
19,50 ri 

T ö r ö k s z e n t m i k l ó s 
és Vidéke 

IV.. évfolyam 9. szám 1993, május 14. F ü g g e t l e n k ö z é l e t i l ap 

MUNKAVALLALOK FIGYELEM! 
Németországi munkalehetőséget aiánl 

a Munkaügyi Központ a 2. oldalon 

s N e m f e l v o n u l t u n k , h a n e m k i v o n u l t u n k 
2 Május 1-jei képösszeállításunk a 3. oldalon 
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KÉT FRONTON IS FOLYIK A "FÖLDOSZTÁS1 

A Földkiosztó Bizottság működésébe a 6-7. oldalon 
nyerhetnek betekintést, az árverési jelentést 

a 8. oldalon olvashatják lapunk olvasói 
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2 TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 1993. Május 14. 

Kedves Munkavállaló! 
Kétféle németországi munkavállalási lehetőséget szeretnénk figyelmébe ajánlani: 

-12, maximum 18 hónapos vendég-munkavállalást szakmai és nyelvi továbbkép-
zési céllal; 

- 3 hónapos, szezonális munkavállalást. 
12-18 hónapos vendég-munkavállalás 
Az 55/1990. (III. 23.) MT rendelettel (a Magyar Közlöny 25. számában) közzétett 

államközi megállapodás magyar állampolgárokszakmai ós nyelvi ismereteinek bővítése 
céljából kizárólag pályázat útján vendég-munkavállalásttesz lehetővé Németországban. 

Kik, milyen feltételekkel pályázhatnak? 
A pályázaton azok a magyar állampolgárok vehetnek részt, akik már betöltötték 18. 

életévüket és jelentkezésükkor még nem múltak el 40 évesek és büntetlen előéletűek. 
Jó alapfokon beszélnek németül, olyan szinten, hogy megértsék németországi 

munkahelyükön a kapott feladatot, és az azzal kapcsolatos problémákat meg tudják 
beszélni a munkavezetővel, kollégáikkal. 

Németországban elsősorban szakmunkások részére tudnakmunkátajánlani, ezért 
a pályázatra szakmunkás-bizonyítvánnyal és legalább 2 éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezőkjelentkezhetnek. 

A vendég-munkavállalók foglalkoztatására kötött szerződések általában 12 hónap-
raszólnak. A foglalkoztatás meghosszabbítható 18 hónapra. 

A pályázaton mindenki csak egy alkalommal vehet részt! 
Hol, hogyan lehet jelentkezni? 
A pályázatokhoz szükséges adatlapokat a lakóhely szerinti megyei munkaügyi 

központokban lehet beszerezni. A kitöltött pályázati anyagokat a mellékletekkel együtt 
szintén a megyei munkaügyi központban kell benyújtani. 

A pályázóknak a pályázat beadását követően nyelvi meghallgatáson kell résztven-
niük a munkaügyi központban. 

A komplett pályázati anyag tartalma: 
- 3 pld. pályázati adatlap (Bewerbung) németül kitöltve. Nevét, címét ne fordítsa le! 
- 3 pld. részletes szakmai önéletrajz (német nyelvű). 
- 3 pld. szakképesítését igazoló bizonyítvány fénymásolata (nem szükséges lefor-

dítani). 
-1 pld. erkölcsi bizonyítvány. 
- 3 db. fénykép (fél évnél nem régebbi). 
- 3 pld. a német nyelvtudás szintfelméréséről szóló német nyelvű igazolás. 

Mit tegyen, ha van önnek munkaadója, munkaszerződése? 
A pályázatot abban az esetben is be kell nyújtania, ha van munkaajánlata (szerző-

dése, igazolása). Ebben az esetben a szerződést, igazolást 3 pld-ban csatolnia kell a 
pályázatához. 

Csak a szakmai képzettségének megfelelő munkakörben van esélye arra, hogy a 
munkavállalási engedélyt megkapja! 

Ezért nem tudjuk elfogadni azt a pályázatot, amelyhez nem a szakképzettségnek 
megfelelő munkakörre szóló szerződést csatoltak (pl. géplakatos kőművesmunkára kap 
ajánlatot). Ugyancsak nem tudjuk elfogadni a pályázatot, ha a munkaszerződésben 
megjelölt munka segédmunka (pl. felszolgálónő szobaasszonynak menne dolgozni). 

A pályázat átfutási ideje 
Csatolt munkaszerződés esetén kb. két-három hónap. 
Munkaajánlat híján a munkalehetőségektől, a kiközvetítés sikerétől függően hat 

hónap - egy év. 
Ha pályázatát valamilyen ok miatt elutasítják, Ön erről minden esetben értesítést 

kap! 
A munkavállalási engedélyt akkor kapja meg, ha a Zentralstelle für Arbetsvermitt-

lung-tól (ZAV) előzetesen megkapta a három példányos munkaszerződését, s annak két 
másolati példányát Ön a ZAV címére visszaküldte. (A cím megtalálható a német nyelvű 
kísérőlevélen, de ha nem találja, a munkaügyi központ megadja Önnek). 

Ezt követően küldi meg a ZAV a munkavállalási engedélyt (Zulassungsbescheid), 
amellyel, valamint a szerződés eredeti példányával+annak fénymásolatával, a munka-
vállalás teljes időtartamára érvényes útlevelével, a DM árfolyamától függően 1.000-
1.400 Ft készpénzzel (a vízumkéró lap ára), 2 db fényképpel fel kell keresnie a német 
konzulátust, s vízumot kell kérnie. (A konzulátus címét, az ügyfélfogadás idejét stb. a 
munkaügyi központ megadja Önnek). 

Javasoljuk, mindenképpen vegye fel előzetesen a kapcsolatot a munkaadójával, 
beszélje meg a munkakezdés időpontját stb. 

Szerződése eredeti példányát gondosan őrizze meg! Ezzel igazoljaa későbbiekben 
a munkaviszonyát! 

(Célszerű több fénymásolatot készíteni a különböző hivatalos szervek részére). 
Munkába állása elóttaZulassungsbescheiddel, útlevéllel, szerződéssel keresse fel 

a helyi Arbeitsamt-ot, ahol megkapja a hivatalos munkavállalási engedélyt (Arbeitserla-
ubnis). 

A vízumot az éves munkavállalás esetén is 3 hónapra kapja meg, a vízum lejárta 
előtt meg kell hosszabbíttatnia a német hivatalos szerveknél (Ausulaenderbehörde). 

E nélkül ne utazzon haza (pl. szabadságra), mert ha vízuma itthon jár le, nem tud 
visszautazni! 

Néhány jó tanács utazás előtt 

Ha a pályázó sorköteles, keresse fel a kiegészítő parancsnokságot, jelentse be 
külföldi munkavállalási szándékát és kérjen sorozási halasztást. 

Keresse fel a lakóhely szerint illetékes Társadalombiztosítási Igazgatóságot, kösse 
meg az Önnek megfelelő nyugdíj-és betegbiztosítást. (Csak ebben az esetben számít 
szolgálati időnek a német munkaviszonya). 

