bentmaradásáért nagyon nagy 
erők fogtak össze. Míg mi sok 
mást sem, ők Csik Jánost is meg 
tudták fizetni. A tőlük elszenve-
dett két egygólos vereség első-
sorban vele hozható összefüg-
gésbe, s ez a négy pont bizony 
hiányzott a végelszámolásnál. 
Élesen kettészakadt a mezőny, a 
négy harminc pontos csapat tu-
dása magasan a többi fölé nőtt, a 
tizenpontosok között minden 
eredmény előfordulhatott. Most 
tőlünk ennyire telt, köztük leghá-
tul tudtunk végezni. 

- Pedig a kezdés sokat ígérő 
volt. 

- Igen, de az NB II. és NB I B 
közötti különbség a kezdeti idő-
szakban kicsit becsapott bennün-
ket. Két gyors győzelemmel kezd-
tünk, amelyet aztán fájó veresé-
gek követtek. Mint minden csa-
patnál ilyenkor, nálunk is előjöttek 

Akik a bentmaradást kivívták 
a vereségek következtében a lap-
pangó feszültségek. Szerencsé-
re a legfontosabb mérkőzéseken 

lenyi 
- É 

volt tartása a csapatnak, s ered-
tudot. Küzdeni. 

Éze/c szerint elégedett a gár-
da teljesítményével? 

- Összességében igen, persze 
nem mindenkiével egyformán. 
Csapatunk erősségei az idén is 
az átlövők voltak, Csuti, Laki és 
az esetenként bizonytalankodó 
Medgyesi teljesítménye minden-
képpen a jók közé sorolható. Ko-
csis okos, taktikus irányító játéka, 
nagy intelligenciája nagy haszná-
ra volt a csapatnak, s jo hatással 
volt Buktára, aki ugyanezen a 
poszton látványosan sokat fejlő-
dött. Zsíros, Gyányi, Mester szél-
sőjátéka meglehetősen hullámzó 
volt, igazi lendítői ritkán voltak a 
csapatnak. Kiss, Szécsi és Felföl-
di a leállós posztokon szintén 
csak egy-két mérkőzésen voltak 
igazán jo teljesítményre képesek. 
Az újonc Daróczinak nagy jövőt 
jósolunk, bízunk benne, hogy 
meghatározó egyénisége lesz a 
csapatnak. A kapuban Köteles 
volt a legjobb, pontokat hozott, de 
játékára gyakran az idegesség, a 
társakkal való tü.elmetlenség volt 
a jellemző. Hoppál és Túróczi - a 
ket nagy öreg - azt nyújtották, 
amit reálisan elvárhattunk tőlük. 
Összességében igazán senki 
nem okozott csalódást, viszont 
egész évben kiemelkedőt is keve-
sen nyújtottak. 

- Sikerült-e biztosítani a megfe-
lelő tárgyi és anyagi feltételeket? 

- Evi 900-950.000 Ft-tal tud-
tunk gazdálkodni. Ebből fényű-
zésre nem telik. 40-40 százalékát 
az önkormányzat és két nagyvál-
lalat, a BFV es a Gabona adja, a 
többi öt gazdasági egységtől, a 
rendezvény- és tagdíjakból kerül 
ki. Csak az arányok kedvéért em-
lítem meg, hogy a fenti összeg 
egyhetede a negyedik helyezett 
Fot keretének. Mindenképpen to-
vábbi szponzorokat kell keres-
nünk, mert az infláció és a kedve-
zőtlen gazdasági intézkedések 

bennünket is súlyosan érintenek. 
Nagy probléma a munkahelyek 
biztosítása annak ellenére, hogy 
nem sportállást kérünk, hanem 
csak munkalehetőséget játéko 
saink számára. Edzési lehetősé-
geink sem megfelelőek, továbbra 
is csak munkaidő után, este 6-tól 
tréningezhetünk. Erősítési terve-
inknek is a munkahely hiánya a 
legfőbb akadálya. Sajnos azon-
ban a sport érdemi módon törté-
nő szponzorálási lehetőségét 
még kevesen ismerték fel a vá-
rosban. Ezt azzal együtt mond-
juk, hogy mindenkinek tisztelettel 
megköszönjük az eddigi támoga-
tást. 

- Tavaly nagyon sokat köszön-
hetett a csapat szurkolóinak. 

