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Szenttamáson megünnepelték a
Madarak és fák napját.

Egy fedett piac építésének
lehetőségeiről, a víz-és szennyvízgondok enyhítéséről,
áz infrasruktúra fejlesztéséről
beszélget munkatársunk a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodájának dolgozóival a negyedik
és az ötödik oldalon.

Fényképes
tudósításunkat
a 6. oldalon
találják.

Folytatjuk
logopédia
és politológia
sorozatunkat.
A tájékoztatást
és a jegyzetet
a 8. oldalon
találják meg.

Egy közelmúltban
történt ételmérgezési
eset kapcsán
dr. Fehér Ágnes
tisztifőorvos nyilatkozik
a hasonló esetek
megelőzésének
lehetőségeiről:
kilencedik oldal

Húsz oldalas
újágunk utolsó
lapjain ezúttal
is megtalálják

SPORTHÍREKET
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Hallgasd meg a másikat
újra meg újra...!
Minden idős embernek szüksége van arra, hogy kibeszélje magát, hogy valaki bátorítsa, támogassa. Vannak,
akik tönkremennek abban, hogy nem találkoznak senkivel, akik magányukban odaadással meghallgatnák őket.
Családjuk szétszéled, és éppen akkor maradnak magukra, amikor legjobban rászorulnának a társra.
A nyugdíjas klub célja az, hogy nekik segítsen. Ezért
találkoznak tagjai kéthetenként a művelődési központban. Néha csak egy jót beszélgetnek, kipanaszkodják
magukat, de sok kellemes programról is gondoskodnak.
A Ki mit tud?-ról lapunk már beszámolt ősszel. Karácsonykor ők is felkeresték beteg társaikat ajándékcsomaggal, majd jött a pótszilveszter, farsang, nőnap és egy
kedves látogatás a Pávakörben. Jó hangulatban ünnepelték meg az anyák napját. Ezt követte egy apák napja is,
bár - sajnos - a legtöbb asszony már nem ültetheti maga
mellé a szeretett házastársat az ünnepi asztal mellé.
A május őket is kicsalogatta a természetbe. Huszonnyolcadikán Tiszaföldvárra kirándultak a testvérklubhoz,
30-án pedig együtt tartották a madarak és fák napját
Szenttamáson, mint sokan mások.
Tagdíjat nem szednek, a rendezvények apró bevételeiből és tomboláiból igyekeznek fenntartani magukat. Értékes dokumentumuk a klubnapló, amiben évek óta megörökítik összes közös, szép emléküket. Jó érzés, hogy
tartozhatnak valahova, nem érzik annyira.a magányt:
,,...Most, hogy napjaink immár áldozóban,
fogd a kezem, ne ereszd el!
Kibírni mindezt csak így lehet..."
Hajnal Józsefné

Nyugdíjas pedagógusokat
köszöntöttek
Rendhagyó ünnepség
színhelye volt június 1-én a
Városi Könyvtár: köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat. Nem a letűnt világ álünneplése volt, hanem szívet melengető találkozás az
5-10-20 éve nyugdíjba ment
kartársakkal. A távolmaradók helyett táviratok jöttek:
Lélekben veletek vagyok. A
műsor is szokatlan volt. A
Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2. osztályosai Jani-

Állatorvosi ügyelet
Törökszentmiklós - Tiszapüspöki
Június 6-7. Dr. Horváth István Tmiklós, Alkotás u. 13.
Június 13-14. Dr. Gál István
Tmiklós, Árnyas u. 3.
Június 20-21. Dr. Kicsi István Tmiklós, Kossuth tér 2. 2.
Ih. 111/10.
Június 27-28. Dr. Tóth Béla
Tmiklós, Bocskai u. 37. 3. Ih.
I/6.

kovszky Éva: Ha én felnőtt
volnék című művét adták elő.
A furfangos gyermeki észjárás mosolyt fakasztott a
vendégek arcára.
A Kodály Zoltán Zeneiskola fuvolatriója és Mészáros
János alpolgármester köszöntője után a város iskolái
és a k ö n y v t á r néhány
könnyű falatra és egy kis beszélgetésre invitálta a meghatódott vendégeket.
K.Gy-né

Jász-Nagykun-Szolnok megyében Törökszentmiklóson a legmagasabb a Kereszténydemokrata Néppárt
taglétszáma. A Gödöllőn megrendezett I. Országos Kongresszuson
(ápr. 24-26.) városunkat
négy küldött képviselte,
akik részt vettek a különböző szekciók munkájában.
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Köszönöm, köszönöm
az édesanyámat!"
- csendült fel a legszebb hálaadás Dzsida Jenő gyönyörű
költeményéből anyák napján,
a városi Vöröskereszt és a Kereszténydemokrata Néppárt
együttes rendezésében.
Doblerné Pál Anna, a Vöröskereszt városi titkára megnyitójában emlékeztetett arra,
hogy 1921 -ben éppen a Vöröskereszt kezdeményezte az első anyák napja megünneplését, és kifejezte óhaját:
,,Legyen hagyomány ezután nálunk e városi szintű rendezvény!"
A kedves beköszöntőt műsor követte, amiben mindenki
helyet kapott a legkisebbektől
a legidősebbekig. A Petőfi úti
ökumenikus óvoda apróságai
meghatóan szóltak az anyai
szeretetről verssel, dallal, mesével, nem feledkezve meg a
nagymamákról sem.
A katolikus ifjúsági csoport
önálló összeállítással szerzett
ünnepi perceket, benne Ratkó
József ,,Zsoltár"-jával:
„Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját!"
Ezután egy-egy szál szegfűt
nyújtottak át a megilletődött
vendégeknek, mint a Vöröskereszt ajándékát.
Dr. Laczkó Béla prépost köszöntőiében arról szólt, hogy a
családban az első pap az
édesanya. Ő kulcsolja imára
legelőször a piciny kezeket, és
oktat legkorábban Isten paran-

csaira. Sajnos, sok édesanya
nem tanulta ezeket...
Az év legszebb hónapját
méltán kaptak az anyák, akik
örömmel várják, nevelik gyermeküket. Meg kell hajolni joságuk, áldozatos szeretetük
előtt! Keressük fel őket hálánkkal, ha még tehetjük, vagy őrizzük meg emléküket!
Köszönetet mondott mindazoknak, akik ezt a bensőséges ünnepet megszervezték
vagy tettek érte valamit. Isten
áldását kérte a jelenlévőkre, és
általuk az egész városra.
Utána szebbnél szebb költemények hangzottak el felső tagozatos fiúk és lányok, majd
az idősebb korosztály előadásában, miközben senki se szégyellte a legördülő könnycseppeket.
Befejezésül Kopárdi László,
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke méltatta az édesanyák szerepét a felnőtt családban, majd kérte az egybegyűlteket, hogy egyre jobban ismerjék meg és fogadják el egymást békével, szeretettel, és
ismét találkozzanak majd decemberben, a karácsonyi
összejövetelen. Ezután a felszolgált tea és finom sütemények elfogyasztása közben jó
beszédtéma volt az ajándék
szakácskönyv is, amivel szintén a Vöröskereszt kedveskedett az ünnepelteknek.
Még egyszer köszönjük a
szeretetteljes fáradozást és az
ajándékokat minden rendezőnek és közreműködőnek!
Hajnal Józsefné

^^

Törökszentmiklós céltámogatása
2,405/m Ft
21,790/m Ft
2,6 millió
Összesen:
604-es:
Székács:
Mindösszesen:

vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás
társulás, csatorna
egészségügy, gép-, műszervásárlás
26,795/m Ft
4,988/m Ft
2,596/m Ft
34,379/m Ft.

Az idei évben elfogadott költségvetés céltámogatási lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak kommunális és oktatási feladataik teljesítéséhez, felújításokhoz, beruházásokhoz. Az 50
százalékos támogatási pályázatok elbírálása megtörtént. Amíg
tavaly egyetlen forinttal sem sikerült gazdagítani a város pénztárcáját, az idén viszont minden benyújtott pályázatot elfogadtak.
Az adatokat dr. Szabó Lajos országgyűlési kepviselő bocsátotta
rendelkezésünkre.

A KALÁSZ-találkozó szervezői ismételten
köszönetet mondanak
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola
igazgatóságának, amiért az Ipolyi Arnold téri
épület ebédlőjét odaadták a rendezvényhez:
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„Néktek tiszteleg az élő
nemzedék"

Dr. Szabó Lajos országgyűlési képviselő beszéde
A Hősök Vasárnapja előtti
délutánon a református temetőben, május 31-én reggel a Városi Művelődési Központ előcsarnokában, az első világháborúban elesettek
nevét őrző emléktáblánál
volt koszorúzás. Tizenegy
órakor ünnepélyes keretek
között, a Kossuth téren adózott városunk lakossága, hőseinek.
Megjelent dr. Szabó Lajos
országgyűlési képviselő, a
Polgármesteri Hivatal vezetői és munkatársai, az önkormányzat tagjai, az egyházak
és pártok vezetői.
Sülye Károlyné, a Művelődési Központ igazgatója kö-

szöntőjében azokra emlékeztetett, akik a két világháború idején nem kísérhették
el messze földön elesett szeretteiket utolsó útjukra.
Szegő János polgármester arról a nagy áldozatról
szólt, amit a hősök hazájukért, értünk hoztak, de beszélni sokáig nem szabadott
róla. Négy évtized után,
1990-ben a Független Kisgazdapárt tartotta az első
megemlékezést. Azóta ez
nemcsak lehetőségünk - de
kötelességünk is.
Dr. Szabó Lajos országgyűlési képviselő is dicséretesnek nevezte ezt a kezdeményezést. Ma már nem kell

Koszorúzás az első világháború áldozatainak emlékmüvénél

sítsük magyarságunkat!
Másfél generáció csonkítva
ismerte meg a történelmet, itt
az ideje, hogy meglássa végre az igazságot! - fejezte be
szavait a képviselő.
Ezután leleplezték azt a
gyönyörű emlékoszlopot,
amit a második világháborúban elesett törökszentmiklósi polgárok tiszteletére készített Bálint József zagyvarékasi fafaragó. A római katolikus és a református egyház
vezetői megszentelték, majd
az önkormányzat, az FKGP,
a Református Egyházközség és a Volt Hadifoglyok
Bajtársi Szövetsége küldöttei helyeztek el mellette koszorút.Ünnepi szavalatok
hangzottak el, majd a Kodály
Zoltán Zeneiskola fúvószenekarának műsora alatt folytatódott a koszorúzás. Az önkormányzat, a pártok, vállalatok, a Városi Polgárőrség,

Könyörgés a hösökért, és az emlékoszlop megszentelése
titkolni, kik és hol harcoltak,
vesztek el. Hozzátartozik az
új magyar élethez a rendszerváltás után, hogy egy
város kegyelettel adózzon
fiainak, akik parancsot teljesítve maradtak ott Doberdónál, a Don-kanyar poklában,
vagy bárhol, a vérzivatarban.
Ők a mi hőseink. Örök adósok vagyunk elvesztett életükért. Van a Hösök Vasárnapjának azonban még egy feladata: minden diák és fiatal
tudja meg, hogy mi sem vagyunk alábbvalók más népeknél! Szerezzük vissza elvesztett önbizalmunkat, erő-

iskolák, a Városi Könyvtár és
a Művelődési Központ részéről helyezték el a hála és
kegyelet virágait az első világháború áldozatainak emlékművénél is.
Somogyvári Gyula író és"
költő szavaival köszönünk el
a hősöktől:
, , A l u d j a t o k , ti áldott
szunnyadók,
Aludjatok, ti néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli
rög,
S ne bántson könny, mely
értetek pereg..."
Hajnal Józsefné
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Város lesz-e ez a város?
Beszélgetés a Műszaki Iroda munkatársaival
Szinte pontosan egy évvel ezelőtt folyt a vita lapunk
hasábjain, hogy város-e ez a város, mennyire felel meg
Törökszentmiklós ezen fogalom követelményeinek. Érvek és ellenérvek hangzottak el, az olvasók eldönthették,
a vitatkozók közül kivel, mennyiben értettek egyet. Az
biztos, hogy sok kritériumnak nem felel meg, de az is
biztos, hogy az elmúlt két évben egyre több jel mutat az
erőfeszítésekre, amelyek az alapvető hiányosságok megszüntetésére irányulnak. Bárhonnan indulunk el, a szálak
ugyanoda vezetnek, a Városi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájába. Itt mozgatják ugyanis a szálakat. Mi is ez
az iroda? Mit takar az elnevezés, mi a funkciója, feladatköre, a feladatok közül mit tudhat ma magáénak?D
Erről beszélgettünk Tekse
András irodavezetővel, Csikós Sándor, Szőke József,
és szabó László fejlesztéssel f o g l a l k o z ó szakemberekkel
- Korábban ez a team a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Osztály Kommunális
Csoportjaként működött, leszűkített feladatköre volt,
kommunális és infrastruktúráid feladatokat látott el. Az
építésigazgatási rész külön,
a Hatósági Osztályon belül
működött, a lakossági önerős fejlesztéseket pedig (víz,
gáz, szennyvíz) a Városüzemeltetési és Ellátási Osztály
intézte. Itt bonyolódtak a
pénzügyi, adminisztrációs
munkák is. A műszaki profilú
feladatok tehát többfelé oszlódtak.
Amikor két éve felállt az
önkormányzat, korszerűsítés vált szükségessé. Egy
gazdasági elemző munkát
végző kazincbarcikai cég végezte az átvilágítást, amely
aztán javaslatot tett az észszerűsítésre. Ennek első lépése az volt, hogy a fent említett osztályok által végzett
tevékenységek egy kézbe,
egy hivatalhoz kerültek, a
Műszaki Irodáéba. Később
átvette az iroda a volt Megyei
Tanács feladatköréből az útfelügyelői, építésfelügyeleti
munkakört, a Környezetvédelemi Felügyelőségtől a városi, lakossági környezetvédelemi feladatokat, valamint
a korábban szakvállalatok
által bonyolított beruházásokat, azok műszaki ellenőrzését. Folyamatában egy
óriási feladatkör alakult ki,
mely 1991. szeptemberére
teljesedett ki.

Létrejöttünk után elsőként
át kellett tekinteni feladatkörünket. Felül kellett vizsgálni,
módosítani a Városi Tanács
által 1985-ben készített általános rendezési tervet
(ÁRT), melynek során az önkormányzattal együtt számba vettük azokat a feladatokat, amelyeknek megoldását
alapvetően fontosnak tartottunk, s ennek alapján felállítottunk magunknak egy rövidebb és egy hosszabb távú
tervet, amelyben sürgősségi
és megoldhatósági szempontok alapján ütemeztük
célkitűzéseinket.
- Mi volt a legégetőbb feladat, s mennyiben sikerült
azt megvalósítani?
Jelentősen bővült az úthálózat
- Talán az útfejlesztést kellene legelőször megemlítenünk, mert ezen a téren nem
nagyot léptünk, hanem nagyot ugrottunk előre. 1991
előtt 38 kilométer lefedett úttal rendelkezett a szűken veti
belterületet figyelembe véve
a város. 1991. december 31 ig 6,5 km útalapot fedtünk le,
s 91-92-ben a lakossággal
együttműködve ugyancsak
6,5 km útalapot létesítettünk,
mely ez év június 31 -ig szintén lefedésre kerül. Ez két év
alatt 13 km új út, ami akkor
jelentős szám, ha tudjuk,
hogy előzőleg kétévente maximum 2-3 km fedett út épült.
Mivel még tovább akartunk
lépni, javaslatunkra az önkormányzat útalap-építési
pályázatot hirdetett lakossági útalapépítő közösségek
létrehozására, támogatására, melyre 1,8 millió forintot
különített el. A pályázatra ut-

cák közösségei jelentkezhettek, a feltételek a következők voltak: az utcában lakók minimum 75 százaléka
jelezze részvételi hajlandóságát. A vállalt lakossági
költség egy főre vonatkoztatva érje el a legalább 8.000
forintot. Rendelkezzenek
útépítési tervvel, építőközösségi szerződéssel, pályázatra való részvételi kérelemmel. A befutott pályázatokat
a Műszaki Iroda az illetékes
szakbizottságokkal értékelte. Az érdeklődés messze
meghaladta várakozásainkat, s az 1,8 millió csupán az
időre beérkezett és elfogadott kérelmek 50 százalékának fedezésére lett elég, ami
szám szerint 11 közösséget
jelent. A pályázat elnyerése
azt jelentette számukra,
hogy átlagban nézve az útépítési költség 60 százalékát
kell álniuk, a további 40-et az
önkormányzat teszi hozzá,
az elkülönített alapból. A
szerződések értelmében a
11 közösség 1992. december 31-ig előre láthatólag 18
kilométer útalapot hoz létre,
amelyet reményeink szerint
rövid időn belül sikerül le is
fednünk. Ez összességében
a bő két év alatt 31 km új út,
majdnem duplája az 1991 előttinek. Ezen túl az önkormányzat saját erőből Surjánban és Szakállason is alakított ki kisebb szakaszon útalapot.
Enyhülnek víz- és szennyvízgondjaink
- Szinte történelemi időkbe
vezetnek vissza a város
szennyvízelvezetési gondjai.
Naayon sok a reklamáció az
utóbbi időben a megígért, de
elmaradt csatornaépítési
munkálatok miatt. Sikerült-e
előbbre lépni ezen a téren?
Lehet-e egyáltalán biztatni
valamivel az érintett lakosokat?
- Az utóbbi időben ezen a
téren valóban pénzügyi és
kivitelezési problémáink voltak, jogosan háborogtak az
érintettek. Alapjában véve a
kivitelezővel nem tudtunk
megegyezni, sokáig úgy nézett ki, hogy nem is fogunk.
Most végre úgy tűnik, sikerült