Kérjen apolgármesteri (önkormányzati) hivatal anyakönyvi hivatalától egy igazolást 
családi állapotáról, gyermekei számáról, stb., melyet az adóbesorolásnál kell majd 
bemutatnia. 

Szerződésszegés, munkaviszonnyal kapcsolatos problémák 
Minden esetben közvetlenül a ZAV-hoz célszerű fordulni, mert Németországban a 

ZAV illetékes eljárni, tőlük tudják megkapni a szükséges információkat. 
Ha a munkaviszonya az Ön hibájából szűnik meg (önkényesen hazautazik), nem 

kaphat újabb munkalehetőséget, még akkor sem, ha On el tudna máshol helyezkedni! 
Ha a munkaadó hibájából szűnik meg (pl. csődbe megy, nem tudja Önt tovább 

foglalkoztatni), forduljon a ZAV-hoz; ha egy évnél rövidebb ideig dolgozott, megpróbál-
nak Önnek újabb munkahelyet keresni. 

Költségek 
A németországi munkavállalás eljárása díjtalan! 
A pályázattal összefüggő költségek azonban a pályázót terhelik: 
- illetékbélyeg (erkölcsi bizonyítványhoz), 
- vízumkérés illetéke, 
- utazási költség stb. 
A költségeket sikertelen pályázás esetén nincs módunkban megtéríteni! 
3 hónapos, szezonális munkavállalás 
Elsősorban szakmai képzettséggel rendelkező szakmunkások jelentkezését vár-

ják, akik az adott szakterületen kisegítőként dolgoznának. 
A német nyelv alapfokú ismerete feltétele a jelentkezésnek, ezért részt kell vennie 

nyelvi meghallgatáson a megyei munkaügyi központban. 
Jelentkezés: 
Az erre rendszeresített jelentkezési lapon, a lakóhely szerinti megyei munkaügyi 

központban. 
A jelentkezési lapot kérjük olvashatóan, pontosan kitölteni; 
- a 8. pontban kérjük, írjon egy rövid, tömör szakmai önéletrajzot, jelölje meg 

szakismereteit, gyakorlatát; 
- a jelentkezési lap első példányara ragasszon 1 db fényképet. 
A jelentkezési lapot továbbítjuk a frankfurti munkaügyi hivatalba, s amennyiben Önt 

sikeresen közvetítették ki, értesítjük munkaszerződésének megjöveteléról. 
Ha Önnek lenne munkaadója, munkaajánlata 
Leendő munkaadójaszerezze be ahelyi munkaerő-közvetítő irodában (Arbeitsamt) 

a magyar állampolgárok részére szóló szerződésnyomtatványt. (A nyomtatvány fehér, 
jobb oldalán zöld csíkkal. Neve: Einstellungszusage (Arbeitsvertag, nyomtatványszám: 
BA-HSt-AV-H-8/91.) 

Ezt aszerződésnyomtatványt kitöltése és a munkaadó aláírása után az Arbeitsamt-
hoz vissza kell vinni. 

(A nyomtatvány kitöltéséhez Önnek a nevét, születési dátumát és a pontos itthoni 
értesítési (lakjcímét kell a munkaadója számára megadnia!) 

Az Arbeitsamt az érvényesítés után tovább küldi a szerződést a frankfurti munka-
ügyi központba (ZAV), a számítógépes nyilvántartásba vétel után a ZAV megküldi az 
OMK-nak. Mi a megyei munkaügyi központon keresztül értsítjük Önt. 

A szerződés aláírása és átvétele után fel kell keresnie a német konzulátust, hogy 
a munkavállaláshoz szükséges vízumot megkérje. 

A vízum kéréshez szükséges: 
- a szerződés eredeti példánya, 
- a szerződésről fénymásolat (mindkét oldaláról), 
- 2 db fénykép, 
- érvényes útlevél, 
- kb. 1.000-1.400 Ft készpén a vízum kérőlap megvásárlásához. 
A konzulátus címét, a félfogadás idejét a megyei munkaügyi központ megadja 

Önnek. 
A jelentkezés, szerződés, átfutási ideje 
A jelentkezési lapokra a munkahelyektől függően 6 hónap - 1 év a várakozási idő, 

a Németországban kezdeményezett szerződések engedélyezési átfutási ideje négy-hat 
hót. 

A szezonális munkavállalás mindkét esetben csak 3 hónap időtartamra szól, nem 
meghosszabbítható, egy évben csak egyszer lehet igénybe venni. 

A munkaadó szerződésszegése esetén (pl. nem a szerződésben megállapított bért 
fizeti stb.) kérjük, minden esetben forduljon panaszával a Zentralstelle für Arbetvermitt-
lung-hoz! A címet a megyei munkaügyi központ megadja Önnek. 

Esetleges további kérdéseivel forduljon a megyei munkaügyi központban a német-
országi vendég-munkavállalással foglalkozó ügyintézőhöz Szolnok, Kossuth L. út 6-8. 
Tel.:(56) 423-233, vagy a törökszentmiklósi kirendeltséghez: Kossuth L. út 122. Tel.: 
(56) 375-387 Tel.: 190. 

(Munkaügyi központ) 



1993. Május 14. TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 3 

Felvonulás, kényszer nélkül Is 
óriási tömegeket mozgatott 
meg az Idei május 1-Je. 
Vonzerejét az egész napos, 
színes, nonstop programnak 
köszönhette, amelynek 
összeállítói Igyekeztek minden 
korosztályhoz utat találni. Volt 
reggeli fúvószene, 
divatbemutató, kerékpáros 
ügyességi verseny 
sportbemutató, s lehetne még 
sorolni. Képüsszeállításunkban 
némi ízelítőt kíívánzunk nyújtani 
a nagy kavalkádból. 

itt volt május elseje. 

Lendületlen a Simli Show 

A Csillag manökenjeihez kegyes volt 
az Időjárás a fürdőruha-bemutatón 

A Kodály Zoltán Zeneiskola nyitotta a programot 

Zajlik a kerékpáros ügyességi verseny 

A Hangfogócska zenekar és 'bedolgozói1 
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A DOHÁNYZÁSRÓL 
Aggasztó mértékben sokasodnak 

Földünkön az egészségünket és a 
jövő nemzedékek fejlődését károsan 
befolyásoló tényezők. Feltehetően 
főleg emberi tevékenység játszik 
szerepet például az ózonpajzs elvé-
konyodásában, de a motorizáció 
okozta levegőszennyeződés, világ-
méretű erdőírtások, helytelen kemi-
zálás, időnkénti nukleáris balesetek 
késői hatása jelenleg talán még fel 
sem mérhető. Csak józan gondolko-
dású szakemberek húzzák meg időn-
ként, de egyre gyakrabban a vészha-
rangot. 