- Szurkolóink zömének lelke-
sedése továbbra is köszönetet 
érdemel. Tőlük csak azt kérnénk, 
hogy a lelkesedés mellett a sport-
szerűségről se feledkezzenek 
meg. Tisztában vagyunk viszont 
azzal is, hogy akadnak szép 
számmal, akik elégedetlenek a 
csapat eredményességével és 
teljesítményével, de bízunk ab-
ban, hogy túllépve az első év 
buktatóin, több esélyünk lesz a 
sikeres szereplésre, többször 
tapsolhatnak győzelemnek szim-
patizánsaink. 

Azt is tudjuk, hogy akadnak, 
akikfelteszikakérdést, szüksége 
van-e a városnak NB I B-s csa-
patra. A mi válaszunk egyértel-
műen igen, mert amellett, hogy 
nézőszamunk 4-700 között mo-
zog, tapasztaljuk, hogy szereplé-
sünk milyensége több ezer em-
bert foglalkoztat. Mi a közömbö-
sek, ellenszenvvel viseltetők iga-
zát meg nem kérdőjelezve kitar-
tunk a magunké mellett, becsü-
lettel dolgozunk tovább. Játékos-
anyagunk ismeretében, annak 
biztos tudatában, hogy a fiúk tud-
nak és akarnak együtt dolgozni, 
bátran ki merem jelenteni, hogy 
jövőre is biztosra vesszük a bent-
maradást. 

Köszönöm a beszélgetést. 
Pásztor 

Atlétikai híradó 
M á j u s v é g é n és j ú n i u s b a n 

több megye i és o rszágos verse-
nyen vet tek részt at létáink, me-
lyeken je lentős s ikereket értek 
el. 
Eredményeik: 

Tes tneve lés tagozatos álta-
l ános iskolák megye i bajnok-
s á g á n (május 22-23.) 

I. A Kölcsey úti Á l ta lános Isko-
la 4. osztá lyos fiú csapata (Földi, 
Farkas, Csór , Nóvák, Bussay) 

Összete t t egyén iben II. Far-
kas Róbert 

III. Földi Att i la 
IV. Csór István 
III. A 3. osztá lyos fiú csapat 
Össze te i t egyén iben III. Sze-

lei Ba lázs 
II. A 2. osztá lyos leány csapat 
Az5 -6 .osz tá l yosokközö t tösz -

szetet t egyén iben III. Csontos 
Rozál ia. 

Á l t a l á n o s t a n t e r v ű ál ta lá-
n o s iskolák megye i négytusa 
v e r s e n y é n (május 26.) 

I. A Petőf i Sándor Ál ta lános 
Iskola leány csapa ta 

Összete t t egyén iben I. Bonto-
vics Erzsébet 

O r s z á g o s K ö z é p i s k o l á s 
D iáko l impián (Debrecen, júni-
us 2-3.) 

g e r e l y h a j í t á s b a n 2. Ber tán 
Gábor 53 ,96 c m (IV. korcsoport) 

m a g a s u g r á s b a n 6. Ku rd i cs 
Att i la 188 c m (IV. korcsoport) 

g e r e l y h a j í t á s b a n 8. F o d o r 
Zsol t 55 ,40 c m (V. korcsoport ) 

Serdü lő A. I f júsági Ügyes-
ségi O r s z á g o s Csapatba jnok-
s á g o n ( június 8.) 

magasug rásban III. a TSE fiú-
csapa ta 194,5 cm-es át laggal 

C s a p a t t a g o k : U r v a i D e z s ő 
202 c m 

Kurd ics Att i la 192 c m 
Ber tán Gábor 192 c m 
Búzás Norber t 192 c m 
110 m gá ton IV. a TSE fiúcsa-

pa ta 
gere lyha j í tásban VI. a TSE fi-

úcsapa ta 
Serdü lő B Megye i Összetet t 

B a j n o k s á g o n ( junius 12-13.) 
n y o l c p r o b á b a n I. K a r a n c s i 

Zsol t (1976) 4237 pont , arany-
je l vényes minős. 

ö tp róbában I. Márk i Szabolcs 
( 1 9 / 7 ) 2263 pont , aranyje lvé-
nyes minős, 

ö tp róba B. II. Babel la Zol tán 
(1977) 2396 pont, aranyje lvé-
nyes minős. 

ö tp róba B. I. Pintér A lexandra 
( 1 9 7 8 ) 2 7 1 1 pont 

P.G. 
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Etienne Rey, a francia irodalom 
"hivatásos" aforistálya, hiszen három 

kötet magvas gondolatot hagyott 
az utókorra. Általában pesszimista, 

amit hagyománynak tekint, sőt a műfaj 
törvényének is. 