elhárítani az akadályokat.
Egyrészt azzal, hogy csatornázási beruházásokra pályázatot nyújtott be az önkormányzat
az
Országgyűléshez, amelyre kapott is
21,1 millió céltámogatást.
Másrészt ennek a fedezetnek a birtokában sikerült a
kivitelezővel, a KÖTIVIZIGgel olyan szerződést kötni,
amely pénzügyi megszorítások által garantálja, hogy a
'92 végéig szóló vállalásait
teljesíti. így végre a Vásárhelyi Pál (Volt Batthyány) út és
az ahhoz kapcsolódó utcák
lakosai megnyugodhatnak,
mert év végéig szennyvíz
gondjaik megoldódnak.
Emellett pluszként kiegészítjük a rendszert a Mátyás király út egy szakaszával és a
Tópart utcával is, a strand
környékén pedig egy kilométer hosszúságban az önkormányzat saját erőből bővíti a
hálózatot. Tervünk az, hogy
a későbbiekben az útépítéshez hasonlóan ezen a téren
is bevonjuk a lakosságot a
további fejlesztésekre. Tudjuk, hogy amit elértünk, még
mindig kevés, de próbálunk
az ütemen gyorsítani.
- A szennyvízhez asszociálva eszébe jut az embereknek, hogy nyaranta nem kis
bosszúságot okozott a lakosságnak a krónikus ivóvízhiány is. Amikor ott áll a polgár beszappanozva, a csap
meg csak hörög.
- Az igazi nehézségek szerintünk már úgy két évvel
ezelőtt megszűntek. 1990ben a Víz- és Csatornamű
Vállalat velünk közös beruházásban elkészített több
gyűjtőaknát, amelyek tárolják a vizet, és csúcsidőben rá
tudnak segíteni a rendszerre. A végleges megoldás is csak rövid idő kérdése, mert az önkormányzat
egy új, vízbázisnövelő kút fúrására is nyújtott be pályázatot, s erre is kaptunk az Országgyűléstől céltámogatást. Az év folyamán elkészül
a kút, beindításával ilyen
gond feltehetőleg nem lesz
többé a városban.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Város lesz-e ez a város?
(Folytatás a 4. oldalról)
A gáz gyorsabban, a világítás lassabban
- Térjünk át az energiaforrásokra! A gázzal kapcsolatban semmilyen előjelű információim nincsennek, a világítás azonban enyhóá szólva is igen sok kívánnivalót
hagy maga után. Az utcák
sötétek, sokan az egyre romló közbiztonsági állapotok
miatt sötétedés után nem is
nagyon mernek a házból kilépni.
- Itt valóban bőven akad
t e n n i v a l ó n k . Tavaly
már megkezdtük a városi közvilágítási hálózat nagyon te szükségessé vált felújítását.
Ez abból áll, hogy a hag y o m á n y o s , elavult
lámpafejeket korszerűsíteni kezdtük, a már
több helyen látható nátrium lámpákkal cseréltük fel a régieket. Folyamatos, óriási összegeket felemésztő munkálatokról van szó, amelynek ütemét az anyagi
lehetőségek szabják
meg. Csak a Kossuth út
világításának felújítása
5,7 millióba került. Ez
egyébként 60 KW megtakarítástjelent a városnak. Ez a szám is csak
összehasonlításban
mond valamit, akkor, ha
tudjuk, hogy a városi
közvilágítás összesen 420
KW áramot igényelt. Ez azért
lényeges, mert az utóbbi
években az áramdíj növekedése oly mértékű volt, hogy
csökkentése érdekében
egyes utcákban az égőket
kellett kicsavarni. Talán ez a
60 KW megtakarítás javít valamit a helyzeten. Az év folyamán közel azonos nagyságrendű összeget fordítottunk a korszerűsítésre, oszlopcserékre is sor kerül több
helyen, de meg kell mondanunk, hogy továbbra is maradnak sötét utcák, mert. a
költségvetés behatárolja az
ütemet.
A gázzal eddig sem volt
igazán probléma, ezután
sem lesz. A '70-es évek végén megépített 5000 köbméteres gázátadót a város
ugyan mára kinőtte, de a
képviselő-testület jóvhagyta
a bővítését célzó programot,
amely 20.000 köbmeter ka-

pacitást jelent majd. Ezzel
még a környező települések
gázellátását is bőségesen
biztosítani tudjuk.
Szívünk vágya a fedett piac
- Sokan kesernyés szájízzel emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor nem kis
nyomásra egy fedett piac felépülésének reményében
megszavazták a településfejlesztési hozzájárulást. Hűsegesen fizették a TEHO-t,
fedett piacunk viszont azóta
nincs. Már tavaly szó volt ar-

zók egy vázlatot is kaptak,
ennek alapján kellett a részleteket kidolgozniuk, árajánlatot tenniük. A 25 tervezet
értékelése június elejére befejeződik, ekkor dől el, ki lesz
a Kivitelező. A szerződés értelmében 1993. május-júniusában egy működőkész állapotban levő, korszerű, esztétikus piacot fogunk megnyitni
a nagyközönség előtt, s addigra ki kell dolgoznunk a piac közlekedési rendjét, s
meg kell oldanunk a parkírozási gondokat is.

A fedett piac vázlatrajza
ról, hogy rövid időn belül erre
is sor kerül. Mennyire közel?
- Az elmúlt év során az
önkormányzat, a piac üzemeltető és a Műszaki Iroda
egy tervező vállalat bevonásává! kialakított egy koncepciót, amely beépítési terv formájában rögzítette a piac kiépítésével kapcsolatos elképzeléseket. Első ütemben
megkezdtük egy WC-csoport megépítését, amely elkészültével az elképesztő piaci higiéniás állapotok remélhetőleg megszűnnek. Ez
csak az első lépés. A rendezési terv alapján ez évben
megkaptuk a költségvetési
keretet egy igényesebb kivitelezésű fedett csarnok építésére. Megjelentettünk egy
ajánlati felhívást, melyre 25
pályázat érkezett különböző
vállakozóktól. Az általunk készített rendezési terben
meghatároztuk, hogy kb.
hogy nézzen ki a csarnok, mi
hova kerüljön. Erről a pályá-

Vendégeket vár a csónakázótó
- Beköszöntött a nyár, s
óhatatlanul az ember eszébe
jut a meleg, a hűs hullámok,
s a közelmúlt nagyszabású
stranddal kapcsolatos tervei.
Azok a tervek, amelyekből
nem sok látszik megvalósulni.
- Tavaly az önkormányzat
kiemelten kezelte a strandfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. 1990-91-ben több
külföldi illetve belföldi érdekeltségű hazai cég kereste
meg az Önkormányzatot az
ún. falusi turizmust, a termálvíz jobb hasznosítását megcélzó beruházási szándékkal. Elsősorban szálloda jellegű beruházásokról volt
szó. Sajnos a város előnytelen elhelyezkedése, az infrastrukturális hiányosságok
miatt az érdeklődők mind
visszaléptek. így csak saját
erőre támaszkodhatunk, s
ebből sajnos a tervezett tan-

medence építést, a gyógymedence lefedését, stb. belátható időn belül nem tudjuk
fedezni. Valamit azért javulni
fog a helyzet, mert el tudjuk
végezni a gyógymedence
burkolását, s július elejére a
gyermekmedencéhez egy
80 méteres csúszdát építünk. Mivel az évek folyamán
a fürdő látogatottsága jelentősen csökkent, a nagymedence vízcseréjének megoldatlansága miatt, ezen hiány
kiküszöbölése érdekében
törtük elsősorban a fejünket.
A múlt évben már fúrtunk egy kutat a vízhozam növelése céljából,
s elértük, hogy hetente
kétszer lehessen vizet
cserélni. A legközelebbi lépés az lesz, hogy a
nagymedence szabályos r é s z é b ő l egy
15x26 méteres úszórészt leválasztunk, s
akkor ebbe a részbe
naponta friss, tiszta víz
kerülhet. Pillanatnyilag
ennyire telik.
S z o l g á l h a t u n k viszont egy meglepetéssel. Mivel úgy éreztük,
hogy a strand egyik
vonzereje lenne a mellette levó csónakázótó,
erőinket erre összpontosítottuk. Közismert,
hogy már réges-régen
lecsapolták, eliszaposodott, benőtte a nád,
több helyen már koszosodni
kezdett. Elkészítettük a tó rekonstrukciós tervét, az idén
kivitelezése is megkezdődött. A medret megtisztítottuk, kikotrottuk, átlag 130 cm
mélységben vízzel feltötltöttük. Körülbelül 2 hektár terület szigettel, megtisztított
partszakaszokkal várja június elejétől a csónakázni vágyókat. A pecások örömére
rövidesen haltelepítésre is
sort kerítünk.
A két év folyamán ennyit
sikerült letennünk az asztalra. Úgy gondoljuk, nem kevés, de azt is tudjuk, nagyon'
sok feladat áll még az önkormányzat és az iroda előtt. Ha
a jövőben csak közel hasonló tempóban haladunk, nem
lesz vitatéma, hogy város-e
ez a város.
- Bízzunk benne, hogy hamarosan valóban nem lesz
az. Köszönöm a tájékoztatót.
Pásztor
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Csak egyetlen Földünk van!
természet nem csaCmeg szívet,
amely szereti., előjoga, hogy míg
csak. tart éCetiinlQ örötrvrőC örömre
vezessen!'' -fogadta az érkező vendégeket afelírás a szenttamási
tély

kapujában,

a május

rendezett nagyszabású
ésfákjtapján

kas30-án

„Madarak^

".

Kedves vendégeket köszönthettünk Szendy Csaba, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese és Kovács Gyuláné dr., a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
igazgatója személyében. Eljött a polgármester, az alpolgármester, ott voltak továbbá a Polgármesteri Hivatal
képviselői, a Református Egyház vezetői, a Törökszentmiklósi Állami
Gazdaság igazgatója, a Magyar Cserkészszövetség küldöttei Budapestről,
Debrecenből, Karcagról, Szeghalomról; Kisújszállásról pedig a leendő
cserkészek.
A rendezők a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és az ,,Árva Bethlen Kata" cserkészcsapat voltak.
Molnár Imréné tanárnő üdvözölt
minden természetbarátot e találko-'

A faültetés

ötlete volt. Ezt követően tetszésük
szerint választhattak programot a
gyermek- és felnőtt kirándulók a gazdag kínálatból. Volt kínai rizsevőverseny pálcikával, bodzafasíp faragása,
horgászverseny, agyagozás, természetjárás növénymeghatározással,
szövés, madárismertetés, tájékoztatás a solymászatról, hintózás, lovasbemutató, lovaglás, cserkész-akadályverseny, ügyességi sportvetélkedő, kis hangverseny, majd zárásul egy
hangulatos tábortüzet ülhettek körül a
mindvégig kitartó, álhatatos természetbarátok.
A sikeres nap szponzorai voltak: a
Polgármesteri Hivatal, a Református
Egyházközség, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, a Törökszentmiklósi
Horgászegyesület, az MSZP, a Sütőipar, a Gabonaforgalmi és Malomipari
Vállalat, a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelőség, a Magyar
Madártani Egyesület megyei csoportja és a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság. Nekik ezúton mondunk köszönetet azért is, hogy lehetővé tették
területükön a rendezvényt.
Köszönjük valamennyi adományozónak az anyagi áldozatokat, a programok vezetőinek és minden közreműködének lelkes segítségét. Végül
Szendy Csaba a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium föosztályve- köszönet a két szervező nevelőnek a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola rézetö-helyettese mond beszédet
széről: Farkas Éva és dr. Szabó Jázón, ami már hagyományos vároFelkérte a rendező Kölcsey Ferenc nosné tanárnőnek fáradozásukért, a
sunkban, de ilyen nagyszabású még Általános Iskolát, jelentse be szándé- környezetvédelemre nevelés érdekésosem volt. Egyre szélesebb mozga- kát, hogy Környezetvédelmi Oktató ben.
Még nem késő, hogy védjük egyetlom bontakozik ki a világ minden táján Központként kíván működni a követlen Földünket. Vigyázzunk rá, nehogy
a természet és a környezet megvédé- kező tanévtől.
sére. Még a politikai élet területére is
Rácz Györgyné, a debreceni cser- megvalósuljon az ősi indián mondás:
kiterjed; számtalan országban van készcsapat vezetője aláírásgyűjtést ,,Ha beszennyezted az összes folyót,
már zöld párt. Akik kijöttek, máris indított el, tiltakozásul a világon vég- ha kivágtad az utolsó fát, rájössz,
megtették a kezdeti lépéseket afelé, bemenő környezetpusztítás miatt. hogy a pénz nem ehető!"
Hajnal Józsefné
hogy a természet kedvelőjéből annak Utána minden iskolából egy tanuló fát
Fotó: Árvái János
tudatos védőjévé váljanak.
ültetett. Ez a szenttamási óvodások
Szendy Csaba főosztályvezető-helyettes is hangsúlyozta, hogy mindent
meg kell tennünk környezetünkért. A
Madarak és fák napja nagy jelentőségű, fontos része a nevelésnek. ,,Csak
egyetlen Földünk van!" - jelmondattal
hamarosan világkonferencia nyílik. A
nagymérvű környezetpusztulás miatt
hármas célt tűznek ki:
- az atmoszféra,
- az állatfajok,
- a növények védelmét.

]
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Tovább élnek a hagyományok

Bemutatkozás előtt az Anonym
felnőtt vegyes kamarakórus
„«• hova lesznek az áltafánoslskolal kórusokból évtizedek óta kinőtt
énekszerető emberek? Városunkban, ahol a kórusmozgalom lassan
százéves mtíltratekinthetvissza, jelenleg nincs felnőtt kórus, A Liszt
Ferenc Kórusnak is csak emléke él ma már." A szomorkás gondolatokat a március 28-án nagy sikerrel lebonyolított Éneklő Ifjúság kórusverseny kapcsán vetette papírra munkatársnőnk előző havi számunkban. Akkor még nem tudta - nem is tudhatta hogy még ki sem
mondott gondolata) máris nyitott főiekre találtak, s szinte titokban
megalakult egy kis baráti csoport, amely nem engedi veszni a hagyományokat.
Jelen sorok íróját is csak a véletlen,
no és jó füle vezette a szinte csupa
ismerősökből álló társaság nyomára. A
véletlen az volt, hogy éppen egy csütörtöki estén akadt dolga a Művelődési
Központban, az viszont már nem, hogy
a szép, tiszta dallamokat hallva kíváncsiságától vezéreltetve eljusson a házasságkötő teremig. Mint kiderült, hetente éppen ezen a napon tartja próbáit
a március 26-án megalakult Kormos
Sándor vezette Anonym felnőtt vegyeskórus. Tőle érdeklődtem a próbaszünetet kihasználva az együttes megalakulásáról, céljairól.
- Mi vóit az indíttatás, ameiy iétrehozta
a kamaraegyüttest?
- Két dolgot lehet megemlíteni. Az
egyik a zene szeretete, egy bensőnkből
fakadó vokális éneklés iránti igény,
amely az itt levőkben korábban is megvolt, a másik pedig egy hiány pótlására
vonatkozó igény, amely a Pedagógus
Kórus megszűnte után egyre erőteljesebben jelentkezett. Kicsit restelltük,
hogy egy ekkora, zeneiskolával rendelkező, nagy kórushagyományokkal bíró
város nem tud egy vegyeskart kiállítani.
Ez adta meg a végső lökést a megalakulásunkhoz, amelyet a csoport több
tagjának régi baráti kötődése csak elősegített.
- Hányan voitatok a kezdeti pillanatban, s mekkora létszámban gondolkodtok a későbbiekben?
- Egy kvartett megalakulásán törtük
először a fejünket, s egy spirituálé jellegű műsor kidolgozását terveztük. Aztán
baráti beszélgetések során felvetődött,
hogy bővítsük szólamonként 2-3 fővel a
létszámot, s mára kialakult egy tizenöt
tagú kamarakórus. Azt hiszem, kb. ennél a létszámnál egy darabig meg is
állunk. Amíg ez a mag meg nem erősödik, nem meretteti meg magát többször
is, addig csak nagyon megfontoltan szeretnénk bővíteni.
- Ez azt jelenti, hogy zárt körben akartok maradni? Egy 40-50 tagú kórus sokkal színesebb repertoárt alakíthat ki magának, sokkal nagyobbak a lehetőségei.
- Szó sincs zártságról. Nagyon szívesen várunk magunk közé zenét szerető,