És még nem is esett szó úgyszin-
tén világméretű nem kisebb veszélyt 
hordozó problémáról: a dohányzás 
szenvedélyéről. Szinte áttekinthetet-
len könyvtárakben kifejezhető az az 
irodalom, ami ennek az ártalmassá-
gáról szól, ismeretterjesztő előadá-
sok hangzanak el ezügyben, már do-
hányzástól mentes szórakozóhelyek 
működnek, ilyen jellegű munkahelyi 
közösségeket igyekeznek kialakítani, 
de a dohányzás különösen az ifjúság 
körében nem mutat csökkenő ten-
denciát, pedig főként rájuk leselkedik 
a legnagyobb veszély. 

Az Amerika felfedezése során Eu-
rópába átkerült és az egész világon 
elterjedt dohány élvezete először az 
újdonság varázsával hódított teret, 
aztán divat lett, és most már nehezen 
leküzdhető szenvedély. Kolombusz 
annak idején nyugodtan az Újvilág-
ban hagyhatta volna ezt a növényt. 

Mert miről is van szó? Az elszívott 
cigarettában található és felszabadu-
ló nikotin (egymagában is közismer-
ten az egyik legerősebb méreg), 
égéstermékek, kátrányszármazékok 
közvetlenül károsítják az idegrend-
szert, az emésztőrendszert, szív- és 
érrendszert és főként a légzőszerve-
ket, mert ezen az úton kerülnek ezek 
a mérgező anyagok a szervezetbe. 

A szenvedélyes dohányosok, akik 
azt hangoztatják és azzal áltatják ma-
gukat, hogy a cigaretta elszívása 
nyugtató, altató hatású nem ismerik 
azt a sokkal természetesebb érzést, 

hogy amikor a hörgőrendszer mentes 
a dohányzás salakanyagaitól nem 
beteg a hörgőrendszer, nincs köhö-
gési roham, ez az élettani viszonyok-
hoz sokkal közelebb áll. A gyomorfe-
kély kialakulásában nagy a szerepe 
az intenzív dohányzásnak. A fekély-
betegség természetszerűleg csök-
kenti az ellenállóképességet, állandó 
velejárója az idült étvágytalanság, a 
szervezet leromlik, így atbc-neklehet 
a melegágya. A szívinfarktus kialaku-
lásában a dohányzásnak köztudot-
tan csaknem kizárólagos szerepe 
van, úgyszintén a perifériás érrend-
szer bizonyos megbetegedéseiben, 
amelyeket végső esetben csak mű-
téttel lehet megoldani. Tessenek 
megkérdezni egy infarktuson átesett, 
vagy amputált lábú embertársukat, 
hogy milyen érzések között él? És 
ezek olyan tények, amiket az orvos-
tudomány igazol, hogy a mértéktelen 
dohányzás számlájára lehet ími. 

A légzórendszer az az apparátus, 
ami a külvilággal a legközvetlenebb 
összeköttetésben van, ugyanis a lég-
zés a szervezetünk állandó funkciója 
és szinte a külvilágot lélegezzük be. 
Ez a külvilág pedig most egyre inkább 
oxigén-hiányos, a levegő egyre több 
mérgező gázokkal és egyéb anya-
gokkal van tele. Los Angelesben, 
Londonban már évtizedekkel ezelőtt 
voltak szmogriadók, Budapesten az 
Országos Meteorológiai intézet rend-
szeres jelentése szerint gyakran 
szintén alig lehet levegőt venni. 

Az idült hörgőgyulladás lassan 
már népbetegség számba megy. A 
dohányzásnak ennek kialaku lásában 
sajnos szintén döntő szerepe van és 
minthogy vidéken is dohányoznak, 
Törökszentmiklóson is egyre több az 
olyen beteg, akinek köhögés, geny-
nyes köpetürítés, nehézlégzés, a szí-
velégtelenség különböző tünetei a 
panasza. 

A dohányzás teljesen elroncsolja a 
hörgórendszer nyálkahártyáját, ami 
többek között a szervezet egyik vé-
dekező rendszere is. A dohányzás 
végleges abbahagyása után is pár 
évig eltart, amíg az egészséges sejt-

rendszer újra kialakul. A beteg hör-
gőn keresztül kórokozók juthatnak a 
tüdőbe, és az egyébként is gyengébb 
szervezetet a tbc könnyebben meg-
támadja. Gümőkór sajnos még min-
dig van, nem szűnő probléma. 

A dohányzás legsúlyosabb követ-
kezménye a tüdőrák. Ennek kialaku-
lásában bizonyítottan nagy szerepet 
játszik. Világszerte, országunkban is, 
városunkban is növekszik a rákos be-
tegekszáma. Végleges megnyugtató 
kezelését az orvostudomány jelenleg 
még nem ismeri. Legfontosabb küz-
dés ellene a dohányzás teljes mellő-
zése. 

Mindazok, amiket kozmetikázás 
nélkül eddig leírtam, sokszoros ve-
szélyt jelentenek a fejlődő fiatal szer-
vezetek számára. A közelmúlt pár év-
ben volt alkalmam felmérni városunk 
középiskoláiban a fiatalok helyzetét 
ezen a téren, és minthogy az adatké-
rés névtelen kérdőíven történt, a gye-
rekek remélhetőleg őszinték voltak. 
Az eredmény számomra, mint tüdő-
gyógyásznak lehangoló volt. A fiata-
lok nagy százalékban dohányoznak, 
még a kislányok is. A nőkre különös 
veszélyt jelent a dohányzás. A fiatal 
lányok szervezete anyaságra készül, 
és ha szervezetük állandó mérgezés-
nek van kitéve - genetikusok is bizo-
nyítják-, beláthatatlan, a jövő nemze-
dékekre is kiható károsodás érheti 
őket. Nemzetünknek egészséges fia-
talokra és jövő generációkra van 
szüksége. Ennek érdekében mindent 
meg kell tennünk az eddigiek szelle-
mében. Végsősoron aki megengedi, 
hogy gyermeke vagy a rábízott fiatal-
korú cigarettázzon, vagy netán ő adja 
a kezébe az első cigarettát, az bűnt 
követ el. 

Csak nagyvonalakban vázoltam a 
problémával kapcsolatos kérdése-
ket. 1993. május 31-én lesz a Do-
hányzásmentes Világnap. Ha ennek 
szellemében munkámmal hozzájá-
rulhatnék ennek sikeréhez, boldog 
lennék, hogy törekvésem, fáradozá-
som nem volt hiábavaló. 

dr. Boros Ferenc 
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Ebben a tanévben több egykori külterületi nevelő távozott a nyugdíjasok 
sorából. Az ősszel búcsúztatott két kedves kolléga mellé odasorakozott 
Kiss Ferenc tanító bácsi is, aki szintén hosszú ideig élvezte a C kategóriás 
besorolást. (A leghátrányosabb helyzetű iskolák és nevelőik tartoztak ide.) 
Néhány évig legközelebbi munkatársunk volt Sűrűdűlőben, majd Puszta-
szakállasra került. Az az ember volt, aki nézetei mellett a végsőkig kitartott. 
Bármilyen erős keleti szél fujt, az ő gerince nem hajlott. 