Egy érdekes gondolatát a vízszintes 12., 26., vala-
mint a függőleges 13. számú sorok tartalmazzák. 

Vízszintes: 2. ...-java. 7. Helyrag. 9. Kettőzve: Váci 
M. kedvenc madara. 12. Az idézet kezdete (zárt 
betűk: Y,B,L). 16. Hajlított. 17. Pénzért szerezte. 18. 
Var, keverve. 19. Redukció, röviden. 20. Fél alak! 22. 
Japán társasjáték. 23. Németországi nagyváros. 25. 
Állati lakhely. 26. Az idézet folytatása (zárt betű: 
J). 28. Híres zenés-táncos darab. 29.,Község Heves 
közelében; irányítószáma; 3295.31. Áru. 33. Becéző 
szócska. 34. A.E. Poe híres verse. 36. Kártyajáték. 
38. Lousiana, röviden. 39. Figyelmezteti-e? 41. 
Gyermekjáték jelzője is lehet. 43. Elektromosság. 
45. Ólom, fele. 46. A vaj jelzője. 47. A csodák csodá-
ja. 48. "...regénye"; Gárdonyi. 49. Fényforrás, néve-
lővel. 51. Ingfajta. 53. Helyrag. 54. S.temélyes név-

más. 55. Idegen helyeslés. 56. Vonzó táj. 58. Pápai 
hármas korona. 61. Indulj! 63. Határrag. 64. Régi 
fegyverek. 65. ...éder. 67. Lettország fővárosa. 69. 
Élősködőek. 72. Csillag az égbolton. 73. Nem ezt. 

Függőleges: 1. Afrikai főváros. 2. Gyűjt. 3. Félzel-
ler! 4. Küldtek levelet. 5. Tiltószó. 6. Meggyőződés. 
7. Hevítésre és lepárlásra szolgáló edény. 8. Nap-
szak. 9. Erdei állat, fordítva. 10. A férfi ... a nő. 11. 
Meggyőződéseik. 13. Az idézet befejezése (zárt 
betűk: B,l). 14. Jó vétel volt! 15. N.E.E. 21. Meg-
szünteti a hiányt. 24. A világirodalom óriása. 26. 
Mikszáth K. hőse; utónevének kezdőbetűjével. 27. 
Csak félig forr! 30. Görög betű. 32. Szerb tánc. 34. 
Jóváhagy. 35. Hangtalan Léna! 37. Hosszmérték, 
röviden. 40. Nagyon szeret. 42. Szélhárfa. 44. Egy-
forma magánhangzók. 46. Ipari, röviden. 49.... For-
ce. 50. Szósz. 52. Az ozmium vegyjele. 54. Zárszer-
kezet, fordítva. 57. Igaz Tamás. 59. Olasz, osztrák 
és indonéz autójel. 60. Platinában van! Az argon 
vegyjele. 63. Való. 64. Mint a függ. 46. szám. 66. Et 
cetera. 68. Járom. 70. Aroma, fordítva. 71. Becéző 
szócska. 72. Hangtalan vita! 

Csankó Miklós 
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ALAPITVANY 
A TELEPÜLÉS 

FEJLESZTÉSÉRE 
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának kép-

viselő-testülete településfejlesztési alapítványt ho-
zott létre. 

Az alapítvány célja: 
- telefonhálózat fejlesztése, 
- strand továbbfejlesztése, 
- piac korszerűsítése, 
- köztisztasági szolgáltatás, környezetvédelem to-

vábbfejlesztése, 
- gázátadó állomás bővítése, 
- egyéb, a lakosság többségét érintő közcélú fej-

lesztés. 
Az alapítvány nyílt, hozzá bármely magyar, illetve 

külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat. 
Az alapítvány induló vagyona százezer forint. 

Az alapítvány bevételének minősülnek: 
- az alapítvány számláján történő befizetések, 

közérdekű célú kötelezettség-vállalások, 
- az alapítványnak adományozott ingatlan, ingó 

vagyon, 
- vállalkozási tevékenységből származó ered-

mény, 
- az induló vagyon és a bevételek hozadéka, 

kamata. 
Az alapítvány képviselő és vagyonkezelő szerve 

az alapító által felkért kuratórium. 
Az alapítvány megszűnik - az alapító okiratban 

meghatározott célok megvalósulása esetén, illetve 
amennyiben az illetékes bíróság megszünteti. Az 
alapítvány megszűnése esetén vagyonát az alapító 
és a csatlakozók között hozzájárulások arányában 
kell felosztani. 