kottát olvasni tudó hölgyeket és urakat,
olyanokat, akik idejüket, energiájukat
hajlandók a közös éneklésre áldozni.
Inkább arról van szó, hogy elvárásaink
vannak. Feltettük magunknak a lécet
egy bizonyos magasságba, és szeretnenk azt ott is tartani. Többen énekeltünk különböző kórusban is, én magam
diákkoromban kezdtem. Tudom, mit je-

lent 40-50 emberrel foglalkozni, és milyen nehéz annyi megfelelő embert találni. Már most sem könnyű a próbák
idejét egyeztetni, hiszen felnőtt emberekről, szerteágazó elfoglaltságról van
szó. Kis létszám pedig kis gond, nagy
létszám sokkal nagyobb gond. S mivel
kezdeteknél vagyunk még, sok lehet a
buktató. A léc pedig fent van. Mindenkinek van önmaga felé egy elvárása, így
nekünk is, és annak szeretnénk megfelelni. Ez a csapat nagyon szereti, amit
csinál, együtt lenni is szeret, és ez nagyon nagy erő az indulásnál. Ezt egy
nagyobb létszám miatt, egy talán színesebb, de alacsonyabb mércével mért
repertoár miatt nem szeretnénk elherdálni. Ezért hangsúlyozom, hogy szívesen várjuk a zeneértőket, ha nemcsak
szeretik, hanem az éneklésért áldozatot
hozni is képesek.
- Milyen jellegű műsort szeretnétek

kialakítani, hol, kik előtt szeretnétek fellépni?
- Madrigálokra, spirituálékra, egyházi
énekekre és a népdalfeldolgozások egy
színvonalasabb körére gondoltunk. A
fellépésekkel kapcsolatosan hangsúlyozom, hogy függetlenek, bármi és bárki által elkötelezetlenek akarunk lenni.
Éppen ezért szponzorok keresésére
sem gondolunk, bár egy önzetlen támogató segítségét természetesen nem
utasítanank el. Saját örömünkre akarunk énekelni, azt, amit szeretünk, és
csak akkor, ha szívből jön. A felkéréseket örömmel fogadjuk, de a jogot fenntartjuk, hogy mi döntsük el, mikor, hol
lépünk fel, mit éneklünk. Nem szeretnenk, ha ezeket mások írnák elő számunkra. De az első igazi bemutatkozás
még messze van. Egy-egy műsor keretében szívesen fellépünk, de önálló műsorral csak akkor, ha már 100 százalékosak vagyunk magunkban. Az még kb.

egy év és nagyon sok gyakorlás. Mivel
elsősorban én is énekelni akarok, nem
pedig vezényelni, nekünk úgy kell kiállni, hogy szemvillanásokból is értsük
egymást. Ez pedig tökéletes összmunkat és rengeteg gyakorlást igényel.
Egyéb műsorok részeseként természetesen az adott helyen éneklünk, de
önálló produkciónkkal majd - mivel
akusztikailag az egyetlen megfelelő
hely - a református templomban szeretnénk bemutatkozni.
- Előreláthatólag hol és mikor mutatkoztok be először?
Lapzárta után kerül sor az Ünnepi
könyvhét rendezvénysorozat június 3-i
megnyitójára. Ott mutatkozunk be Félix
Mendelssohn: Búcsú az erdőtől című
darabjával. A többit maid meglátjuk.
- Sok örömet az éneklésben, sikeres
fellépést kívánok.
- Pásztor -
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Logopédia

A megkésett
beszédről
A megkésett beszéd jóval ritkábban előforduló beszédhiba, mint a pöszeség. Sajnos még
orvosi körökben sem tulajdonít mindenki nagy
jelentőséget annak, ha aggódó szülő említést
tesz arról, hogy hároméves gyermeke még
nem beszél. „Majd beszél még eleget!" jelszóval megnyugtatják az anyát.
Megkésett a beszéd akkor; ha hároméves
kor után kezd a gyerek beszélni. Ebben az
esetben feltétlenül logopédushoz kell fordulni,
s tisztázni: egyszerű megkésett beszédről vane szó, vagy akadályozott beszédfejlődésről.
Ugyanis mások a kiváltó okok, s ennek megfelelően kell a terápiát is alkalmazni.
Enyhébb eset a megkésett beszédfejlődés. A
gyerek érti a beszédet, csak válaszolni nem
tud. Ezt okozhatja környezeti tényező, érési
késés (öröklött). Ilyen esetekben kezdetben
elegendő a logopédus tanácsadása, valamint
óvodai közösség - mely megindítja, beszédre
ösztönzi a gyereket. Itt általában gyors a fejlődés.
Sokkal súlyosabb az akadályozott beszédfejlődés. Ez megértési zavarokkal jár. Logopédiai
kezelés mellett is nagyon lassú a beszédfejlődés üteme. Ha már beszél, szinte érthetetlen,
s nyelvtanilag helytelen mondatokat,használ.
Értelmi fejlődése egyenetetlen, szórt. Általában
részképesség-zavarok társulnak e beszédzavarhoz. Mivel a gyereknek- kommunikációs
gondjai vannak, ez magatartásában is megnyilvánul. Lassú vagy épp túl mozgékony. Fárdékony, nem tud koncentrálni. A megkésett és
akadályozott beszédfejlődésű gyermeket évekig kezeljük (különösen az utóbbit), mert a
megindult beszéd általában pösze, s ezt rendbe kell hozni. Felléphet dadogás, ami szintén
logopédiai feladat. S különösen figyelni kell
arra, hogy beiskolázás előtt ezek a gyerekek
olvasászavar megelőzésében (dysecxia prevencióban) részesüljenek!
Természetesen az okok feltárására különböző tesztek, vizsgálati eljárások szükségesek,
amelyek rendelkezésünkre állnak. Ezt kiegészítik orvosi vizsgálatok. Itt mondok köszönetet
dr. Vogel Juditnak, aki számtalan esetben nyújtott segítséget, ha vizsgálatot kértünk.
Kérjük a bölcsödét, az óvodákat, feltétlen
hívják fel figyelmünket, ha olyan gerekkel találkoznak, aki nem beszél, vagy beszédszintje
nem életkorának megfelelő. Természetesen
célszerű a szülőktől felvilágosítást kérni a gyermek beszédfejlődésével kapcsolatban.
A megkésett beszédűeket ugyanis hatéves
korban nem szabad beiskolázni, az akadályozott beszédfejlődésű gyerekek hatéves kori beiskolázása tilos!
Mezei Imréné, logopédus

Kis-magyar politológia
Tolerancia: A kifejezést eredetileg vallási türelem értékkel használták, s ezt a jelentését máig is megőrizte. így ha a fogalmat teljes terjedelmében kívánjuk értelmezni akkor abból kell kiindulnunk, hogy alapvetően a többségi
„hivatalos" vallás gyakorlói részéről olyan jogok biztosítását jelenti, amelyek lehetővé teszik a kisebbségi „nem
elismert" vallás követői számára hitük követését annak
előírásai szerint.
Ezen garantált jogok szabadságfoka általában nem haladja meg a „többségi" (uralkodó) vallás kereteit,
lehetőségeit.
Azért volt szükséges ez a talán körülményesnek ható
„nekifutás", mert a tolerancia mai értelmezései már némiképp távolesnek ettől - s bizony nem egyszer egymástól is.
Ha tágítjuk a kört, akkor a tolerancia jelenti vallási és
eszmei irányzatok egyenjogúsítását, azaz minden irányzat
számára azonos jogi és működési feltételek, lehetőségek
biztosítását, és nem feltétlenül jelenti az illető eszme vagy
irányzat autonóm törvényei szerinti működésének garantálását.
Igazából ez sem bonyolult, mert ez annyit jelent, hogy a
mohamedán vallás egyes irányzatai hiába tartják egyedül
üdvözítőnek a sajátjukat, s hiába írják elő a más hitűek
térítését akár erőszakkal is, vagy egyes eszmei irányzatok
hiába írják elő követőiknek alkotmányos rendszerek erőszakos megdöntését, a legtoleránsabb jogrendszer sem
garantálhatja az ezen előírásoknak való megfelelést.
Ha próbáljuk a modern demokráciák jogrendszerében
értelmezni a toleranciát akkor a már ismert pluralizmushoz
kell kapcsolnunk, mert valamennyi olyan eszme, vallás,
ideológia elismerését, azonos jogú működési feltételeinek
garantálását jelentheti, amelyek ezt, azaz az egyenjogúságot alkotmányos alapkritériumnak elismerik (törekedjenek
bár tanításaik szerint kizárólagosságra). Nyilvánvaló, hogy
a tolerancia gyakorlóinak alapvonása az önmérséklet, önkorlátozás kell hogy legyen. Magyarán: a kisebbségi vallást, hitet, eszmét úgynevezett többségi akarattal - pl. szavazással- nem szabad korlátozni, jogait csorbítani. Persze,
ez alkotmányos kérdés is.
Hétköznapjainkban mást is - többet is, kevesebbet is jelenthet a tolerancia.
Jelentheti azt, hogy elismerem a másik fél saját igazságához való jogát. Legalább oly mértékűén, mint amilyent
magamnak kívánok. Persze, ez „visszafelé" is működhet:
„igazságra" igazsággal - legalább olyy „naggyal", s ha
nem is olyannyira „toleránsán".
Azt hiszem, „tanmese" címén, gyűjteményszerűen mindenki jókora készlettel rendelkezik a tárgyat illetően, főleg
hogy ki, mikor volt intoleráns vele szemben.
Azt hiszem, a tolerancia nagyon is keresztényi fogalom
(ne kívánd felebarátodnak azt, amit magadnak nem kívánsz), mégis igazából az araboktól tanultuk meg - a
keresztesháborúk idején -, ám illetlen lenne a dzsihadot,
illetve az inkvizíciót emlegetni a másik intoleranciáját bizonyítandó, s előjogokat követelve éppen emiatt vele szemben.
Kakuk Imre
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ÉTELÜNK, ÉLETÜNK ŐREI
Futótűzként terjedt
a városban a híre
az ételfertözésnek.
Egy
törökszentmiklósi
család szerette
volna méltóképpen
megünnepelni
nagyfiuk
ballagását, fehér
asztal mellett,
nagyobb családi
körben. Aznap
éjszaka 24 vendéget szállítottak
kórházba
a mentők, mert
szalmonellával
fertőzött ételt
fogyasztottak.
A vizsgálat hamar
kiderítette, hogy az
egyik helyi
büfében készített
hidegtál okozta a
bajt.
Az eset hátteréről,
az élelmiszeriparban és
kereskedelemben
dolgozók
felelősségéről,
a megelőzés
lehetőségeiről
beszélgetek
dr. Fehér Ágnes
tisztifőorvossal.

- Tudom, hogy nagyon
nehéz a családnak, mert
ki vannak téve az emberek rosszindulatú találgatásainak is. Tudom
azt is, hogy nem tartozik
minden a nyilvánosságra, de az esetből biztosan levonhatók általános tapasztalatok, melyre érdemes felhívni az
emberek figyelmét
- A vizsgált még nem
zárult le, annyi azonban
bizonyos, hogy a hidegtál volt a fertőző, mert aki
sült krumplit evett, az
nem betegedett meg. A
nyilvánossággal óvatosnak kell lennünk, hisz ártatlanul nem szabad
senkit meghurcolni. Az is
biztos, hogy megelőzhető lett volna. Az eset
nagy port vert föl, pedig
a háztartásokban sokkal
több fertőzés fordul elő.

Említek egy másik ese- Néhány hónapja a
tet, ahol az emberi mu- RIP-ROP-nál is kiderült,
lasztás egyértelmű. Je- hogy szalmonellával ferlentette a körzeti orvos tőzött. Az emberek bizalegy környékbeli község- • matlanok, annak ellenéből, hogy a szokásosnál re, hogy a megyei lapt ö b b a h a s m e n é s e s ban megjelent
a hír,
megbetegedés a körze- hogy már nyugodtan vetében. A vizsgálat során hetjük, nem fertőz.
kiderült, hogy az élelmi- Összetett probléma
szerbolti eladó fertőző volt a RIP-ROP-nál. Előbeteg. Elmondta, hogy ször is, a szalmonellás
három napja megy a ha- alapanyag nem kellő
sa, de nem tulajdonított ideig, és nem elég ma-

Beszélgetés
a városi tisztifőorvossal

neki nagy jelentőséget.
Azonnal kiállítottuk a
munkából, de addig 8-10
embert megfertőzött.
Az
élelmiszerelőállítók és kereskedők felelősége
nagyon nagy, a legkisebb
szabálytalanság is súlyos betegséget okozhat A legyengült szervezet számára a szalmonellás fertőzés akár végzetes kimenetelű is lehet
- A mostani esetben a
család legkisebb gyereke, akinek nagyon ízlett
a hidegtál, három napig
41 fokos lázban feküdt a
kórházban. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerelőállítók és forgalmazók betartsák a személyi és környezeti higiénés szabályokat. Fontos az is, hogy a munkáltatók tisztában legyenek
az előírásokkal. Például,
ha a dolgozó jelenti,
hogy a családjában hasmenéses megbetegedés fordul elő, akár van
tünete, akár nincs, a fertőzés megelőzése miatt
őt is táppénzre kell venni. A helyettesítés nem
könnyű.

gas hőfokon sült. A lefagyasztott húspép a forró
olajban 2 percig nem forrósodott át. Sokan sütés
nélkül fogyasztják. Igaz,
rá van írva a dobozára,
hogy további sütést igényel, de ez nem mentesíti a vállalatot. Nem adhat ki semmilyen formában fertőző élelmiszert.
A vállalat szakemberei
azóta elvégezték a szükséges változtatásokat,
módosították a gyártási
technológiát. Ma már
nyugodtan vehet belőle
bárki. Fontos a rendszeres ellenőrzés, amit
szúrópróbaszerűen végzünk a boltokban. Szerencsés kézzel megtaláltuk a RIP-ROP-ban a
baktériumot, megbetegedés nem történt.
- Milyen vizsgálatokat,
milyen gyakorisággal és
hol végeznek?
- Mikrobiológiai, radiológiai és most már toxikológiai vizsgálatokat is.
A megyei intézetnek
küldjük be a mintát, amit
a legkülönbözőbb helyeken gyűjtünk. Például a
piacokon is. Előforduló
probléma, hogy a primőröket hormontartalmú