Alig készültek el e megemlékező sorok, újabb szomorú hír jött. Farkas 
Pálné, a suijányi Irénke tanító néni is elment. Egész életében tanyai 
nevelőként dolgozott. Hogy ez mennyire emberpróbáló volt, csak az érti 
meg igazán, akinek része volt benne. Küzdelmes, sok terhet hordozó élete 
váratlanul fejeződött be. 

Egyre szaporodnak a képzeletbeli tablókép gyászkeretei ... Legyen 
békés pihenésük! Emléküket őrizni fogjuk a többiekével együtt. 

Hajnal Jné 

FELHÍVÁS 
Városunk is benevezett a május 

26-án megrendezésre kerülő Challenge 

Day Kihívás napja, avagy tizenöt 

perc sporttal egészségünkért, 

városunkért 

Szeretnénk, ha városunk minél több 

polgára tésztvenne a ját ékban. 

Kérjük figyeljék az emblémával 

ellátott plakátokat. 

Rendező Szervek 

MIT LATNAK A 
GYERMEKEINK? 
Goromba volt hozzánk ez a tavasz. Si-

mogató melege helyett az eső, a metsző szél 
vendégeskedett nálunk jó ideig. Emiatt zsú-
foltak a várószobák, sok a beteg. Ha két 
körzetet lát el az orvos, többórás a várako-
zás. A szerencsések leülhetnek, így valami-
vel könnyebb. Csupa idős nő és férfi, túl az 
ötödik-hatodik X-en. Türelmesek, belátóak. 

Három kerek óra elmúltával felfigye-
lünk. Nemhogy fogyna - szaporodik a tö-
meg! Tizenegy óra. A továbbtanulásra je-
lentkezett nyolcadikosok érkeztek vissza 
vagy harmincan a különböző vizsgálatok-
ról. Hát persze! Hiszen már a munkaalkal-
massági rendelés ideje volna! Még legalább 
tíz idős beteg szeretne bejutni. Csak nem 
várunk hiába reggel óta lázasan, köhögési 
rohamok között? 

Felmérve a helyzetet, a fiatalok megle-
pődnek. Azonban dicséretes fegyelmezett-
séggel veszik tudomásul, hogy - bár ez már 
az ő fogadásuk ideje volna - várniuk kell. De 
nem úgy a kísérő szülők némelyike! Nekik 
természetes lett volna, hogy a betegek he-
lyett velük kezdjenek foglalkozni. 

Szomszédommal bizonytalanul nézünk 
egymásra: hát ezért várakozunk már negye-
dik órája? Félhangos aggodalmunkra fel-
csattan egy anyuka, aki kora szerint lányom 
lehetne, és szemmel láthatóan semmiféle 
kór nem gyötri: 

- Csak ne tessék kötözködni! Ezek a gye-
rekek reggel óta étlen-szomjan töltik az időt 
a vizsgálatokon... - hivatkozott rájuk kéret-
lenül. (Nekem idáig a kötözködés szó jelen-
tésével kapcsolatban egészen más fogalma-
im voltak!) 

Meglepett a váratlan kioktatás és a szo-
katlan hangnem egyaránt. Gyermeke osz-
tályfőnökével - gondolom - nem így beszél. 

Az egészséges felnőtt türelmetlensége 
került szembe a megadóan várakozó bete-
gek és a tizenéves lányok-fiúk türelmével. 
Igen. Ok most még hallgattak. De a példa 
ragadt 

Hajnal Józsefné 

/ / / / 

HIRADAS R UBINESKUVOROL 
Országosan is ritka eseményről számol-

hatunk be kedves Olvasóinknak. Városunk 
idős házaspárja: Nádas István és Bernáth 
Veronika április 25-én ünnepelték 70. há-

NÁDAS ISTVÁN ÉS BERNÁT VERONIKA 
a rubinesküvőn 

zassági évfordulójukat. A házasságkötés 
egész pontosan 1923. április 21-én történt 
Törökszentmiklóson. 

Öt gyermekük, tizenegy unokájuk és hu-
szonegy dédunokájuk van. Túl az ezüst,-
arany,- gyémánt - és vaslakodalmon, most 
elérkezett a rubinlakodalom napja is. Népes 
családjuk emlékezetessé tette számukra e 
páratlan ünnepet. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor orgonazú-
gás fogadta őket a római katolikus főtemp-
lomban. Händel Győzelmi énekének hangjai 
mellett vonultak be ugyanoda, ahol annak 
idején összekötötték ifjú életüket és jóban-
rosszban örök hűséget fogadtak egymásnak. 

ők komolyan vették az akkor kimondott es-
kü szavait, pedig az életük nem volt éppen 
leányálom! Nem várta őket összkomfortos 
lakás, sem szülői gondoskodás. Nulláról in-
dultak, csak az áldozatos szeretet volt kísé-
rőjük. Bátran haladtak együtt a közös úton, 
vállaltak és felnevelteköt gyermekét, miköz-
ben volt egy világégés is. 

- Mi a titka életüknek? - kérdezi minden-
ki, amikor manapság olyan rövid életűek a 
házasságok. 

A válasz: Önzetlenül élni és dolgozni 
egymásért és a családért! 

- És honnan vették ehhez az erőt? 

A hitből merítették. A vallás volt életük 
iránytűje. Ezért mentek el 70 év után ismét 
- immár ötödször - megújítani első és egyet-
len esküjüket. Hálaadásnak is tekintették e 
napot. Köszönet volt az együtt megtett éle-
tútért, aminek azonban még nincs vége. 

Megható percek tanúi voltunk ezen a 
délelőttön, amikor minden csak értük tör-
tént. A nagymise után dr. Laczkó Béla pré-
post az egyházközség nevében, Szegő János 
polgármester pedig a város nevében köszön-
tötte őket, majd a családtagok gratulációja 
következett. A sok-sok virág és jókívánság 
mind a feléjük áradó szeretetet és megbecsü-
lést sugározta. Az ünneplés tovább folytató-
dott otthon és a Sport Vendéglőben. 

A Törökszentmiklós és Vidéke munka-
társai is csatlakoznak az ünneplőkhöz. 
Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
a 89 éves Veronka nénit és a 94 éves Pista 
bácsit. További együtt töltött, békés éveket 
kívánunk Mindkettőjüknek! 

A TV is felvette a nagy eseményt. A TV 
2 KORFORDULÓ című műsorában mutat-
ták be május 4-én (Sajnos, ezt már csak 
utólag tudathatjuk). 