Az alapítvány bírósági bejegyzése után tájékoz-
tatunk mindenkit, hogy mely bankszámlára fizethetik 
be adományaikat a csatlakozni szándékozók. 

Tejutalvány a rászorulóknak 
A kormány 56/1991. (IV.13.) 

számú rendeletével a tej, tejter-
mékek árának növekedése, a la-
kosság jelenlegi jövedelmi hely-
zetéből adódó fogyasztáscsök-
kenésre tekintettel a leginkább 
rászorulónak ítélhető lakossági 
csoportok részére tej-, tejter-
mék-utalványt biztosít. 

Az utalványra az a személy 
jogosult (a támogatás folyósítá-
sának időtartamára), aki 
- rendszeres nevelési segély-
ben, 
- rendszeres szociális segély-
ben, 
- hadigondozott i rendszeres 
pénzellátásban részesül. 

Az utalvány tej és tejtermék 
vásárlására jogosít, szelvényei 
naponta vagy több szelvény egy-
szerre is felhasználható a tárgy-
hónap utolsó napjáig. 

A tej-, tejtermék-utalványt va-
lamennyi tej, tejtermék értékesí-
tésével foglalkozó üzlet köteles 
elfogadni és azt a vételárba be-
számítani. 

Az utalványokat külön igényel-
ni nem kell, a jogosultak átvehe-
tik a polgármesteri hivatal köz-
igazgatási és népjóléti irodájá-
ban ügyfélfogadási időben. 

(Hétfőn és szerdán 8-16.30 
óráig, pénteken 8.00-16.00 órá-
¡9) 

A polgármesteri hivatal műszaki 
irodája kéri mindazok segítségét, 
akiknek rendelkezésére áll a város 
lakó- és egyéb épületéről olyan fel-
vétel (fénykép, újság, képeslap), 
mely épület már elbontásra került, 
vagy meglévő épület, melynek 
homlokzata már nem őrzi az épület 
eredeti hangulatát, hogy a hivatal-
hoz a város építészeti értékvizsgá-
latához másolatkészítés céljából 
eljuttatni szíveskedjen. 

A még megmaradt építészeti ér-
tékeink védelmében és jövő kör-
nyezetünk kialakítása érdekében 
tett közreműködésüket előre is kö-
szönjük. 

A felvételeket a hivatal II. emelet 
212. és 201. számú irodájában kér-
jük leadni. 

Kengyel-
futás 

K e n g y e l e n i s m é t 
megrendezték a 2222 
m-es távú "kengyelfu-
tást " , il letve az ehhez 
kapcso lódó népünne-
pélyt Bagimajorban. A 
kispályás férf i ós női 
foc iba jnokság mellett 
egy sor tréfás vetélke-
dőn mérhette össze tu-
dását a vendégsereg. 
Rönkhaj í tás, lepénye-
vés, köcsögtörés, cél-
lövészet nyújtott szó-
rakozást a közönség-
nek. 

Óvodaátadás Tiszatenyőn 
5,4 milliós költséggel a régi orvosi rendelőt óvodává ala-
kították át Tiszatenyőn, melynek átadására az elmúlt na-
pokban került sor, A 70 férőhelyes intézménybe beköltöz-
tek az eddig az általános iskolában albérletben lévő kicsik 
és gondozóik. 

Apróhirdetés 
Sürgősen lakóingatlanra cserélném Törökszentmiklós, 

Bocskai úti, földszinti felújított két szoba loggiás, komfor-
tos, 52 négyzetméteres tanácsi lakásom értékegyeztetéssel. 
1399 Budapest, Pf. 701, Letét 601. 

Hogy is van ez? 
Egyik kezemben a Törökszentmiklós és Vidé-

ke júniusi példánya, másikban az Új Néplap 
június 10-i száma. Mindkettő ugyanazon a na-
pon került az olvasókhoz. 

Az egyikben az állami gazdaság igazgatójá-
nak nyilatkozatát olvasom: "...Városunknak ki-
váló gyógyvize van, amire a strand kiépítésével, 
mellette egy kisebb szállodával, benne gyógy-
fürdővel gyógyüdülési lehetőségeket is tudnánk 
biztosítani." 

Ezzel szemben: "...Bár a vizünk nem gyógy-
víz..." - mondja a fürdő igazgatója a másikban. 

Majd egy újabb cikk a városgazdálkodási vál-
lalattól származó adatokkal - ismét gyógyfürdő-
ről beszél. 

Akkor most kinek higgyünk?! 
Hajnal Józsefné 
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