szerrel permetezik, ami
nagyon káros az emberi
szervezetre, jóllehet a
t e r m e l ő n e k nagyobb
haszna származik így
belőle. Sokan veszik
magas ára ellenére, pedig a kertben termelt
zöldhagyma is jó vitaminforrás lehet és biztonságosabb. Ellenőrizzük a vegyszermaradványokat a zöldségekben,
gyümölcsökben. Rögtön
kimutatható, ha valaki a
várakozási időt nem betartva piacra viszi az
árut.
- Említette, hogy a háztartásokban fordul elő a
szalmonellafertőzések
nagyobb
százaléka.
Nem árt, ha még egyszer felelevenítjük
a
megelőzés szabályait
- Jön a nyár, fokozott
gondot kell fordítani a
hűtésre. Biztos helyről
vásárolt, elkülönítve,
hűtve tárolt, megfelelően
hőkezelt élelmiszerekkel
nem lehet baj. Külön
ügyeljünk a tojás héjának megmosására. Nagyobb a veszély a 30-40
fős családi rendezvényeken, ahol már nem
elegendő a családi hűtőszekrény. Frissen, tehát
aznap vásárolt, aznap
megfőzött és elfogyasztott ételek készítését javaslom.
Lehetőleg ne készítsenek vagdaltat, krémes
süteményeket! A készétel ne érintkezzen a
nyersanyagokkal! Nem
győzöm elégszer hangsúlyozni a személyi higiéniát, a felelősséget.
Mások egészségét veszélyeztetni büntetendő
cselekedet, de mint a
sok emberi tragédia is
mutatja, ha a baj bekövetkezik, meg nem történtté tenni nem lehet.
- Köszönöm a beszélgetést.
Kovács Györgyné
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NYAR VAN
Hőség, Tisza, strand, bőrfertőzés, fagylalt, jeges italok,fogyókúrák, nyári esők,
táborozás, „szerelem a sátorban"...
Most három hónapig mindenki mosoly- a barátnőimhez, akik az ország különböző
gósabb. Az emberek túrázni, nyaralni men- pontjain laknak. Július végén lehet, hogy
nek kerékpárral, csónakkal, busszal. Hogy összejön egy külföldi utazás is, de nem
kizökkenjenek hétköznapjaikból, kiszakad- biztos.
hassanak megszokott zugaikból, újra felfe- A nyárral hogy állsz?
dezzék magukat s a körülöttük levőket.
- Szeretem a rekkenő hőséget, de a hűEzekről az elvonulásokról, idei nyaralása- vösebb napokat is. Olyankor behúzódok
ikról kérdeztem meg néhány ifjú embert.
valahová egy jó könyvvel. Persze, ha van
*
rá időm.
- És van?
Tizennyolc éves, most érettségiző fiú.
- Hát... csinálok magamnak. Főleg nyáTele ambícióval és bizonytalansággal: huszonnégy órája írta meg fizika és biológia ron megpróbálom magam lejjebb állítani,
kicsit feltöltődni. Nyáron minden lassúbb.
írásbelijét az orvosi egyetemre.
Én is.
- Mit terveltél ki a meleg napokra?
- A Balatonhoz szeretnék menni. BalaMosolygós húszéves lány. Kicsit szatonföldvár a kedvenc helyem, a nagyszüleimmel sok nyarat töltöttem ott. Most a ba- badkozik, de aztán válaszol a kérdésekre.
- Ez az utolsó szabad nyarad, auguszrátnőmmel megyek. Á Tiszára is lejárunk
majd, Baliára és Nagykörűbe. Majdnem el- tustól munkába állsz. Hogy töltöd ki ezt az
időt?
felejtettem, hogy horgászni is szeretek.
- Sajnos júniusban nem sok időm marad
- Nyári munkát vállalsz?
- Először szóbeliznim kell. Majd aztán a pihenésre, mert a hónap végén vizsgázmeglátjuk. Akármilyen munkát elvállalnék, nom kell, így lényegében csak egy hónahisz bírom - húzza ki magát de kevés pom marad a nyárból. Az alatt az idő alatt
Abádszalókra szeretnék menni a barátpénzért nem megyek el.
nőmhöz két hétre, aztán a nővéremhez, aki
- Szereted a meleget?
- Sose szerettem a túl erős napot. Vi- Pesten dolgozik. Marad egy hét, akkor
szont az árnyékot és a félhomál^rt igen. megpróbálok olvasni, moziba járni, a baráMeg a nyári viharokat, a meleg esőket, taimat meglátogatni... Ez most más, mint a
akkor feszültség van a levegőben és olyan többiek, most már dolgoznom kell.
- MitJelent neked ez az évszak?
borzongató az egész...
*
- A Tisza-partot és valami fullasztó dolgot. Olyankor minden lekívánkozik az emFiatal munkanélküli lány.
berről, de mégsem vehet le mindent... A
- Mi lesz a programod?
- Főiskolára jelentkeztem, így június vé- reggelek nagyon klasszak. Szeretek kora
géig a szóbelire tanulok. Szeretnék elmen- reggel sétálni a városban, amikor még friss
-bni az Országos Színháztalálkozóra, aztán minden...

Egy korszak

lezárult

Tanár és diákjai kiállítása a
Pincegalériában
Sajtos Béla rajztanár. A Hunyadi Úti Általános Iskolában tanít 1981 óta. 1986-ban szerezte
meg rajz-földrajz szakos diplomáját.
Máius 16-a és 26-a között a
Művelődési Központ Pincegalériajában lehetőséget kapott, hogy
tanítványai rajzaival, kisplasztikáival együtt saját munkáit is bemutassa a nyilvánosságnak.
A kiállítást Szenti Ernő művésztanár nyitotta meg. Beszédéből idézünk:
„Első ízben mutatkozik be Sajtos Béla képeivel szülővárosában. Művésziélek, tehát más,
mint az emberek többsége. Tevékenysége, érdeklődése miatt
más. Az értékrendszere miatt
más... Mi az oka annak, hogy a
kiállító, aki ereje teljében van, viszonylag keveset rajzol és fest?
Oka az is, hogy Saitós Béla nem
ért az önmenedzseléshez. Rossz
képviselője saját tehetségének...
Mi tetszik nekem a munkáiban?
Képei magukon viselik a hitelesség jegyeit. Lehetetlen nem észrevenni a természet szeretetét és
tiszteletét. A látványtól kölcsönzi
a kifejezés gesztusait, formáit és

színeit. Az alkotó korrektül kezeli
a szépség kérdését. Sikerül megmaradnia a természetesség és a
tárgyilagosság keretein belül...
Arra kérem, a rajzolás, festés
perceiben merjen olyan húrokat
is megpendíteni, amit eddig rezzenetlenül hagyott..."
- Szeretnek rajzolni a mai gyerekek?- fordulok a kiállító rajztanárhoz.
- Akiknek a munkái itt vannak,
azok mindenképpen. Az iskolában, ahol tanítok, a gyerekek kb.
10 százaléka érez belső indíttatást a rajzolás iránt.
- Kreatívak?
- Vannak fantáziadús gyerekek, de nem ez a jellemző. Az itt
kiállított rajzoknak bizonyos lelki
töltődése van... Óráimon egyfajta
demokráciát biztosítok, szívesen
változtatok a tanmeneten, ha ők
úgy kívánják. Én vagyok a gyerekekért. ők őszinte belső érzelemből rajzolnak. Munkájuk annyiban korlátozott, amennyire ők
korlátozzák magukat.
- Szakköri munkákkal is találkozhatunk a kiállításon?
- Igen, szakkörünknek8-12 aktív tagja van.

Május 3-án a Bethlen Gábor úti
református ének-zene tagozatos
általános iskola és diákotthon 21
tanulója 5 felnőtt kísérővel KeletNémetországba, Oberchinitzbe
indult tanulmányi kirándulásra.
Május 18-án tértek haza. Az út
céljáról, a programokról kérdezem Szabóné Csökmei Edit református lelkészt.
- Hogyan válogatták ki az utazó gyerekeket?
- A németül tudó gyerekeknek
adott témából dolgozatot kellett
írniuk. Ezekből választottuk ki a
legjobb nyelvtudású gyerekeket.
Az utazás elsődleges célja is a
nyelvgyakorlás volt.
- Milyen programok vártak
Önökre?
- Vendéglátónk egy keresztyén gyülekezet volt.
Velük kirándultunk az Érchegységben, ezt a vidéket a
népszokások miatt Karácsonyországnak is hívják. Mivel
tanulmányi kirándulásról volt szó,
a gyerekek naponta 3 órát iskolába jártak. Öt osztály órarend szerinti óráit látogatták. Feleltek is és
elmondhatom, hogy német
nyelvből és matematikából nagyon jó jegyeket kaptak.
Ezenkívül állatkertben, uszodában voltunk, tábortüzet gyújtottunk, istentiszteleteken vettünk részt. A vendégházban,
ahol laktunk, nem volt televízió,
így megtaláltuk az együtlét örömét. Nagyon sokat játszottunk.
- Történt valami kalandos dolog a kintlét során?
- Igen. Egy éjszakai túra során
a várromok között az erdőben az
egyik gyerek elveszítette az útlevelét, de néhány nap múlva szerencsés módon megtaláltuk.
- Lesz-e folytatása a német
meghívásnak?
- Igen, jövőre ők jönnek hozzánk és mi is újra mehetünk hoz- Van valamilyen jelentősége zájuk.
annak, hogy tanítványaiddal
- A közeljövőben milyen eseegyütt állítasz ki?
mények történnek az iskola éle- Ez most nagyon fontos volt.
Ezek az anyagok nagyon értéke- tében?
- Most zajlanak a felvételik a
sek nekem. Amióta tanítok, azóta
őrizgetem őket. Ez egy korszak speciális tagozatokra. Jövőre
lezárása. Nem érzem müvészke- egy református 5. és egyjehetdő típusnak magam. Rajztanár seg 7. osztályt indítunk. Öt első
vagyok és ők a tanítványaim. Egy
tanár a diákjaival egész. Tevé- osztályunk lesz, ebből kettő inforkenységemnek az ő munkáikban matikai, egy énektagozat és két
is tükröződnie kell. Minden alko- normál osztály.
tásnál jelen vagyok. Segítek, ha
Június 14-en a tanévzáró ünelfogadják.
nepségünket egyenes adásban
Ez a kiállítás a belsőm kiteljesedése. Benne van az a belső közvetíti a Kossuth rádió 10 órától.
indíttatás, ami munkára sarkall.
Busái Barbara
(busái)
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Nyelvében él...
Nem szeretek visszatérni régi témákra, s magam sem
hittem, hogy vissza kell térnem egy témára, hiszen port
sem vert fel, vihart nem kavart, és mégis... Igaz, igyekszem mindig meghagyni az értelmezés, az értés szabadságát az olvasónak, bár gondolatom, véleményem - szándékom szerint legalábbis - zárt. Kelletlen-kénytelen, hisz
egyre többen - aN „mellőzöttek" főleg - támadnak, bár
szerencsésebb lenne, ha olvasnák is a lapot, nemcsak
támadnák, mert akkor talán nem támadnák (ha olvasnák).
Vissza kell térnem egy korántsem lerágott csontra nyelv és magyarság kapcsán -, mert volt némi félreértés,
talán éppen amiatt, amit nem írtam le.
Nos, kezdhetném onnan, hogy mint magyar magyartanár írni-olvasni egyre kevésbé tudó nebulókkal találkozom évről évre az első osztályokban (félreértés elkerülése végett: szakközépiskoláról van szó).
Ez persze köztudott (ez a ,,lerágott csont"), senki sem
háborodik fel, sőt nem hiszem, hogy akad olyan szülő, aki
anyanyelvi műveltségünk rohamos hanyatlásának eme
deklarációját olvasván előszedné kiskorú csemetéjét és
leülne vele gyakorolni a helyesírást, egyáltalán: magát az
írást.
Anyanyelv - műveltség - kultúra - civilizáltság. Folytathatnám: Európa; s nagyon-nagyon kíváncsi lennék, ki mit
ért alatta, mert az' esetek nagy többségében, amikor
Európát és európaiságot emlegetnek, nekem inkább maradni akaródzik - mert nem tudom visszasírni a Szent
Szövetség európai rendjét, és semmi kevem az antant
Európájának demagóg nacionalizmusához.
Itt meg kell állnom, hisz megint úgy fest, mintha a
magyarságnak műveltségi kritériumokat szabnék eleve.
(Értsd: akinek nincs ennyi meg annyi iskolája, az nem
lehet igaz magyar, sőt: Európába sem juthat el soha a
búbánatos életben.) Ez így nyilvánvalóan nem igaz, ám
tagadhatatlan, hogy az európai ember európaisága európai műveltségéből ered (ismeretek, moralitás, tartás,
identitás), s a magyar magyarsága szintúgy. ,,Világpolgár" csak az lehet, akinek van hazája, s aki eleve „polgár"
különben csak „világcsavargó".
Az'embernek saját - történelmi - korát illik tudomásul
venni, ha nem akar boldogító „időtlen" provincializmusba
veszni, mint a kakas a szemétdombján.
Természetesen ez nem jelenti, és nem is jelentheti az
egyszerű emberek lenézését, vagy bármilyen alapon
„másodrendű állampolgárként" való kezelését. Sajnos,
nem egyszer találkozunk azzal, hogy mintegy (az európai) műveltséggel szemben az egyszerű nép kategóriát
állítják-egyesek.
A vádaskodók összekeverik az egyszerűséget, a józan
paraszti észt - és világszemléletet - a félműveltség primitívségével. írhattam volnaegyszerűen primitívséget is, de
ez - ebben a párhuzamban - lealacsonyító lett volna az
amazóniai indiánokra.
Csak a kettő közötti különbségek tisztázása végett:
Az egyszerű, tiszta ember átlátja, érzi a világ dolgait,
tudja a helyét benne, míg a félművelt - aki az iskolázottság hiányát, saját műveltségi hiányosságait keresi az egyszerűséggel -, rosszul feltérképezett világának magától értetődő ellentmondásai miatt mindenképp bosszút akar állni, s tévesen megítélt helyéből
kiindulva torz képet erőltet a valóságra.
Az egyszerű ember soha nem akar vezető lenni, mert
ismeri saját világának határait, viszont csalhatatlan biztonsággal képes kiválasztani az „igaz" embereket. Ezen
képessége mérhetetlen tudáson alapszik, hiszen a tárgyi-

dologi világban otthon van, tudja magáról, hogy kezével,
akaratával alkotni képes, s - ami a témánk szempontjából
rendkívül lényeges - kristálytisztán, láthatón, átélhetőn,
átérezhetőn meg is fogalmazza gondolatait, potnosan
meg tudja nevezni az őt körülvevő dolgokat, legyen az
érzelem, minőség avagy tárgy.
Eldugott erdélyi magyar falvakban például, ahol „iskolai műveltség" - nemhogy anyanyelvi, hanem úgyszólván
semmilyen szinten - szóba sem jöhetett, ahol az életkörülmények a XVIII-XIX. századot idézték, olyan színvonalú anyanyelvi műveltséggel, kristálytiszta magyarsággal
találkoztam, ami számomra is csak példa lehet.
Sütő András, Tamási Áron műveiből egyértelműen kiderül, hogy mi az egyszerűség. De Németh László vidéki
magyarsága sajnos ma már csak illúzió, mert falvaink,
mezővárosaink megfogyatkoztak egyszerűségükben, de
nem a modern Európa XX. századában gyarapodtak,
hanem „önazonosításra" képtelen „kulturális gettósodás" zajlott le bennük, ahol és amikor a hibából erény lett,
s így magyarságukban is megfogyatkozva az ipari nagyváros kozmopolitizmusával szemben mesés-varázsos
„ködmönös", a föld ízét már leheletéről felismerő, és a
leheletre „lélek-zettel" 'válaszoló titokzatos, akárhányszor - valahányszor új és új egyszerűségünk odaveszni
látszik.
Láttam egyszerű embert könnyezni, szétszikkadt, szétrepedt földjét simogatva, de csak primitív, félművelt embert órákon keresztül asztaltcsapkodva magyarságát
(„egyszerűségét") és emberségét bizonygatni.
Érdekes módon az egyszerű emberek mindig megtalálják a tárgyhoz, témához pontosan illő kifejezéseket, a
félművelt viszont képes órákon keresztül biliárdgolyóként
ide-oda pattogó-csapódó gondolatrenddel fecsegni. S
persze még folytathatnám, hogy a mondandót, az érveket
melyikük próbálja hangerővel és felesleges mozdulatokkal pótolni, hogy melyikükre jellemző az önismeret, ami
eleve kioltja az agresszivitást, hisz ez a józan paraszti ész
lényege.
Átalakuló korunkban, átalakuló világunkban - s ebben
látszik oktatásügyünk múltba tekintő és jövőre vonatkozó
felelőssége - még nem tudjuk értelmezni a „paraszt-polgár" kifejezést (ami az igazi „mezővárosi" kategória), és
sokan nem veszik észre a „városi paraszt" értelmezhetetlenségét-értelmetlenségét.
A módozatokban, utakban nagyon nem válogathatunk:
a műveletlenség, a tanulatlanság - nekünk, magyaroknak
- nem megbocsájtható szépséghiba, hanem pótolandó és
pótolható feladat. Anyanyelvünk slendrián, hibás, helytelen használata pedig semmi mással sem pótolható hiányműveltségünkön, amit viszont csak mi, magyarok tudunk
pótolni. (Nem a világbanki hitel az alapfeltétel.)
Talán az is belátható, hogy mi, városi emberek, vagy
önök, az elektronizált XX. századot élő falusi olvasók
olyannyira kiragadtattunk a természetből, természetes
valóságunkból, hogy csak akkor tudunk egyszerűek lenni, ha maximálisan birtokoljuk saját nyelvünket. Ehhez
tanulni kell.
Persze, az is egyértelmű - talán -, hogy európaiak is .
csak akkor lehetünk, ha előbb tudjuk, mit jelent magyarnak lenni.
Nyelvében él a nemzet, hisz másságát (magyarságát)
és azonosságát (európaiságát) egyszerre kell megfogalmaznia, tudnia, mégpedig egyszerűen ezt csak a saját
anyanyelvén teheti meg.
Kakuk Imre

c 12

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

1992 JUNIUS

Az Életmód Klub hírei
1990 szeptemberétől működik a törökszentmiklósi Városi Művelődési
Központban az Életmód Klub. Programjaiban elsősorban az egészséges
táplálkozás, a betegségek megelőzése, természetgyógyászati előadások
szerepelnek. Minden hétfőn összejövetelt tartanak.
1991. július 15-21 -ig Tiszavárkonyban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Népművészeti Egyesület Alkotóházában 50 fő részvételével Családi Életmódtábort szerveztek. Szakmai vezetője Déri Zsuzsa természetgyógyász
volt. A táborban a helyes táplálkozással
(vegetáriánus konyha) és a természetgyógyászat különböző ágaival ismerkedtek meg.
Az 1992-ben szervezendő életmód
tábor helye ismét Tiszavárkony a JászNagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület Alkotóháza.
Időpontja: 1992. július 13-18.
Résztvevői: kb. 70 fő:

Pedagógusnapra
Számtalan gyermekkori
emlék kavarog bennem.
Elém úszik egy arc, egy
kézszorítás, fürge lépteid
nesze a folyosón. Kedves
szavad fülemben cseng,
mikor ügyetlen próbálkozásaimban bíztattál. Dorgálásaid, mikor cinkosságot véltem felfedezni a
szemedben. Emlékszem,
pontosan úgy akartam fésülni a hajam, ahogy te
hordtad, és a babámat is
rólad neveztem el. És hogy
ittam a szavaidat, főleg mikor magadról beszéltél,
hogy imádtam azt a néhány percet, amit a komoly
tudományoktól elloptál,
hogy az életre taníts. Magamban mindig tegeztelek, mint a barátomat, és
most is tudom, mosolyogsz, nem haragszol,
hisz kollégák lettünk, a
nemzet napszámosai, és
az évek velem is elszaladtak.
De te semmit sem változtál, jóllehet nemzedékek sorát tanítottad, és már
néhány éve a nyugdíjasok
kenyerét eszed. Semmit
sem változtál, mert belülről
nézlek, a szívemmel, mert
jól megtanultam a leckét.
„Jól csak a szívével lát
az ember."
Te kedves, jó tanító néni, tőled tanultam.
K.Gy-né

- a törökszentmiklósi Életmód Klub
tagjai (kb. 25 felnőtt és 15 gyermek),
- a szolnoki Agykontroll Klub tagjai
(kb. 13 felnőtt és 7 gyermek),
- a kalászfonó pályázat résztvevőinek alkotótábora: 10 fő.
A tábor résztvevőinek életkora: 3-70
év.
A tábor célja:
- a család együttes nevelése az
egészséges táplálkozásra, életmódra,
- természetgyógyászati ismeretek
bővítése,
- önismeret, önkontroll gyakorlása,
- korszerű táplálkozási ismeretek bővítése.
Étkezés: közös főzéssel, vegetáriánus étrend.
A tábor programja:
- diatetika. Reformtáplálkozás,
- akupresszúra. Reflexológia,
- energetikai masszázs,
- fitoterápiai ismeretek, gyógynövénygyűjtés,

- távolkeleti filozófiák, jóga, meditáció, relaxáció,
- bioenergetikai önfejlesztő torna,
- Érintés nélküli masszázs, radiesztézia,
- Biolokáció - távgyógyítás,
A tábor szakmai vezetője:
Béky László természetgyógyász Budapest VI., Szondi u. 62.
Dr. Nagy Róbert asztrológus, az Új
Elixír c. folyóirat főszerkesztője Pomáz,
Móricz Zs. u. 18.
A tábor szervezője és gazdaságvezetője:
Sülye Károlyné igazgató, Városi Művelődési Központ Törökszentmiklós,
Kossuth L. u. 135.
A gyermekek részére Pató Róza
szobrászmgvész'és a Kalászfonó alkotótábor tagjai biztosítják a programot
A tábor résztvevői á szállást és étkezést fizetik. Az Életmód Klub több helyre adott be -pályázatot, hogy a szakmai
program költségeit ne hárítsák a résztvevő családokra.
H. J.

Hogy feledésbe ne merüljenek...
Vörösmarty Mihály (1800. Kápolnásnyék 1855. Pest)
Költő és drámaíró. A magyar romantika és a
reformkor legnagyobb költője és irodalmi vezére. A Magyar Tudományos Akadémia tagja. Iskoláit Székesfehérváron és Pesten végezte. Tizenhét éves korától magának kellett gondoskodnia megélhetéséről és tanulmányai költségéről. Nevelőként dolgozott, közben jogásznak
tanult. Utána Pesten csak az irodalomnak élt.
Folyóiratokat szerkesztett, verseket írt. Kossuth

Lajos híve volt, mellette mindvégig kitartott. Sürgette a nemzeti függetlenséget. A szabadságharc bukása után egy évig bujdosott. Nemzete sorsán kétségbeesve, zavart lélekkel halt
meg.
Sokoldalú költő, verseit mély hazaszeretet
jellemzi (Szózat). Egyik legszebb költeménye A
Merengőhöz. Menyasszonyához, Csajághy Laurához szól benne, szép gondolatai azonban
utat mutatnak minden boldogságkereső embernek.
Hajnal Józsefné

A Merengőhöz
Hová merült el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idők setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövőnek holdas fátyoléban
Ijesztő képek réme jár feléd,
S nem bízható! sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csaluton keresed?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely kanosaiul, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? Hír? Gyönyör? Legyen bár, mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön hónát csak olyan lelheté.

Ne nézz, ne nézz hát vágyid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Műit és jövő nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködváraik lebegnek,
Zajától felrémül a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A bírhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz.
Hozd, óh, hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajő, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdő viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifjú szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derűt:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyűt.

Májusi lapszámunkban a "Hogy feledésbe ne merüljenek..." című sorozatban nagy költőnkre, Gyulai Pálra emlkeztünk. A rövid ismertető után munkatársunk monogramja a bekeretezett részbe került. Az Éji látogatás című verset mint azt levéríróink is felismerték - természetesen Gyulai Pál írta. /1826. Kolozsvár -1909.Budapest/
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Találkozás —
közel fél évszázad után
1938-ban alakult meg Törökszentmiklóson a KALÁSZ (Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége), de a háború után
betiltották. A régi tagok Boda Mihályné vezetésével V. 10-re összehívtak egy találkozót Bár a május sokféle rendezvényre
alkalmas hónap, mégsem egészen véletlen ez az időzítés. Hiszen most nő a vetés, hozza kalászát: az új kenyér ígéretét!
Megérkezett az ünnep- nek?! Ez ma már nem divat.
ségre Esztergomból, a köz- Nem becsülik túl sokra a női
ponti vezető: MetzgersGabri- méltóságot.
ella. Eljött a KALÁSZ szolnoNemzeti érzés? Feleski képviselője, és itt volt Jan- leges! Nem érünk rá foglalkó Borbála testvér, aki öt kozni vele.
évig vezette annak idején a
Gazdasági képzettség?
helyi csoportot. Megjelent a Minden fiatalasszony megtapolgármester, az egyházak nulja, ha odakerül!
vezetője, illetve képviselője,
A negyven év alatt kialaa Független Kisgazdapárt kult helytelen szemlélet
megyei és városi elnökei, a eredménye - sajnos - nagyon
Kereszténydemokrata Nép- megmutatkozik. Tanúi lehepárt megyei, Szolnok városi tünk, hogy a hit nélkül élő
és helyi vezetői, a Katolikus ember előbb roppan össze a
A tagok és a vendégek
Népkör elnöke, a régi tagok megpróbáltatások súlya
és új érdeklődők, összesen alatt, mint a hívő. A családok sokan szégyent hoznak a korosztályhoz külön szól.
mintegy százötvenen.
egymás után hullanak szét magyar névre... Gazdasági- Szakácskönyvet is adtak ki
Megnyitó beszédében az erkölcsi tisztaság és fele- lag pedig éppen ma volna egyszerű, takarékos ételrenagyon fontos, hogy sokol- ceptekkel.
dalú, takarékos legyen a háAz idősek érzik át leginziasszony. Régen ezt szol- kább a KALÁSZ jelentőségálták a háromhónapos nép- gét. Végtelen szeretettel
főiskolák. Most 1-2 hetese- akarják körülvenni a fiataloket szeretnének tartani.
kat, és hozzásegíteni őket a
Az önzetlen szeretet, áldo- négyes cél megvalósításázatvállalás is a jó családanya hoz, hogy a családon kenélkülözhetetlen tulajdonsá- resztül erősíthessék hazánga. De erre is fel kell készül- kat és népünket.
ni! Mindezek segítésére alaA megnyitóbeszéd utáni
kult meg újra a szétszórt, vi- hozzászólásokban valaharvert szövetség. Szelle- mennyi kedves vendég örömét megőrizték a régiek, és mét fejezte ki, hogy jelen lemár egyre több községben, hetett a találkozón. Az idővárosban tevékenykednek. sek átmentették az értékeA 10-14 éves „Kiskalá- ket, erre alapozva lehet toMetzger Gabriella központi KALÁSZ-vezetö ünnepi beszéde
szok"részére a nyáron or- vábblépni. Bízni kell az új
Metzger Gabriella központ- lősségtudat hiányában. Itt szágos találkozó lesz Mo- nemzedék összehozásában. Ehhez nagy szükség
vezető emlékeztetett arra, rengeteg tennivaló lenne! gyoródon.
A következő korcsoport a van az összefogásra, és a
hogy milyen célok hívták Nemzeti öntudatunk színvoéletre ezt a mozgalmat a har- nalára világít rá, hogy régi Leánykör, azután ott a Fiata- szeretetre. Át kell adni a fiamincas években. Négyes fel- szép népdalainkat már alig lasszonyok Köre, majd a taloknak a munkát, azonban
adatuk volt: a falu fiatal le- ismerik; hogy a külföldi uta- Nagymamák csoportja. Két- ennek van egy igen nagy
zások során viselkedésükkel havonként megjelenő újság- akadálya: igazi szemléletányait
juk: az ÚJ KALÁSZ minden váltás, a gondolkodásmód
- hitükben erős,
átalakulása kellene! - hang- erkölcsükben tiszta,
súlyozták, és támogatásuk- nemzeti érzésükben önról biztosították a szövetsétudatos,
get.
- gazdaságilag
képzett
Ezután a régi tagok megcsaládanyákká nevelni.
emlékeztek elhunyt társaikMit akarhatnak most ezek
ról, majd előkerült a múlt - a
az idős asszonyok ötven év
rengeteg mondanivaló.
után? Nem felesleges egy
Meghitt beszélgetésüknek a
ilyen találkozás? - merül fel a
rohanó idő vetett véget. Nem
kérdés.
búcsúztak, csak elköszöntek
Nézzünk csak körül, és
abban a reményben, hogy a
megkapjuk a választ! Hol
májust egyszer majd KAvan a hit? A mai ember minLÁSZ-érlelő nyár is fogja ködent az eszével akar megvetni.
magyarázni, és nem ismeri
Hajnal Józsefné
el a Teremtőt maga fölött.
Fotó: Mihály Márton
Erkölcsi tisztaság? MiA polgármester hozzászólása
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SZÉKÁCS GAZDANAPOK
Idén április 27-e és május 3-a között
került sor a környék nagyüzemei, de
a már működő magángazdák között
is nagy érdeklődést kiváltó Székács
gazdanapokra a helyi mezőgazdasági
szakközépiskolában. Mezőgazdasági
gépkiállítást rendeztek kis- és középkategóriájú gépekből az iskola udvarán, melyet kiegészítettek vetőmag,
vegyszer, gabonaipari termékek, állattartó telepi eszközök bemutatásával és vá Sárával.

A megnyitóra mintegy 250-300 szakember volt kíváncsi az iskola tanulói
mellett. Dr. Szerdahelyi Péter, a Földmüvelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára nyitotta meg a bemutatót. A
megnyitó után az iskola tornacsarnokában tartott egyórás előadásán az ágazat
tavalyi eredményeiről, gondjairól szolgált információval az érdeklődő szakembereknek.
Bevezetőjében a gazdasági és politikai rendszerváltás nehézségeit szedte
csokorba. A váltás nehézségei két éve
még ismeretlenek voltak, hiszen a világon sehol sem történt még hasonló átalakulás békés körülmények között. Ennek jogi eszközeit folyamatosan, a váltással egyidőben kell létrehozni, betartva a friss demokrácia kereteit.
A szocialista világrendszer összeomlásának következményeként előzetesen 30-40 százalékos kereskedelmi forgalom-visszaesésre számítottak tavaly.
Ez a valóságban a dollárelszámolásra
áttérés következtében 60-70 százalék
lett. Pedig a '8Ckas évek négy aszályos
éve már kimentette a mezőgazdaság
tartalékait.
A mezőgazdaság amúgy is alacsony
jövedelmezősége miatt a tavalyi kamatterhek szinte kiszipolyozták az ágazatot.
Mégsincs s nem is lesz élelmiszerhiány
nálunk, mint a szomszédos országokban, amelyekben a hiány ellenére sem
tudnak importálni termékeinkből, valutahiányuk miatt.
A szocialista piac összeomlása ellenére az ország valutatartaléka 4 milliárd
dollárra nőtt, ami 6 hónapos tartalékot
jelent. Ez jelentős stabilitásnövekedés,
a kritikus időszakban 1 hónapos volt.

Még vannak tartalékaink
A lakossági megtakarításokból - mely
a várakozáson felüli mértékű - gond nélkül finanszírozható a költségvetési hiány. Kedvezőtlen viszont, hogy tavaly
8-9 százalékos volt az ipari termelés
visszaesése. A mezőgazdaságban ezt
0-1 százalékra teszik. Tizenöt millió tonna gabona termett. Ebből, valamint napraforgóból az átlagosnál jobb termés
volt, ugyanez vonatkozott cukorrépára
is. A magas takarmányárak miatt a baromfiállomány 30, a szarvasmarha 10
százalékkal csökkent.
A rubel relációjú kereskedelmi forgalom az összes 83 százaléka, a mezőgazdasági termékeknél 90 százalék
volt, így ennek megszűnése nagy fordulatot jelent. Az a teny, hogy a rubel forgalomban azonnali inkasszó volt érvé-

nyes - míg most a dollárhoz 60-90 napos
átfutási idővel juthat az eladó legalább
10 milliárdos plusz hiteligényt jelentett a
termelőknek, ami a 35 százalékos kamatot figyelembe véve 3,5 milliárd veszteség. A mmezőgazdaságban '91-ben
2,7 milliárd dolláros volt a kivitel ós ehhez 0,7 milliárdos import kiadás társult.
Ez a 2,0 milliárdos többlet 27 milliárd
forintos szubvencióval volt realizálható.
Ennek oka, hogy míg '90-ben például a
búza tonnája 153 dollárért kelt a világpiacon, '91-ben ez az ár 100 dollár körül
mozgott, sertéshúsnál a '90-es 1500
dollár helyett 1100 dollárra esett az ár.
Az árvisszaesés ellenére elért mezőgazdasági kereskedelmi aktívum az ország fizetési mérlegét is pozitívvá tette.
Ez a nemzeti össztermék (GDP) belföldi
felhasználásának a csökkenését jelenti.
Az élelmiszerfogyasztás '91-ben 5-6
százalékkal csökkent, ez a kiskereskedelmi forgalom 10 százalékos visszaesése mellett történt. A termékfölöslegeknek a másodikfélévben piacot kellett
keresni.
A fogyasztási igény polarizálódott.
Némelyik terméket nem lehet olyan drágán adni, hogy meg ne vennék, másrészt viszont sok fogy alacsony árú termékekből.Az élelmiszeriparban körülbelül 10 milliárdos nyereség keletkezett
egyik oldalon, míg az ágazat másik részében ugyanennyi veszteség. Az
egész mezőgazdaságot tekintve ez a
mutató 10 milliárd nyereséghez 30 milliárd veszteséget társít. A mezőgazdaságban ez 174 csődbejelentést jelent,
60 milliárdos kintlévőség és 90 milliárdos adósság mellett. Az élelmiszeriparban 19 csődbejelentés érkezett1
eddig, itt 60 milliárdos követeléssel
szemben 50 milliárdos adósság áll.

Nyereségek és veszteségek
Az országosan 400 milliárdos körbetartozás akadályozza a hitelképes gazdálkodást, egyébként piacképes cégeket is veszélybe sodor. Ennek felszámolása megkezdődött április 8-ával. (Például a Zagyvarékasi Baromfifeldolgozó
csődbejelentése három téesz csődbejelentését eredményezte.)A privatizáció
óriási veszteségeket jelent az állam számára. Egy francia közgazdász szerint,
amikor a Franciaországban 35 százalékos állami tulajdoni részarányt privatizációval 25 százalékra csökkentették, az
nagyobb veszteséget okozott az államnak, mint az összes második vilácjháború-beli pusztítás. Viszont mindenki tudja,
hogy az államnál rosszabb tulajdonos
nincs. Küszöbön áll az agrárpiaci rendtartás bevezetése. Ez kvótákat jelent a
termelők számára. Terméktanácsot
hoznak létre, szigorú feltételekkel. Minden piaci résztvevőnek, a termelőnek, a
feldolgozónak és a forgalmazónak a piaci részesedés 80 százalékáig képviseletet kell biztosítani. Ez a kintrekedteknek nyilván hátrányt okoz.
Áprilistól társult tagjai vagyunk a Közös Piacnak, ami azt jelenti, nogy ennél
nagyobb kedvezményeket már csak

tagként élvezhetünk. A közös piaci agrártámogatás 44 milliárd ECU. Ezzelkell
versenyeznünk.
A Cseh és Szlovák Köztársaság, valamint Lengyelország nagy versenytársunk a Független Államok Közösségének támogatására (volt Szovjetunió)
megszavazott nyugati hitelek (500 millió
ECU) elköltésénél. Alacsony áraik a
magyar szakemberek szerint a piacon
maradást célozzák. Magyarország eddig mindössze 8 ezer tonna napraforgóolajat vitt ennek keretében a volt Szovjetunióba, így a számunkra megállapított 100 millió ECU-s kvóta még nagyrészt kihasználatlan. Kedvező jelenség,
hogy a mezőgazdasági termelők száma
1,5-ezeresére, a feldolgozók száma háromszorosára nőtt. A mennyiségi növekedésnek viszont vége Eu/ópában.
Csak minőséggel lehet piacot szerezni,
fizetőképes keresletet találni.