Hajnal Józsefné 
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KESZITHETIK A KAROKAT A 
RÉSZARÁNY - FÖLDTULAJDONOSOK 

ERŐLTETETT MENETBEN A BÉKE MGSZ FÖLDKIADÓ BIZOTTSÁGA 
1992. december 30-i ülésnap-

ján fogadta el az Országgyűlés 
az 1993. évi II. törvényt a szövet-
kezeti részaránytulajdonosok 
konkrét helyre való kijelölésé-
ről, a tulajdonos részére kiadásra 
kerülő földek önálló ingatlanná 
alakításáról. A feladatot minde-
nütt a tulajdonosok által megvá-
lasztott földkiadó bizottságok-
nak kell végrehaj taniok, így a 
Béke MGSZ-ben is, amely föld-
tulajdonosai a bizottság elnöké-
vé Balogh Pált választották. A bi-
zottság munkájáról tőle kértünk 
tájékoztatót. 

- A testületet a törvény előírá-
sainak megfelelően a tulajdono-
sok közgyűlése választotta meg 
ez év februárjában. 17 tagja van, a 
résztula jdonosok arányának 
megfelelően tízen szövetkezetiek, 
heten pedig kívülállók. Az önkor-
mányzat részéről Póth János kép-
viselő úr állandó meghívottja ülé-
seinknek. Megválasztásunk után 
azonnal megkezdtük a munkát, s 
nyugodtan mondhatom, jó ütem-
ben haladunk. A szövetkezetnek 
3426 résztulajdonosa van - 60% 
tag és 40% kívülálló -, s már min-
denkinek megvan a jogi szabá-
lyoknak megfelelő tulajdonosi 
lapja. A részarány - földtulajdon-
ként elkülönített terület kb. 6000 
ha 123.299 AK értékben. 1767-en 
éltek a földkijelölési kérelem már-
cius 23-i határidejű beadási lehe-
tőségével, s közülük mindössze 
242 fő kérte kijelölt területének 
önálló ingatlanná nyilvánítását. 
Ez 7228 AK értékben 330 ha terü-
letetjelent, ennyit akarnak kivinni 
a 6000-ből. A feladatunk szerint a 
beadott kérelmeket elbíráljuk, a 
földtulajdonokat kijelöljük, a ké-
relmet be nem adók számára pe-
dig majd a végén sorsolni fogunk. 

- Milyen menetrend szerint dol-
gozik a bizottság? 

- A törvény rendelkezik arról, 
hogy a tanyatulajdonosok tanya 
körüli földkérelmeit elsőségben 
kell részesíteni, s számukra a föl-
det a tanyájuk körül kell kijelölni 
függetlenül attól, hogy részarány-
tulajdonra vagy kárpótlásra jogo-
sult; s hogy milyen földalapban 
van a tanya. 

A földrendező és földkiadó bi-
zottság ugyanis közösen kérheti a 
kárpótlási hivatalt, hogy a tanya 
köré abból a földalapból tegyenek 
földet, amelyre az illetőnek jogo-
sítványa van. Mi ezt meg is tettük, 
a két bizottság közös tanácskozá-
son határozatban javasolta 10 ta-
nyatulajdonos esetében a földala-
pok cseréjét, mert csak így telje-
sülhet a kérelmük. Ezen az ülésen 
történt meg egyébként az önkor-
mányzati föld utcanyitásra alkal-
mas helyre való kijelölése is a Kun 
Béla út melletti területen. További 
14 tanya tulajdonos adott be hoz-
zánk földkijelölési kérelmet a ta-
nyája mellé, s mivel az általuk igé-
nyelt területek a részarány-tulaj-
donként elkülönített földalapba 
estek, a földkiadó bizottság saját 
hatáskörében ki is jelölte számuk-
ra a birtokokat. 

Ezen a téren tehát nálunk nem 
lesz probléma, igyekszünk, hogy 
minél hamarébb önálló ingat-
lanná nyilváníthassa mindenki 
tulajdonát. 

- Hogyan alakul a kérelmek elbírá-
lásának további sorrendje? 

- A tanyaterületek kijelölése 
után következnek azok, akik 
önálló ingatlannná akarják nyil-
vánítani földjüket, önmaguk 
akarják á továbbiakban művelni 
azt. Harmadikként azok kerülnek 
sorra, akiknek a beviteli kötele-
zettség alapján belterületen kelet-

kezett részarány-földtulajdona, 
de - mivel ilyen föld nincs - szá-
mukra a földkiadás belterületen 
nem lehetséges. Ezután jönnnek, 
akiknek bel és külterületen egya-
ránt keletkezett tulajdona, s végül 
azok, akiknek csak külterületen. 
A sort az átmeneti illetve szövet-
kezeti törvény által földhöz jutot-
tak zárják. 

- Akadt-e kérelem erdőre vagy más 
különleges területre? 

- Nem. Olyan tulajdonos nem 
akadt, aki legelőt, erdőt vagy 
egyebet kért volna kijelölésre, de 
nem is nagyon adhatott volna, hi-
szen ilyen földeket nem is hoztak 
be annak idején. Természetesen a 
részaránytulajdon alapba elkülö-
nített 123.299 AK értékű földterü-
leten akad legelő és erdő is a szán-
tók mellett, s ezeket a vagyonne-
vesítés szabályai szerint fel is osz-
tottuk. Mind az 1150 szövetkezeti 
tagnak 1 aranykorona értékű le-
gelő és 2 aranykorona erdő jutott, 
de ezeket nem adjuk egyéni par-
cellákba, hanem közbirtokossá-
got hozunk létre rajtuk a tulajdo-
nosok közösségével. 

- Ön azt mondta, erdőre vonatko-
zó kérelem nem futott be. Honnan 
lehet ezt már most tudni? Ehhez min-
den kérelmet el kell először bírálni. 

- Már megtettük. A kérelmeket 
csoportosítottuk, táblánként 
megvan, ki milyen helyrajzi szá-
mon kéri földjét önálló ingatlanná 
alakításra, ki hova kijelölésre, aki 
kivinni nem akarja. A földet ki-
vinni akarókkal már el is kezdtük 
az egyeztető tárgyalásokat, folya-
matosan hívjuk be a 242 főt. Iga-
zából nem is kell egyeztetni, mert 
minden kérelem belefér az adott 
táblába, túljelentkezés nincs, 
ilyen értelemben tehát sorsolásra 
sem lesz szükség. Mindenki meg-
kapja ott a földet ahol kérte, csak 
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a kialakítás, kimérés sorrendjében 
kell megegyezni. Az egyeztetés 
során meg is hozzuk a határoza-
tokat, amelyek már a telekkönyvi 
bejegyzésre is alkalmasak lesz-
nek. Ezen földek kimérése a beta-
karítások után, az őszi vetések 
előtt megtörténik, lehet rajtuk 
kezdeni az egyéni gazdálkodást. 

Azok számára, akik résztulaj-
donukat lucernaföldekre kérték 
önálló ingatlanként, a bizottság 
javasolja az ideiglenes tulajdonba 
adást még a hivatalos ügyintézés 
befejezése előtt. A lucerna két-há-
rom éves, ott nyilván nem várja ki 
a szövetkezet a betakarítást, ha-
nem a mostani kaszálás után ide-
iglenes tulajdonba adjuk. Felszá-
moljuk a telepítési költséget, a ter-
méssel viszont majd a tulajdonos 
rendelkezik már. 

Ide még azt mondanám el, 
hogy az önálló ingatlanok kimé-
rését a velünk való egyeztetés so-
rán a Városi Földhivatal vállalta, 
a költségeket viszont sajnos a tör-
vény értelmében a tulajdonosnak 
kell állnia. 

- Gondolom minden kérelem elbí-
rálása nem lesz ilyen zökkenőmentes. 

- Azok esetében valószínűleg 
lesznek gondok, akik kérték a 
földkijelölést, de a szövetkezet-

nek akarják majd haszonbérbe 
adni. Itt lesznek olyan területek, 
amelyekre túljelentkezés van, s 
amelyek esetében nagyon komoly 
egyeztetéseket kell folytatni, ne-
hogy sorsolásra kerüljön a sor. A 
bizottság mindent megtesz majd, 
hogy egyezség jöjjön létre, de ez a 
tulajdonosok alapvető érdeke is. 
Ha ugyanis nem tudnak meg-
egyezni, sorsolás dönti el, kik 
kapják meg a kért helyen tulajdo-
nukat, s akiknek nem kedvez a 
szerencse, lehet, hogy a követke-
ző sorsolásnál már egész máshol 
jutnak földhöz, mint ahol szeret-
nék. Ezért mi a következőt tesz-
szük. Van olyan terület, amelyre 
túljelentkezés van, van olyan, 
amelyikre egyáltalán nem érke-
zett igény. Nagyon könnyen el-
képzelhető - sőt a kérelmeket elbí-
rálva tudjuk is -, hogy a kért - de 
túlzsúfolt - tábla mellett esetleg 
kettő-hárommal odébb egy má-
sikban van szabad terület hasonló 
minőségben. Az egyeztetés során 
ezekre hívjuk fel a figyelmet, mert 
bízunk benne, hogy az igénylő in-
kább 2 km-rel odébb választ föl-
det, mint a sorsolásra - a vaksze-
rencsére - bízza magát, amellyel 
esetleg nagyon rosszul is járhat, s 
15-20 km-rel is messzebb kerül. 

Ez lesz a legfőbb feladatunk, meg-
találni és felajánlani mindenki 
számára a legkedvezőbb megol-
dást. 

- Ezekre az egyeztetésekre mikor 
kerül sor? 

- Az elbírálások, egyeztetések 
majd folyamatosan haladnak, a 
kijelölések, haszonbérleti szerző-
dések megkötése év végéig meg 
kell történjen. 

- Mi lesz a kérelmet be nem adók 
sorsa? 

- Az ő földjük a maradékból 
sorsolás útján kerül kijelölésre. 
Ok nem biztos, hogy minden 
egyes esetben jól járnak, de hát 
nincs mit tenni. A sorsolás után 
értesítjük őket, hogy erre és erre a 
helyrajzi számra történt a kijelölé-
sük, ide kerültek telekkönyvi be-
jegyzésre, s nekik nyilatkozni 
kell, hogy mit kívánnak a földjük-
kel tenni: önálló ingatlanná nyil-
vánítják vagy haszonbérbe adják 
a szövetkezetnek. 

-És ha nem nyilatkoznak? 
- Az már nem a szövetkezet 

dolga lesz, hiszen földhasználati 
joga ez év december 31-ig van. Ha 
addig nem kötnek vele haszon-
bérleti szerződést a föld használa-
tára nem lesz jogosult. 

Köszönöm a tájékoztatót. 

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MÁJUS HAVI PROGRAMJA 

mÁiusn. hétfő 17 óra 

17 óra 

tnAjus 13 csütörtöh 17.30 óra MSZP FORUM 
Vendég: Kósáné Kovács Magdolna 

május i4. péntefí 12 óra A Pincegalériában BONSAI - Japán 

- t ö r p e f a 

K i á l l í t á s és v á s á r , 

amely m á j u s 16- ig látható 

KAKTUSZKOR 
Közönségtalálkozó B a j o r Nagy E r n ő 

újságíróval, a Szabad Föld munkatársával 

APÁK NAPJA - a nyugdíjas klub rendezvénye 

MÁm/tíÁz/metfT 
a Kodály Zoltán Zeneiskola és a 

Művelődési Központ közös rendezvénye 

Belépő: 100 Ft 
REIKI TANFOLYAM 

iá.30 óra M Á J U S K Ö S Z Ö N T É S E -

NÉpdAlcST 

k ö z r e m ű k ö d i k : Béke Mezőgazdasági Szövetkezet 
népdalkör« 4s dterazenekara, Bercsényi Miklós 
Gimnázium dterazenekara. Bethlen <Mbor Ének-Zene 
tagozatos általános Iskola kamarakdrusa 

m^jus 26. szerda 0 ó r á t ó l 2 1 ó r á i g C H A L L E N G E D A Y -

K I H Í V Á S N A P J A avagy t izenöt p e r c 

sport ta l e g é s z s é g ü n k é r t é s t e l e p ü l é s ü n k é r t 

VÁltOSI VÉRADÁS 
MSZP FÓRUM 
Vendég: Vitányi Iván 

mÁÍU5 20. csütörtöh 18 óra 

m^jus 22-23. 

május 24. hétfő 

május 27. csütörtöh 8 óra 

május 28. pénfeh 17 óra 

mi- *> —.P HŐSÖK VASARNAPJA 
majui3, mm PÜNKÖSDI RÓZSA 

a .Miklós táncegyüttes í̂ álawúsoca 
Belépő: 100 Ft 

VÁSÁROK 

mAjus 10. héttő 9-17 óráig E x t r a hollANd kilós r u h a v á s á r 

mjyusl2. szerda 8-18 óráig K L A S S Z - NyuqATÍ kilós r u h a v á s á r 

9-18 óráig BAlUqÁsi ötröNy, köszTÜM, b lúz v á s á r 

mAjus 14. pénhsh 9-16 óráig SzAbAdidŐRuhA termeIőÍ á r o n 

május 17. hétfő 9-17 óráig EXTRA hollANd ki lós RuhAVÁSÁR 

mÁjus 20. csütörtöh 9-17 óráig S c l c o TREd KfT ARANyvÁSÁRA 

május 21. pénteh 8-18 óráig K L A S S Z - NyuqATÍ ki lós RuhAVÁSÁR 

május 24. hétfő 9-17 óráig E x t r a hollANd k i lós r u I i a v á s á r 

június 2. szerda 8-18 óráig K L A S S Z - NyuqATÍ kilós r u I i a v á s á r 

június 3. csütörtöh 9-17 óráig HaSZNÁIt ÉS Új c ipók VÁSÁRA 
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TOROKSZENTMIKLOSON NAGY 
A FÖLDIGÉNY 

JELENTES A FOLDARVERESEKROL 
A Művelődési Központ Pódi-

umtermében áprilisban immár 
harmadik alkalommal gyűltek 
össze földárverésre a vásárolni 
szándékozók. Első alkalommal -
tavaly február 4-én - mindhá-

Melyik tábláról is van szó 
rom mezőgazdasági üzem kije-
lölt földjeire folyt a licit, s az 
Állami Gazdaság 210 ha terüle-
tű 4400 AK értékű termőföldje 
rögtön az első alkalommal tel-
jességében gazdára talált. Az ezt 
követő idei február 19-i és április 
24-i árveréseken már csak a Ti-
szatáj és Béke MGSZ földjéért 
folyt a versengés. A legtöbb 
igényt a Béke Mgsz értékesítés-
re kijelölt földjeire nyújtották 
be, így természetes, hogy azok 
árverésein mindig zsúfolásig 
megtelik a terem. 