Példás agrártámogatások
A mezőgazdaság támogatásában
változás történt nyugaton is. Az induló
gazdaság Németországban 23.500
márka állami támogatást kap (vissza
nem térítendő!) mégis a volt NDK-ban
csak 15 ezer új gazdálkodó vette fel az
elmúlt évben. Svájcban 4 ezer frankot
kap minden gazda, bármit termel, csak
ne hagyjon fel a gazdálkodással, s ne
jelenjen meg r munka- és lakáskeresőként a városokban. Kérdés: nálunk mikor lesz ilyen? 1992-ben a költségvetésben szereplő 30 milliárdos állami támogatás elosztásának feltételeit nem tudhatták egyelőre meg az államtitkár-helyettestől a jelenlévők. Délután egy órától a világbanki programban szereplő
negyven szakoktatási intézmény vezetői, Képviselői számára tartott előadást
a minisztérium illetékese, Wallanrusz
Árpád. Kedden naposbaromfi vásárral
folytatódott a rendezvénysorozat. Igen
sok látogató érkezett a kiállításra a város általános iskoláiból. Nagyon élvezték a gyerekek, hogy meglovagolhatták
a bemutatott traktorokat, gépeket. A legnépszerűbbek a Fendt traktorok, a bemutatott VW mikrobusz (Volkswagen)
és a kiültettett banánfa bizonyultak. Vásárolni is lehetett mindent, a jelenlévő
tizenhét cég képviselőinek közreműködésével. E gépek rendkívül drágák a
hazai jövedelmekhez képest. A Fendt
traktorok árai 2 millió fölött kezdődnek,
s szerelvényeik is többszázezerért kaphatók (150 és 900 között). A VW 9 személyes mikrobusz (1,9 l-es diesel motorral) ára 1.956 ezer. Nem is említve a
Claas kombájnjait, melyeknek ára 3,5
és 8,5 millió közöttiek. Ezeket magángazdák nem tudják megfizetni. A 8 millióba kerülő Claas dominátor viszont tavaly 4 millió hasznot hozott az üzemeltető adata szerint. Teljesítménye arányban áll árával, silózásnál a bérlő gazdaság összes szállítójármű vét lekötötte,
kiszolgálta.
A gazdanapok renezvénysorozatajövőre folytatódik.
T. A.
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RENDŐRSÉGI
B. József törökszentmiklósi
lakos ellen azért indult büntető
eljárás, mert alaposan gyanúsítható, hogy május 19-én az
esti órákban a Törökszentmiklósi MÁV Állomás kerékpár-tárolójából több kerékpárt tulajdonított el.
Két db Simson típusú kismotorkerékpárt keres a rendőrség, melyet május közepén a város különböző helyeiről tulajdonítottak el az ismeretlen elkövetők.
Simson S.50.T. típus, alvázszáma: 4331567. Motorszáma: 2724134.
A másik motorkerékpár
ugyancsak Simson típusú, alvazszáma: 5767279, motorszáma: 5506723/A.
Ferenczik Sándor és fk. H.
Attila törökszentmiklósi lakosok ellen azért indult büntető
eljárás, mert alaposan gyanúsítható, hogy 1992. április 22én az éjszakai órákban dróthálókivágás és ajtókifeszrtés
útján behatoltak a Kossuth úti
óvodába, a helyiségeket öszszejárkálták, megkísérelték az
ott levő lemezszekrényt felfeszíteni, amely nem sikerült,
végül egy színes televíziót tulajdonítottak el, kb. 30.000,- Ft
értékben.
Alaposan gyanúsíthatok továbbá, hogy a város különbö-

ző helyeiről kerékpárokat tulajdonítottak el, melyeket későbbértékesítettek.
*
Ismeretlen tetteseket keres
a rendőrség, akik május 15-én
az éjszakai órákban tetőbontás módszerével behatoltak az
örményesi gázcseretelep helyiségébe, és onnan 2 db gázpalackot tulajdonítottak el
12.000 forintértékben.
•
Garázdaság és súlyos testi
sértés bűntett elkövetésének
alapos gyanúja miatt folytat a
rendőrség büntető eljárást Lakatos Péter tiszaroffi lakos ellen.
1992. május 15-én az esti
órákban, nevezett személy a
tiszaroffi italbolt tulajdonosát,
Sz. Andrást előzetes szóváltás után leütötte, majd a földön
levő sértettet több esetben
megrúgta, aki a bántalmazás
következtében 8 napon túl
gyógyuló arccsonttöréses sérülést szenvedett.
•
Ismeretlen tettesek látogatták meg május hónapban a törökszentmiklósi benzinkút mögötti hobbitelkeket, ahol több
hétvégi házat feszítettek fel és
onnan szivattyút, táskarádiót,
ruhaneműket és egyéb szerszámokattulajdonítottak el.

HÍREK

fí. András tiszapüspöki lakos ellen rablás bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt indult eljárás, mert május
7-én az esti órákban késsel
megfenyegette J. Ilona törökszentmiklósi lakost, majd elvette ezüst nyakláncát és karóráját, miközben különböző
ajánlatokat tett. A sértett egy
arra közlekedő állampolgár
segítségével tudott elmenekülni.

•

Ismeretlen tettes hatolt be
május 26-ra virradóan ablakrács lefeszítés módszerével a
tiszaroffi Tisza étterembe. Onnan videomagnót, magnós rádiót, cigarettát, csokoládét tulajdonított el, kb. 40.000 forint
értékben. A rendőrség pár
órán belül elfogta fk. P. Mihály
tiszaroffi lakost, aki alaposan
gyanúsítható a
* betöréssel.
A törökszentmiklósi URH-s
járőrök tettenérték a Bartai 5.
sz. vegyesboltba rácskifeszítés és ablakbetörés útján behatolt Pápai Károly kisújszállási lakost. Az elkövető különböző árukat pakolt össze, miközben a rendőrjárőrök tettenérték.
Ismeretlen tettesek hatoltak
be április 18-án az, éj szakai
órákban a Tiszabői Általános

Iskola egyik tantermébe, és
onnan egy db Samsung RCH
19SF típusú kazettás magnetofont tulajdonítottak el.
*
A Törökszentmiklósi EGYMl elől április 27-én az esti
órákban ismeretlen tettesek
eltulajdonítottak egy Csepel
gyártmányú, Turing típusú 28as női kerékpárt, a gyári száma: RB 025559, valamint egy
szovjet gyártmányú 28-as kék
színű női kerékpárt, a kárérték
20.000 forint.

•

K. László szolnoki lakos és
társai ellen lopás vétség alapos gyanúja miatt indult büntető eljárás, mert április 24-én az
esti órákban a Törökszentmiklósi Béke MgTszterületén levő
kiserdőből engedély nélkül
rönkfát tulajdonítottak
el.
•
Ugyancsak lopás bűntettének alapos gyanúja miatt indult büntető eljárás K. Gyula
törökszentmiklósi lakos ellen,
mivel május 2-án Törökszentmiklóson behatolt az egyik
magánlakás udvarára és az
ott levő nyitott személygépkocsiból 40.000,- forint értékben
gázpalackot, ütvefúrógépet és
egyéb szerszámokat tulajdonított el.

Ünnepeltek a mentősök
Május 10-e a Mentők Napja. Ebből az
alkalomból megemlékezést és bemutatót tartott a helyi mentőszolgálat.
A tájékoztatón megtudhattuk, hogy
1952. december 31-én jött létre a városi
mentőállomás. Egy mentőgépkocsival,
egy gépkocsivezetővel és egy ápolóval

indultak. A mentő felszerelése 1 db hordágyból állt.
Az első időkben a pártiskola székházát nyilvánították mentőállomásnak,
1977-ben kapták meg a jelenlegi Kossuth úti állomást. Ma három futógépkocsival rendelkeznek, 11 mentőápolójuk
és 7 gépkocsivezetőjük van.
1991-ben 7810 beteget szállítottak.

Ebből mentés 6300, a szülések száma
pedig 337 volt. A feladatokon belül arányosan nőttek az azonnali szállítások,
viszont a szülések száma csökkent
(11,8 %). Kedvező eredmény, hogy a
feladatok teljesítésének biztonsági foka
is emelkedett.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Mentőszervezet Mentőalapítványt hozott létre korszerűbb mentéstechnikai
eszközök beszerzésére. Az alapítványra eddig 120.000 Ft érkezett.
A száraz adatok után kicsit gondolkozzunk el az életmentőkön, hisz ők
szó szerint életet mentenek; éjjel-nappal. Sajnos egyre nagyobb szükség van

rájuk, önfeláldozó munkájukra. Mentősnek csak szívvel-lélekkel mehet el
az ember. Alázat, gyorsaság, precizitás
jellemzi munkájukat. Ismerjük el kicsit
jobban őket... hisz nem tudhatjuk, mikor
lesz szükségünk rájuk.
A mentőszolgálat köszönetet mond a
polgármesteri hivatalnak, a Mezőgép
Öntödének, az OTP-nek, a Vadásztársaságnak, a Privát Kft-nek, Fegyvernek
és Kuncsorba polgármesteri hivatalainak a Mentőalapítványra befizetett
összegekért.
-bFotó: Árvái
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VÉLEMÉNYEK —VÉ
Tisztelt Szerkesztőség!
A „Magánbeszélgetés" c. márciusi mezőgépes cikkhez
szeretnék néhány gondolatot fűzni, amely annak tragédiáját
sejtteti. Nem kívánok különösebben részletekbe bocsátkozni, mivel a gyárban történtek már korábban írásba lettek
foglalva, amely levél az Ipari Minisztériumnak szólt (később
az önkormányzathoz is eljutott) anélkül, hogy érdemben a
legalapfokúbb vizsgálat is követte volna, amely alapján talán
már a jövőbe lehetne nézni. Nehéz elfogulatlanul tényeket
közölni úgy, hogy ne sértenénk meg valakit akaratunk ellenére is, de néhány dolog mellett nehéz szó nélkül elmenni.
Ami a dolgozókat illeti, elgondolkodtató, miért csak ők
szervezkedtek a munkahelyük megmentése érdekében és a
vezetőik miért nem.
A jelenlegi munkástanács, ami a gyárban van nem az,
amit P. akart létrehozni. Én, amennyire lehet, az akkori
hangulatnak megfelelően, független és új érdekképviseleti
szervet akartam létrehozni, amely más érdekeket szeretett
volna képviselni. (Ma nemigen van ilyen az országban, az
Érdekegyeztető Tanács is csődöt mondott mára.) De ennek
a tagjait sorban megfélemlítették, mivel egyesek nem bírták
elviselni, hogy más gondolkodás és érdek is létezhet. Velem
szemben éreztették, ha nem hagyom abba, következményei
lehetnek rám nézve. Mivel magamra maradtam, így más
választásom nem is volt. Utólag tudtam meg, csak azért nem
bántottak, ,,nem csináltak mártírt belőlem", mert leálltamba
gyárban történt visszaélések nyilvánosságra hozatalával. És
mindez történt napjaink „alkotmányos demokráciájának"
éveiben, 1990-91-ben.
Pedig csak egy hibát követtem el (néhány társammal
együtt), azt, hogy ki mertem mondani (a24. órában) az itteni
emberek igazát, gyárunk tudatos vagy tudatlan, de egyértelmű tönkretevése ellen, és ki mertem állni elüldözött vezetők
védelmében!
De vajon hol voltak és vannak azok a vezetők, akiknek
valójában meg kellene védeni a munkahelyüket?
Hol vannak azok, akiknek meg kellene védeni városukat,
amelyet mára a megyeközpont nagyközségi szintre „fejlesztett" vissza? (Persze az ő érdekük ez.)
Vajon a legnagyobb magyarok egyike, Széchenyi miért
nem tudott erről a vidékről egyetlen jó szót sem ejteni?
Hol vannak az értelmiség részéről azok a cikkek az újságból, amik ezekre a (és még sok egyéb) kérdésekre választ
adnának és legfőképpen valamilyen kiutat mutatnának az itt
élőknek?
Miért mondják a nem itt lakók is „miféle emberek élnek
erre, akik nem állnak ki egymásért"?
Ezekre a kérdésekre részben tudok válaszolni, a gyárunk
szemszögéből nézve, elsősorban arra, hogy a vezetőt vagy
dolgozót, aki szóvá merte tenni munkahelyünk elsorvasztását, elüldözték állásából. Ellenük több esetben lélektani terrort alkalmaztak.
Ma agyárnak nincs esélye az önállóságra azok után, hogy
az elmúlt tizenöt évben valódi munka helyett a jól ismert oszd
meg és uralkodj elv érvényesült.
Mindezek súlyos kifejezések, de egyet tudok, a történelem
engem fog igazolni azokkal szemben, akik mindent elkövetnek az itt történtek kiderítésével szemben, és legfőképpen
annak hátráltatásában, hogy megoldás is szülessen ebben
az ügyben.
Ami Kakuk úr megjegyzését illeti, megdöbbentőnek tartom, hogy Ön kellő információ hiányában, városvezető létére
„megérti és indokoltnak" tartja annak a személynek a cselekedeteit, aki mindezt velünk elkövette. Vajon ez a megjegyzés azt is jelenti, hogy Ön helyesli, amit a megyeszékhely is
tett a várossal szemben?
Mert így már érthetőnek tűnik, hogy évszázadok óta miért
„sivár és kietlen" e vidék, ahol csak a „közöny" uralkodik,
mert az itt élőknek „magasabb körökből" nem adnak esélyt
ahhoz, hogy csak egy kicsivel is, de színvonalasabban éljenek, holott többségében itt egyszerű ós szerény emberek
laknak.

— VÉLEMÉNYEK
Annak a személynek pedig felmentést csak a gépgyár
vezetői ós dolgozói adhatnak ós nem Ön.
Jó lenne, ha az a szellemi gondolkodásmód és irányzat
visszatérne, ami a '90-es választásokat megelőzte, és azok
akik változást ígértek, újból elővennék választási ígéreteiket
azért, hogy egy kicsit több valósuljon meg azokból.
A nevemet nem azért nem írom ki, mert szégyellem,
hanem ezt a várost és környezetét szégyellem, amelyben
születtem, ahol tisztességesen élni akaró embereknek úgy
látszik, félnivalójuk van, és a korábban végzett munkájuk
mára hiábavalónak bizonyult.
-P./A levelet változtatás nélkül közöltük./
•Qb ojo
•Q* <^5
c|o
Sajnálom, de a „jó pártitkár", aki jött, látott, s ezt követően
az igazság győzött - egy másik rendszer terméke.
Sajnálom, hogy kívülállóként nem tudok többet segíteni
mint a vélemények közreadása, mérlegelése, esetleges felvállalása.
Sajnálom, de embereken akaratuk ellenére nem lehet
segíteni. (Nagyon szívesen lennék szolidáris az érdekeikért
s a város érdekeiért kiálló mezőgépesekkel, de innen „kívülről" úgy tűnik, hogy - legkevesebb - az érdekek megoszlanak.)
Örülök, hogy a kérdés csak kérdés, s nem értette(d) félre
írásomat. (A tények akkor is tények, ha nem értünk velük
egyet.)
Sajnálom, hogy a megoldást nem tudom kiolvasni a sorok
közül, pedig nagyon szeretném (s nem én vagyok az egyetlen). A továbbiakban is csak azt tudom mondani, amit választás előtt, mi kívülről csak segíteni tudjuk egy probléma
megoldását, de mások helyett megoldani nem tudjuk. Gondoljon csak bele, egy ember harcát felvállalni, a társaival,
vezetőivel szemben (amikor kívülről még azt sem lehet biztosan tudni, hogy kinek van igaza) nem a békés átmenetet
látszik szolgálni, inkább eleve az üzem létét - látszik - támadni.
Sajnálom, hogy a várt vélemények helyett csak ez az egy
- bár régen várt - érkezett. Szeretnénk más véleményeknek
is helyt adni pro és kontra, elsősorban a megoldásért. (Persze jobban örülnék, ha nem velem vitatkoznának a levélírók,
mert Mezőgép ügyben nem vagyok hivatott, s ezt nem is
állítottam^ ráadásul az üzemben kiialakult helyzetről nem
tehetek. En a jelenséget értékeltem - jól vagy rosszul - s a
megoldást keresem.
KakukImre