Mint Fekete János, a Megyei 
Kárpótlási Hivatal árverésveze-
tője elmondta, eddig a kijelölt 
területek 30%-ának árverésére 
került sor, s a tapasztalatok 
alapján nagyon nagy a föld irán-
ti igény. Hasonló a megyében 
csak 2-3 másik településen for-
dul elő. Ez megmutatkozik a li-
citálások során is, hiszen az 
aranykoronánkénti árak na-

gyon gyakran 1000 Ft fölé kerül-
nek. A licitálók gyakorlatilag 
ritkán kötnek alacsony árra 
egyezséget, a túligény miatt leg-
többször nem is tudnak meg-
egyezni csak eleve magas érték-

ben. 
Legna-

gyobb szám-
ban a 20-
100.000 Ft 
közötti kár-
p ó t l á s i 
jeggyel ren-
d e l k e z ő k 
vannak a 
városban -
ez 1-2 illetve 
5-10 hektár 
vásárlására 
elegendő -, 
de akadnak 
m i l l i ó s 

nagyságrendű kárpótlási jegy 
tulajdonosok is, akik 100 hektá-
ros nagyságrendben is tudnak 
vásárolni. 

Az eddigiek alapján elmond-

Senki többet, harmadszor 
mellett levő, jó minőségű földek-
re nagyobb az igény - inkább ke-
vesebbért többet ajánlanak, - a 
nagy vásárlóerejű licitálók pe-
dig inkább a távoli, de olcsóbb 
földekre jelentkeznek. 

Fekete János elmondása sze-
rint, bár a magyar paraszttól 
idegen és ismeretlen volt az ár-

Tartom az árat 
ható, hogy a kisebb értékű verések légköre, ennek ellenére 
jeggyel rendelkezők körében in- az árverések nyugodt légkörben 
kább a városhoz közeli, kövesút zajlanak, kirívó esetek nem for-
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dúlnak elő. Ez annak is köszön-
hető, hogy a Földrendező Bizott-
ságokjói végezték munkájukat, 
az árverezni szándékozókat 
többször össszehívták, s felké-

Pecsét, aláírás abirtokpapíron 
szítették az eseményekre. A bi-
zottságok ülései nyilvánosak, 
azon bárki részt vehet, kérdése-
ket tehet fel, tájékozódhat. A bi-
zottságok jól kezükben tartják 
az árverések szervezéseit, tart-
ják a kapcsolatot a földmérőkkel 
és a Kárpótlási Hivatallal is. A 
leendő gazdák többnyire saját 
maguk licitálnak, csak ritkán 
fordul elő megbízásos alapon 
történő licit. Az árverésen tör-
téntek általában véglegesek, bí-
rósági ügy még nem fordult elő, 
esetenként reklamálások azon-
ban akadtak. Előfordul, hogy a 
licitáló nem ismeri az adott terü-
letet, nem tudja pontosan, mit 
vásárolt meg, s később megpró-
bálja saját igazát bizonygatni. 
Ezeknek az árverésvezető leg-
többször nem tud helyt adni, 
mert a tájékoztatás minden 
egyes tábláról elhangzik, az 
érintettek tudhatják, hol, mek-
kora, milyen minőségű terület-
ről van szó. Ha nem figyelt elég-
gé, később már bánhatja. Felté-
telezhető - hisz már eddig is be-
bizonyosodott -, hogy az árveré-
sek előrehaladtával az ilyen ki-
sebb jellegű konfliktusok is tel-
jesen elmaradnak. 

HIRT 

A képviselőtestület a 
telefonfejlesztésről tárgyalt 

A képviselőtestület 1991. március óta kezdődő tárgyalások után 
1991. december 5-én határozott a KÖRÖS-COM Rt. létrehozásáról és 
2 millió forint alaptőkével a belépésről. Ezt a társaságot az önkormány-
zatok körében a Műszertechnika Rt. szervezte abban a reményben, 
hogy az új és rövidesen megszülető távközlési törvény megteremti a 
távközlési szolgáltatások piacát, és megszünteti a MATÁV monopóliu-
mát. Az önkormányzatokkal kötött szerződésben a MT Rt. vállalta a 
területen a korszerű távközlési hálózat megépítését legkésőbb 1993 
végéig. Az önkormányzatok összegyűjtötték az igényeket és a befizeté-
seket. Törökszentmiklóson 2128 magánszemély 15.00 forintot, 46 
közület 30.000 forintot, összesen 33,3 millió forintot fizetett be. Ez az 
összeg és kamatai a Polgármesteri Hivatal 459-1108 számú közműfej-
lesztési számláján található mindaddig, amíg azt telefonfejlesztés cél-
jára nem lehet felhasználni. 

Sajnos az új távközlési törvényt 1992 végéig nem hozta meg a 
parlament, majd november végén a törvény)avaslatot elfogadta ugyan, 
de mind a mai napig nem léptette hatályba. Ez a helyzet meghiúsította 
a Műszertechnika Rt. elképzelését, hogy külföldi tőke bevonásával 
teremti meg a fejlesztés anyagi hátterét, a tisztázatlan törvényi szabá-
lyozás visszatartotta a külföldi befektetőket erről a területről. Tehát a 
MATÁV monopóliuma mind a mai napig fennmaradt, de ezzel a 
monopóliummal fejlesztési forrás hiányában O sem tudott élni. Kény-
telen volt kidolgozni az un. önkormányzati modell fejlesztési elképze-
lését, aminek a lényege, hogy az önkormányzat teljes egészében saját 
pénzből építse meg a hálózatot, majd az elkészülte után adja el a 
MATÁV-nak hosszúlejáratú hitelfeltétellel. Ennek a MATÁV fejlesztési 
koncepciónak sok gyenge, elvileg is kifogásolható pontja van, de a 
legnagyobb hibája az, hogy az önkormányzat nem rendelkezik a 
szükséges pénzzel, a beruházást ők is csak hitelből valósíthatják meg, 
ami később megtérül ugyan, de megítélés kérdése, megér-e ennyit a 
településnek a telefonhoz jutás. Törökszentmiklóson a beruházás 430 
millió forintba kerülne. Ebből a MATÁV 35 millió forintot és az igénylők 
után őt megillető beruházási hozzájárulást vállalná, a többi kb. 350 
millió forintot a városnak kellene előteremteni. Közben a KÖRÖS-COM 
Rt. irányába is mozdult a helyzet. Tavasszal új minisztere lett a 
hírközlési tárcának Schamschula György úr személyében, aki kifejezte 
készségét a távközlési piac mielőbbi megteremtésére. Fellépésének 
kézzelfogható eredménye, hogy a MATÁV a korábbi elutasító magatar-
tásával szemben hajlandó együttműködni a KÖRÖS-COM-mal, és 
abba társtulajdonosként belépni. Ezzel elhárulna az akadálya a térség 
telefonfejlesztésének, mégpedig az eredeti, az önkormányzatok anyagi 
terheit nem növelő módon. 