Kérni fogjuk
a tanács utódját...
Alulírottak reméljük, hogy a Szerkeszőség nemcsak Kakuk
Imréből áll és meg hall jgatast nyerünk. Kifogásoljuk, hogy a
Törökszentmiklós és Vidéke című újság szinte minden lapjáról Kakuk Imre neve köszön vissza, az ő stílusa, pesszimizmusa hatja át az egész újságot. A lakosság duplán érintett az
újság kiadásában: alapítóként és vevőként. Ez alapján ragaszkodunk ahhoz,, hogy szűnjön meg az újság jelenlegi
formában és Kakuk Újság, esetleg Kakuk Marci néven, Kakuk
Imre kiadásában, anyagi támogatásában jelenjen meg. Kérésünk eredménytelensége esetén az újság vásárlásának bojkottját fogjuk hirdetni, szervezni. Kérni fogjuk a tanács utódját,
az önkormányzatot a lakosság pénzének kivonására az alapítványból ós azt egy új újság indítására fordítani, hogy valóban legyen egy független közéleti lapja városunknak.
Intézkedést várunk válaszként!
(20 aláírás)
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Tisztelt
Képviselőtársaim,
^ Olvasóink! v
A legutóbbi ülésen Mihály Márton
képviselő úr felolvasott egy szöveget,
melyet állítólag ötszázan írtak ala, s
amely a Törökszentmiklós és Vidéke
újságot, pontosabban\annak kuratóriumát és szerkesztősépót támadta. Ezt
mind cask azért bocsátom előre, mert
nem vagyok biztos abban, hogy Mihály úr az említett szöveg szerzője,
illetve abban, hogy volt-e aláírásgyűjtés vagy hasonló.
Mindenesetre le kell szögeznem,
hogy sem az újság kuratóriuma, sem
szerkesztőtársaim nem kértek fel a
,,védelemre", így alapvetően a saját
véleményemet mondom, de nem hallgathatom el, mivel magam is a nevezett újság munkatársa vagyok.
Nem óhajtók részletekbe bocsátkozni, de - természetesen - bármikor
kész vagyok a Mihály úr által mondottakat TÉTELESEN CÁFOLNI, ugyanis
- s ez mondandóm lényege - az ún.
„vádak" többsége egyszerűen nem
vesz tudomást a tényekről, más része
pedig tudatos és célzatos ferdítés,
egyértelmű hazugság, ami mögött
nem nehéz feltételezni azoktevékenységét, kik szeretnék kisajátítani saját
politikai tevékenységükhöz az újságot.
Az újság egyébként valóban nem
FÜGGETLEN/KISGAZDA, mint
ahogy azt a felszólaló szeretné, s remélem, hogy sem a kuratórium, sem a
szerkesztőbizottság nem enged az
egyértelmű politikai zsarolásnak.
Néhány dolgot azonban Mihály út
tudomására kell hoznom, például azt,
hogy Magyarországon az egy Sértett
emberek lapján kívül nincs olyan újság, amelyik a hozzá beküldött írásokat válogatás nélkül,,,kötelezően" leközölné, még ha azokat Mihály úr
avagy Balogh József képviselő úr is
írta. Balogh urat egyébként nem járatta le senki, hiszen a lap pusztán az
országos választást nyert párt (Mihály
úr szerint ez alapvető érv) helyi szervezetének egy szűkszavú közleményét hozta nyilvánosságra, melynek
hangneme meg sem közelítette Balogh úr viszontválaszát. (Ez egyébként amúgy is Balogh úr és az MDF
• helyi szervezetének magánügye.)
Külön megköszönöm Kolozsi képviselőtársamnak, hogy bizonyította a lap
független voltát, hisz rég volt az, amikor a tanácselnök behívatta valamelyik bértollnokát, s kötelezte, hogy miről mit írjon. Azért viszont csak magára
vessen, hogy saját védelmében nem
élt azzal a lehetőséggel, hogy megjelentethesse az általa állított valóságot.
(Nem szívesen, de négyszemközt elmondom, ha kívánja, hogy a szerkesztőség egy-két tagja miért nem vállalta
a cikket.)
Kakuk Imre

A város címeréről
Olvastam a város címeréről írt cikket, amely nagyon megdöbbentett, mivel azt állítja, hogy a városunknak még
nem volt címere. Ez szokatlan állítás,
mivel nem néhány évtizede, hanem évszázada van címerünk. Igaz, akkor
még nem volt szabad egybeírni a város
nevét. Én a következőképpen tanultam: Török-Szent-Miklós Jász-Nagykun-Szolnok-Vármegye, járási jogú
város.
Címerét 1948-ban lefaragták a barbár
kezek, amely ott ékeskedett a járásbíróság homlokzatán, a főbejárati kapun, hála istennek megmaradt mind a mai napig,
ezért nem értem, miért nem kaphatja
vissza ősi címerét a város, amely a címertan szerint alkottak meg. (Bocsánat: a
heraldika szerint).
Szeretném megtudni, minek a szavazás és minek a bizottság, ha egyszer úgy

is a Polgármesteri Hivatal dönt végső
soron. Nem ismeretes e bizottság összetétele, életkora, származása.
Javasolt címerek közül az 1. számú: ezt
hagyjuk meg az Almásyaknak, a szenttamási kastélyhoz illik.
2. számú: ugyancsak az Almásy és a
pártállam keveréke.
3. számú: végképp semmi köze Miklóshoz. Hármashalom tetején egy galamb,
egy nagy légüres térben.
Törökszentmiklós a Nagykunság mezején, a nagy rónán épült.
Végül e város címere, amelyben kifejezésre jut minden: az alföldi tölgy alatt egy
túzok, csőrében egy toll. Azt hiszem, ehhez nem kell magyarázat, jól gondolják
meg, és állítsák vissza az ősi városcímert.
Legfontosabb, hogy tiszta maradjon a lelkiismeretünk.
Tisztelettel:
Nagy Sándor

Az újság közügy, de az újságírónak (talán)
lehet magánvéíeménye
Gondolatok egy aláírásgyűjtés kapcsán
Nehéz az újságíró dolga,
ha ilyen hangvételű olvasói
levéllel találkozik. Ha hasonló hangnemben válaszol vissza, az a vita elfajulásához vezet. Szó nélkül
elmenni mellette sem lehet,
tehát nézzük meg egy kicsit
közelebbről. Mire irányul a
levél tartalma? A fogalmazó
és az aláírók egy újságíró
politikai állásfoglalásaval
nem értenek egyet, kifogásolják annak pesszimizmusát.
Kinek van tehát igaza?
Nos, szerintem mindenkinek. Az aktuálpolitikai kérdésekre adott válaszoknak
miért kellenefeltétlenül egybecsengeni? Én inkább örvendetes dolognak tartom,
hogy a véleménykülönbségek markánsan megfogalmazódhatnak, és az újságírót semmilyen politikai hatalom nem kényszerítheti sem
véleménye elhallgatására,
sem megváltoztatására. Azt
azonban kifogásolom, hogy
a levélírók nem a nézetekkel szállnak vitába, nem érvek sokaságával igyekeznek meggyőzni igazukról a
közvéleményt, hanem meg
sem várva a szerkesztőség
válaszát, bojkottal fenyegetőznek. Sőt, hatalmi eszközökkel is fellépnek ellenünk.

Történt ugyanis, hogy
alig száradt meg a tinta a
levélen, a szerkesztőség
még meg sem kapta, a kisgazdák interpelláltak ez
ügyben az önkormányzatban, hogy az önkormányzat vonja ki a pénzét az
alapítványból, mert a lapnál nem történt meg a
rendszerváltás, a lapot
volt kommunisták írják,
mindennemű hozzáértés
nélkül, nem a tényeket írják, hanem a magánvéleményüket. Hallgatva a határozott kisgazdavezetőt,
akár Torgyant hallottam
volna. Magam a kormánypárt tagjaként, semmilyen
pártállami múlttal, igencsak
elcsodálkoztam a fenti állításokon. A vádak nagyrésze még formálisan sem állja meg a helyét, a hatalmi
gőg pedig nem pótolhatja az
okos bírálatot. Nem mi vagyunk az elsők, sem az utolsók a vidéki lapok közül,
akik függetlenségünk megtartásáért naponta harcba
indulunk.
Pedig az anyagi függetlenség biztosított. Az alaptőkét két éve nagyobb részt
a város nagyvállalatai adták
össze, és csak kisebb hányada tanácsi (még az önkormányzat megalakulása
előtt), illetve lakossági befi-

zetés. Eddig egyetlen alapító sem kívánta befolyásolni
a lap tartalmát. Panaszra
nincs okunk, hisz mi sem
bizonyítja fényesebben függetlenségünket, mint éppen
egy ilyen kirohanás. A lap
tartalmában viszont korántsem akarja magát „függetleníteni" az olvasói véleményektől. Szeretnénk olyan
lapot összeállítani, amit a
kb. 4000 olvasó szívesen a
kezébe vesz, amelynek hasábjain első kézből tájékozódhat fontos közügyekről,
amelyben megtalálja a számára szükséges információkat, mely tényszerűen tájékoztat, de helyt ad a szabad véleménynyilvánításnak is.
A lap rangját, helyét nem
pusztán amatőr újságírói
határozzák meg, hanem elsősorban az, mennyire tartja a város lakossága tájékoztatási fórumnak. Sohasem zárkóztunk el eddig
sem, és ezek után sem fogunk a közérdekű írások,
közlemények megjelentetésétől, de nem kívánunk önkormányzati közlönnyé válni.
Várjuk továbbra is kritikájukat, vitázó, érvelő írásaikat.
Kovács Györgyné
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SPORTHÍREK INNEN-ONNAN
Kézilabda
1992. május 8-án került sor a III. korcsoportos (7-8. osztály) lányok és fiúk megyei kézilabdadöntőjére. A fiúk fölényes
győzelmeket aratva szerezték meg az első
helyet, amely egyben a területi döntőbe jutásukat is jelentette.
Eredmények: Kölcsey Ál. - Karcag Kálvin
20-13 Kölcsey Ál. - Szandaszőlős 27-13
Karcag Kálvin - Szandaszőlős 29-18 I. Tm.
Kölcsey Ált. Isk. II. Karcag, Kálvin Ált. Isk. III.
Szandaszőlős
A kölcseys fiúk május 30-31-én Szarvason
az országos területi döntőn folytatták sikeres szereplésüket. Az országos döntőbejutásért Heves, Békés és Csongrád megye
bajnokaival vették fel a küzdelmet. Igen tudatos és fegyelmezett csapatmunkájuknak
köszönhetően ismét a dobogó legfelső fokára állhatott a gárda, s ezzel kivívták a június
14-17 között Tatán lebonyolítandó országos döntőbe való jutás jogát.
Csapattagok: Bak Miklós, Szöllősi Miklós,
Németh Szabolcs, Kerekes Sándor, Csikós
SÁndor, Szurami Attila, Bán József, Mészáros Róbert, Pozderka László, Polgár Tibor,
Orovecz Ferenc, Bodrogi Zoltán. Edzőjük:
Bertán István.
Eredmények: Kölcsey - Heves megye 10-9
(5-3) Kölcsey - Békéscsaba 21 -8 (10-4) Kölcsey - Szeged 17-9 (8-1)
A jelenlevő szakemberek és az elnökség
különdíjakat ajánlott fel. A legjobb kapusteljesítményértjáró díjat Bak Miklós kapta, míg
Bertán István a legeredményesebb csapat
edzője díjat vehette át.

A sort május 4-6-án a Szolnokon megrendezett megyei középiskolás bajnokság
nyitotta. A TSE atlétái ezen a három napon
iskoláik színeiben versenyeztek nem kis sikerrel. A legeredményesebben Mondok Ágnes szerepelt, aki háromszor is a dobogó
legmagasabb fokára állhatott.
Eredmények: Mondok Ágnes (Bercsényi
Gimn.) távolugrás 519 cm I. hely. magasugrás 155 cm I. hely. 100 m gátfutás 16,3 mp
I. hely gerelyhajítás 33,54 m II. hely Bertán
Gábor (Pálfy Szakközép.) gerelyhajítás
57,52 m I. hely. magasugrás 190cm III. hely.
Karancsi Zsolt (Kisújsz. Móricz) 110 m gátfutás 16,4 mp II. hely.
súlylökés 13,30 m III. hely. gerelyhajítás
42,20 m III. hely. Kóródi Tamás (Bercsényi
Gimn.) magasugrás 180cm III. hely. Babella
Zoltán (604.sz. Ip.Szakm.) 110 m gátfutás
16,6 mp III. hely. Trencsényi Terézia (T.földvár) gerelyhajítás 32,06 m II. hely.
A felsoroltak eredményeik alapján bejutottak
az országos döntőbe, melyet május 30-31én a Népstadionban rendeztek meg. A döntőbe került Bertán Gábor aranyjelvényes minősítéssel gerelyhajításban (56,62 m) a 6.
helyet szerezte meg.
sjs

m gátfutás 45,0 mp I. hely. Fehér Tünde (ifi)
100 m síkfutás 12,3 mp I. hely. távolugrás
478 cm II. hely.
Május 23-24-én bonyolították le az országos váltóbajnokságot Budapesten, amelyen a TSE atlétái megkezdték a bajnoki
pontok gyűjtését.
Eredmények: 4 x 100 m váltó 51,6 mp III.
hely. (Márvány Péter, Sántha Attila, Révi
Attila, Szabó Attila) 4 x 600 m váltó 7:10.2 p
V. hely. (Tóth Imre, Pilár Zoltán, Márvány
Péter, Kovács László) Edző: Bertán István.
sjs
Május 26-án a megyei testnevelés tagozatos iskolák négytusa bajnoksága zárta a
versenyek sorát Szolnokon. A Kölcsey Ált.
Isk. 5-6. osztályos tanulói három megyei
bajnoki címet szereztek a döntőkön, közel
200 ponttal megelőzve vetélytársaikat.
Eredmények: négytusa leánycsapat (Csontos Rozália, Boda Barbara, Barna Tünde,
Lovas Anett, Csikós Anikó, Sándor Mariann)
1917 pont I. hely. Egyéni összetett: Csontos
Rozália 466 p. I. hely. Testnevelőjük: Takács
Mária. Négytusa fiúcsapat (Pilár Zoltán, Tóth
Imre, Juhász Péter, Nagy Dániel, Födi Attila,
Bussay Péter) 1847 pont I. hely. Testnevelőjük: Bertán István.

Május 8-9-én rendezték meg - első alkalommal Mezőtúron - a Diákolimpia megyei atlétikai bajnokságát a III. korcsoportosok
(7-8. oszt.) számára. Városunkat a Petőfi és
a Kölcsey Ált. Isk. tanulói képviselték.
Kosárlabda
Eredmények: Tokaji Beáta (Kölcsey) magasugrás 135 cm II. hely. Bontovics Erzsé- A megyei döntő megnyerése után Kecskebet (Petőfi) kislabdahajítás 59,72 m II. hely. méten várta újabb erőpróba 7-8. osztályos
Csontos Rozália (Kölcsey) 100 m síkfutás kosaras lányainkat. Május 16-17-én az Or13,3 mp III. hely. Bata Lívia (Kölcsey) 1500 szágos Diákolimpia területi döntőjén már
m 5:49,6 p III. hely. Szöllősi Miklós (Kölcsey) nem sikerült a bravúr fiatal csapatunknak.
A lányok is - bár ellenfeleik jóval nagyobb egyéni összetett 652 p. III. hely. Kölcsey fiú Végig nyílt és szoros küzdelemben szenvederőfeszítésre kényszerítették őket, mint a öttusacsapat 2480 p. IV. hely. Kölcsey le- tek vereséget a kölcseysek mindkét ellenfefiúkat - sikerrel vették a megyei döntőn az ánycsapat 2359 p. IV. hely.
lüktől. Ennek ellenére minden elismerés a
akadályokat. Egy döntetlen mellé két győlányoké, hiszen a területi döntőbejutásuk is
zelmet szerezve nyerték el az első helyet,
nagy sikerként könyvelhető el.
amely számukra is biztosította a továbbju- Május 15-16-án zajlott Szolnokon a megyei Eredmények: Kecskemét - Kölcsey 56-46
ifjúsági és serdülő „A" csoportos egyéni Szeged - Kölcsey 64-48
tást.
Eredmények: Kölcsey Ál. - Besenyszög 8-2 atlétikai bajnokság.
Az első helyet és a továbbjutást a szegediek
ölcsey Ál. - Jászberény 13-13 Besenyszög - A két napon különverseny alakult ki a me- sporttagozatos iskolájának csapata vívta kl.
Jászberény 13-12 I. Tm. Kölcsey Ált. Isk. II. gyeszékhely és Törökszentmiklós között az
aranyérmek tekintetében, melyet csak miniBesenyszög III. Jászberény
A békéscsabai területi döntőbe került ellen- mális különbséggel nyertek a házigazdák,
Városi tornák
felek már túl nagy falatnak bizonyultak a ami bizonyítéka a TSE-ben folyó kiváló utánpótlás-nevelésnek.
lányok számára. Bár küzdenitudásból jelesre vizsgáztak, azt a hátrányt, hogy a csapat Eredmények: Mondok Ágnes (ifi) 100 m gát- Május 16-án négy fiú és leány kézilabdacsa80 százaléka hatodik, ill. hetedik osztályos futás 17,0 mp I. hely. magasugrás 155 cm I. pat részvételével rendezték meg a Hunyadi
Tornát a Hunyadi Úti Általános Iskolában,
tanuló, lelkesedésükkel sem sikerült ledol- hely. gerelyhajítás 36,06 m I. hely.
gozniuk.
távolugrás 520 cm I. hely. Bertán Gábor ahol mindkét nem versenyéből a hazai csapat került ki győztesen.
Eredmények: Gyöngyös - Kölcsey Ál. 8-7 (,,A") magasugrás 190 cm I. hely. gerelyha- Eredmények: Fiúk: I. Hunyadi Úti Ált. Isk. II.
Békéscsaba - Kölcsey Ál. 12-3 Szeged - jítás 56,42 m I. hely.
Református Bethlen Gábor Ált. Isk. III. TiszaKölcsey Ál. 16-8 Csapattagok: Marsai Móni- súlylökés 14,55 m II. hely. Fodor Zsolt (ifi) püspöki Ált. Isk. IV. Ttezatenyői Ált. Isk. Leka, Boda Barbara, Csikós Anikó, Mátravölgyi gerelyhajítás 54,76 m I. hely. Urvai Dezső ányok: I. Hunyadi Úti Ált. Isk. II. Református
Mónika, Szikszai Helga, Fekete Orsolya, (jun.) magasugrás 205 cm (meghívott) Ba- Bethlen Gábor Ált. Isk. III. Tiszapüspöki Ált.
Szikszai Márta, Kóródi Anikó, Kun Adrienn, bella Zoltán (,,A") 110 m gátfutás 16,6 mp I. Isk. IV. Tiszatenyői Ált. Isk.
Elekes Mária, Asztalos Ildikó, Benedek Ildi- hely. Bertán Zoltán (ifi) diszkoszvetés 38,56
m I. hely. hármasugrás 13,04 m I. hely.
kó.Edző: Kiss Ferencné.
távolugrás 628 cm II. hely. súlylökés 12,05
m II. hely. 110 m gátfutás 17,0 mp III. hely. Május 23-án Petőfi Kupa néven kispályás
Búzás Norbert (ifi) 200 m síkfutás 24,1 mp I. labdarúgótorna zajlott a Petőfi Általános IsAtlétika
hely. súlylökés 13,38 m I. hely. távolugrás kolában. Tiszatenyő, Kengyel és a helyi cápát küzdelméből a kengyeliek kerültek ki
Sorozatban követték egymást májusban a 630 cm I. hely. 110 m gátfutás 16,00 mp I. győztesen.
hely.
400
m
gátfutás
62,9
mp
I.
hely.
Tóth
különböző korosztályok számára lebonyolíÖsszeállította: Pásztor
Nándor (,,A") távolugrás 595 cm I. hely. 300
tott atlétikai versenyek.
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Sportcsarnok Törökszentmiklóson?
Villáminterjú Sántha Albert alpolgármesterrel
Sokakban felmerült már a kérdés
sz elrotilf évek talyaroén, miért
nincs Törökszentmiklósnak - amikora környék {pformán minden hasonló nagyságú városának van egy nenuétkdzi szabványnak megfelelő sportcsarnoka, amely «teddleges íunk<?fó|á meMett kulturális és
társadalmi rendezvényeink színvonalas lebonyolításában is megadást jelenthetne. A kérdés mindeddia kérdés maradt, de 32 utóbbi
Időben Itt is, ott te hallani, most
valami történik maid, talán végre
lesz csarnokunk, - Van-e valami
alapja a suttogásnak? - tettük fel a
kérdést Sántha Afbert alpolgármesternek.

- Igen. Van a pletykáknak alapja,
és bízom benne, hogy szilárdnak is
bizonyul. Aki a városban él, tudja,
hogy régóta megvan az igény egy
sportcsarnokra, s azt is, hogy egy
több mint huszonötezres lakosú város ma már enélkül nemigen lehet
meg. Tisztában volt ezzel az önkormányzat is, de eddig a látómezejébe igazán a kérdés nem került. Inkább csak a képviselők morfondíroztak rajta, ha szóba került, de közös vélemény nem alakult ki. A közelmúltban viszont a testület tapasztalatcserén vett részt Karcagon, ahol többek között megtekintette az ottani sportcsarnokot. Ott
fogant meg egyértelműen a közös
gondolat, jó lenne, ha Törökszentmiklóson is épülne egy hasonló. Az
elképzelések szerint több funkciójú
létesítményről lenne szó, amelynek
megvalósításáért a jövőben minden
lehetőséget meg kell ragadni, és
minden reális áldozatot meg kell
hozni. Testületi ülés ezzel kapcsolatosan még nem volt, de biztos vagyok benne, hogy mindenki egyhangúlag támogatni fogja az ötletet.
- Lehetne az elképzelésekkel, a
megvalósítással
kapcsolatosan
konkrétumokat hallani?
- A város általános rendezési tervébe megvalósítandó feladatként
már korábban belevettük a csarnokot, amely a lehető legmodernebb,
minden igényt kielégítő lenne. A
tervben egy szabványnak megfelelő, 40x20 méteres (kézilabda, kosárlabda, tenisz) pálya, egy ezer fé-

rőhelyes lelátó, alatta úszómedencével, és ha lehetséges, egy színpad szerepelne. A megvalósítást
két ütemben képzelem el. Az elsőre
még az idén ior kerülne, amely során az önkormányzat döntene a
helyszínről és elkészíttetné a rendezési és kiviteli tervet. Ezekre az idei
költségvetésből biztosítani tudjuk a
keretet. Öt-hat lehetséges helyszín
kerülhet szóba, amit a város fel tud
e célra ajánlani, ezeket több szempontból meg kell vizsgálni (gazdaságossági, városkép, parkírozás
stb.) a végleges kijelölés előtt. A
kiviteli terv és az ahhoz kapcsolt
költségvetés birtokában szintén az
idén kell dönteni a jövő évi megvalósításról, a kivitelezés 1993-as
költségvetési programba vételéről.
Minderről a testületnek az ősszel
kell döntenie, tehát addig a kivitelezési tervet mindenképpen el kell készíteni.
- Van-e, lesz-e az önkormányzatnak egy ilyen jelentős beruházáshoz megfelelő anyagi fedezete?
- Természetesen a beruházás teljes egészére nincs. De lehet anyagi
támogatást szerezni. Pályázatot lehet beküldeni sportcsarnoképítésre
a kormányzathoz, amely elnyerése
azt jelentené, hogy ha az önkormányzat biztosítja az összköltség
60 százalékát, a további 40-et a
kormány adja hozzá. Nem véletlenül tervezünk uszodát és színpadot,
hiszen dotációra lehet pályázni. A
kultúrális alapítványtól és az uszodafejlesztési alapítványtól is. Szerencsés esetben tehát a teljes
összeg akár 60-/0 százalékát is
meg lehet nyerni. így már meglenne
a megfelelő anyagi háttér.
- Akkor is belevág az önkormányzat, ha nem tudja előre, nyer-e a
pályázatokon?
- Mindenképpen muszáj, mert pályázni csak akkor lehet, ha van kivitelezési terv, egy elfogadott nagyságrendű forrás arra vonatkozóan,
hogy az önkormányzat mennyit tud
prezentálni az összköltségből, s
megvannak a megfelelő engedélyek. Tehát a képviselő-testületnek
már a pályázás előtt döntenie, vállalnia kell, pályázati készenlétbe

kell kerülnie. Bele kell vágni, mert
ha nem kezdjük el, soha nem is lesz
semmi, ha igen, akkor pedig már
nehéz visszakozni. Én nagyon bízom abban, hogy a három pályázatból több is összejön, mint 40 százalék, s akkor a városra is kevesebb
jut. Ősszel tehát döntenünk kell, s
hiszem, hogy a döntés pozitív lesz,
jövőre már építhetünk.
- Az őszi döntéssel kapcsolata
san azonban van egy nagyon konkrét probléma. Az NB l/B-s kézilabdacsapat már második éve kap a
szövetségtől rendkívüli engedélyt,
hogy nyitott pályán játssza mérkőzéseit. Ezt az ellenfelek egyáltalán
nem nézik jó szemmel, s nagyon
valószínű, hogy ha nem tudnak a
kézisek valami garanciát nyújtani a
szövetségnek egy épülendő sportcsarnokra, harmadjára nem kapják
meg az engedélyt. Akkor pedig valószínűleg soha többé nem lesz a
városnak első osztályú csapata.
- Ez újabb kényszerítő erő, s tudom, hogy az őszi döntés a fiúknak
már későn lesz. A nyári szünet előtti
utolsó önkormányzati ülésre körülbelül három héten belül sor kerül. A
magam részéről azt ígérhetem,
hogy ezen az ülésen képviselői állásfoglalást kérek a csarnok építésével kapcsolatosan, amit azután
az MKSZ-nek el lehet küldeni. Feltételezem, hogy a hivatalos önkormányzati határozat elég garancia
lesz.
Bízzunk benne, hogy igen. Köszönöm a tájékoztatást.
Pásztor

[ Lapzárta után érkezett:
Megjelent a Magyar Kézilabda Szövetség 1992-es '93-as versenykiírása. A kiírás egyrészt rögzíti, hogy az NB I. B-és
mérkőzéseket termben kell játszani, másrészt nem tartalmazza azt a Törökszentmiklós számára létfontosságú mondatot,
melyet a korábbi kiírások tartalmaztak. Az
minózus mondat lényege az volt, hogy a
terembeni játék kötelezettsége alól a
MKSZ Elnöksége indokolt esetben felmentést adhat.
Ezzel a TSE csapata szinte kilátástalan
helyzetbe került, hiszen a város szabványméretű fedett pályával nem rendelkezik.
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A Szünidei Kuckó nyári táborának négyheti programja
Művelődési Központ

1. hét
június 15. hétfő
- délelőtt: A Kuckóba érkező gyerekek fogadása, bemutatkozás;
délután: Csoportok kialakítása,
játékos ügyessegi versenyek, videobarlang;
június 16. kedd
délelőtt: Csoportos foglalkozások: origami - batikolás - szövés gyöngyfűzés;
délután: A ..gyermekfal" megtervezése;
Június 17. szerda
délelőtt: Csoportos foglalkozások: ajándékok papírból, textilfestés, szalagszövés, gyöngyfűzés;
délután: Játékos sportversenyek, videobarlang;
június 18. csütörtök
délelőtt: Csoportos foglalkozások: makramékészítés, kavicsfestés, ékszerkészítés, terményfigurák és bábok készítése;
délután: Játékos KRESZ-vetélkedő, táncház, videobarlang;
június 19. péntek

Kerékpárkirándulás Szenttamásra, közös ebédfőzés, számháború.

2. hét
június 22. hétfő
délelőtt: A gyermekfal elkészítése;
délután: A délelőtti munka folytatása, majd bolhapiac;
június 23. keda
délelőtt: Népek játékai, táncai,
népi gyermekjátékok készítése;
délután: Mozgásos, szellemi,
ügyességi játékok, videobarlang;
június 24. szerda
délelőtt: Közös foglalkozás Pató Róza szobrász vezetésével;
délután: Kerékpáros ügyességi
verseny, sportversenyek;
június 25. csütörtök
, Közös kirándulás Debrecenbe:
Állatkert, Vidámpark;
június 26. péntek
délelőtt: Csoportos foglalkozások, ismerkedés a nemezzel, játékok, kabalák készítése.
délután: Ki mit tud? egyéni és
csoportos bemutatkozások;

Törökszentmiklós városban
május hónapban házasságot
kötöttek:
Május 2-án:
Turi Imre - Herbály Margit (kisújszállási törökszentmiklósi lakosok)
Május 9-én:
Fazekas Illés - Nagy Judit (törökszentmiklósi lakosok)
Május 16-án:
Markot Antal - Fejes Anna (rákóczifalvi kengyeli lakosok)

Szerkesztőségi
ügyelet
Kedves Olvasó!
Szerkesztőségi szobánkban, a művelődési központ földszintjén, a volt népfront
irodában minden héten kedden 16-18 óráig
szerkesztőségi ügyeletet
tartunk. Ebben az időben telefonon is kereshetnek minket.
A lapban megjelenő cikkekkel kapcsolatban várjuk észrevételeiket. Megkereshetnek bennünket közérdekű problémáikkal,
olvasói leveleikkel. Hirdetéseiket is felvesszük! A lapzárta a hónap huszadik napján van. A hozzánk eljuttatott kéziratokat
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
Várjuk érdeklődésüket!
A szerkesztőség

4. hét

3. hét
június 29. hétfő
délelőtt: Közös foglalkozás: sárkánykészítés;
délután: Nyelvi játékok, Barbyruha varrás, videobarlang;
június 30. kedd
délelőtt: Csoportos foglalkozások: körmönfonás, gyöngyfűzés,
rongybabavarrás, kavicsszobrászat;
délután: Játsszunk színházat!
Táncház, videobarlang;
július 1. szerda
délelőtt: Csoportos foglalkozások: játékos hajtogatások, szövés,
gyöngyfűzés, makramézás;
délután: Képzőművészeti filmekvetítése, vetélkedő, videobarlang;
július 2. csütörtök
délelőtt: Közös foglalkozás: karmantyusbaba készítése;
délután: Mozgásos, szellemi,
ügyességi játékok, kuckó-party.
július 3. péntek
közös kirándulás Kiskörére,
strandolás

Halottaink
Ónodi Károly (72), Miklavitc András (87), B. Tóth János (74), Varga
Kálmán (69), Bacsa Imre (77), Dikó
Sándor (70), Tóth József (66), Gellérffy Ferencné Szabó Jusztina
(74), Gelei István (90), Madarász
Ferencné Értékes Erzsébet (66),
Karakas Lajos (80), Szabó István
(56), Tóth Károly (70), özv. Vadász
Józsefné Halász Ilona (78), özv.
Tóth Imréné Hoppál Katalin (85),
Duka Istvánné Molnár Borbála (39),
Kiss József (40), özv. Csaba Józsefné Antal Olga (84), Varga András (60), özv. Vass Imréné Balogh
Ilona (84), özv. Dékány lllésné
Nagy Eszter (85), Nagy Lajosné
Andruk Mária (71), Csapó István
(78), özv. Czégény Sándorné Varga Ilona (71), Bencze István (59),
id. Szilágyi Ferenc (68), Fehér Janosné Gelei Erzsébet (89), Siska
Jánosné Sztrunga Erzsébet (77),
Dankó András (71), Boda Lajosné
Matykó Margit (75), Donkó Péterné
Kókai Terézia (76), Markóth Józsefné Papp Julianna (91), Annus
Imréné Volt Mária (86), Jancsó
Andrásné Antal Margit (71), Somodi Hajnalka (2), Fejes Tibor (37),
Varga József (60), Hirth Viktória (2
napos), Turóczi Jánosné Papp Borbála (86), Ferge Mihályné Urbán
Julianna (52), Hegedűs Imréné
Szőke Rozália (90), Sándor János
(87), Dudás Mária (80), Molnár Istvánné Hegedűs Julianna (92), Hoppál Imre (56), Buruczkai Gyuláné
Hagyó Katalin (37), Kovács Kálmán
(62).

Törökszentmiklós és Vidéke Független Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135., Pf. 100. Telefon: 13.
Felelős szerkesztő: Szurmay Zoltán
Tervezőszerkesztő: Bódi Béla

július 6. hétfő
délelőtt: Csoportos foglalkozások: textil- és filcjátékok készítése
délután: Gyertyaöntés, vidám
szellemi vetélkedő, videobarlang
július 7. kedd
délelőtt: Közös foglalkozás:
használati tárgyak és ékszerek
készítése borból
délután: Aszfaltrajzverseny,
kuckó-diszkó
július 8. szerda
délelőtt: Közös foglalkozás: virágkötészet;
délután: Gipszöntés Pató Róza szobrász vezetésével - bolhapiac;
július 9. csütörtök
közös kirándulás Békéscsabára. A Meseház megtekintése, városnézés;
július 10. péntek
délelőtt: Kiállítás rendezése,
készület a táborzárásra;
délután: Játékos vetélkedők,
táborzárás.

(HJ.)

Körzeti orvosok ügyeleti
beosztása
1992. június hónapban
Délután
2
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3
5
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1-én
2-án
3-án
4-én
5-én
6-án
7-én
8-án
9-én
10-én
11-én
12-én
13-án
14-én
15-én
16-án
17-én
18-án
19-én
20-án
21-én
22-én
23-án
24-én
25-én
26-án
27-én
28-án
29-én
30-án

A gyógyszertárak hétvégi
ügyeleti rendje:
június
június
június
június

6-7. Almásy u. 2.
13-14. Kossuth u. 83.
20-21. Almásy u. 2.
27-28. Almásy u. 2.
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