Április 29-én a képviselőtestület meghallgatta a polgármester tájé-
koztatóját az ez ügyben folyt tárgyalásokról és azok eredményeiről -
egyhangú jóváhagyás mellett - úgy határozott, hogy két hónap áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy állást foglaljanak: továbbra is a KÖRÖS-
COM szervezetével kívánják a megoldást, ami a városnak olcsóbb, de 
kétségkívül több bizonytalanságot tartalmaz, vagy önállóan a MATÁV-
val fejlesszünk, vállalva a beruházás anyagi terhét. 

Minimálprogramként fogalmazódott meg, hogy városunk telefonfej-
lesztésének beruházási programja ebben az évben elkezdődjön. 

Tóth Lq/os 
a Polgármesteri Hivatal munkatársa 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 

Súlyos testi sértés elkövetésének 
alapos gyanúja miatt indult bün-
tető eljárás R. Imre törökszentmik-
lósi lakos ellen, aki március 4-én 
hajnalban a törökszentmiklósi Sár-
ga Csikó kocsmában ököllel meg-
ütött, majd álba rúgott minden 
indok nélkül egy román állampol-
gárt, aki a bántalmazás következ-
tében 8 napon túl gyógyuló súlyos 
sérülést szenvedett. 

* 

Őrizetbevétel mellett indult bün-
tető eljárás L. Csaba tiszapüspöki 
lakos és társai ellen, akik alaposan 
gyanúsíthatok azzal, hogy április 
1-jére virradóra ablakbetörés 
módszerével behatoltak a török-
szentmiklósi ÁFÉSZ tulajdonában 
levő Tiszapüspöki 12. sz. ABC-be, 
és onnan műszaki cikkeket, édes-
séget, élelmiszert, dohányárut tu-
lajdonítottak el 50.000 Ft érték-
ben. 

* 

A rendőrség járőrei tettenérték 
április 17-én az éjszakai órákban 
Szűcs Sándortiszatenyői lakost, aki 
egy hónap alatt Törökszentmiklós 
város belterületéről ittas állapot-
ban a második személygépkocsit 
tulajdonította el. Jármű önkényes 
elvétele miatt őrizetbevétel mel-
lett indult eljárás ez elkövetővel 
szemben. 

Mága Zsolt, Fátyol László és fk. 
M. Zsolt ellen őrizetbevétel mel-
lett, több rendbeli, folytatólago-
san elkövetett betöréses lopások 
miatt indult büntető eljárás. Neve-
zett személyek alaposan gyanú-
síthatok, hogy Tiszabő községben 
az utóbbi hónapokban a művelő-
dési ház, hétvégi házak és ma-
gánlakások sérelmére ajtókifeszí-
tés útján betöréses lopásokat kö-
vettek el. A bűncselekményékből 
eltulajdonított musikcentert, rá-
diósmagnót, egyéb elektronikai 
felszereléseket továbbértékesítet-
ték, melynek során a keletkezett 
kárérték többszázezer forint. 

* 

Rablás bűntettének alapos gya-
núja miatt előzetes letartóztatás-
ba került Mányi József és Rácz 
Gyula tiszabői lakosok, akik alapo-
san gyanúsíthatok, hogy április 18-
án 22 óra körüli időben Tiszabő 
községben a lakására tartó V. Jó-
zsef tiszabői lakost leszólították, 
majd minden indok nélkül bántal-
mazni kezdték és a zsebéből 70 
Ft-ját eltulajdonították. A sértett 8 
napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett. 

« 

Többrendbeli betöréses lopás 
bűntett elkövetésének alapos 
gyanúja miatt őrizetbevétel mel-
lett indult büntető eljárás Varga 
Károly büntetett előéletű török-
szentmiklósi lakos ellen. Nevezett 

alaposan gyanúsítható, hogy a 
város különböző területein, a kör-
nyező tanyákba ablak és ajtóbe-
feszítés, valamint tetőbontás 
módszerével behatolt és magnós-
rádiót, motorkerékpárt, mosógé-
pet és egyéb tárgyakat tulajdoní-
tott el. 

* 

Ismeretlen tetteseket keres a 
rendőrség, akik ajtóbefeszítés 
módszerével behatoltak a török-
szentmiklósi Bethlen Gábor úti Ál-
talános Iskola Stadion úti Faházá-
ba és onnan heverőket, székeket 
tulajdonítottak el, valamint a Kos-
suth Lajos út 21. szám alatti Óvo-
dába, ahonnan színes TV-t, ele-
mes faliórát és ruhaneműket tulaj-
donítottak el. A keletkezett kárér-
ték 50 ezer Ft. 

Garázdaság és testi sértés miatt 
indult büntető eljárás L. József tö-
rökszentmiklósi lakos ellen, aki ala-
posan gyanúsítható, hogy márci-
us 15-én az esti órákban a török-
szentmiklósi Csillag Divatház előtt 
sétáló lányokba belekötött, az 
egyiket hátulról megrúgta, majd 
a földre került sértettet ököllel to-
vább bántalmazta. Cselekmé-
nyén a járó-kelők felháborodtak 
és megbotránkoztak. A sértett 8 
napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett. 

A TÉMA AZ UTCÁN HEVER... 
A tél elmúltával ismét megnövekedett a városon 

áthaladó autósok száma. A Kossuth téri parkolóban 
egymást érik a gépkocsik. 

A minap egy utas állított meg, kezében izgatottan 
lobogtatva feladni való lottószelvényét, alig valami-
vel a beküldési határidő előtt. Már kétszer járta körül 
a TOTO-LOTTO feliratú lapostetős épületet, de nem 
tudja, hova kell bedobni. Javasoltam neki, hogy ott 
sehova sem dobja, mert onnan az ő szerencséjét 
senki kihúzni nem fogja. Biztonságosabb lesz a tú-
loldali postaláda. 

Vajon ő volt a hibás, hogy ott kereste a ládát? 
« 

Ragyogóan sütött a nap 2-án, azon a nyáriasan 
meleg vasárnapon, amikor az egyik utcában várat-
lanul rám köszönt egy májusfa. Színes szalagjait 
vidáman lobogtatta a játékos szellő. Rácsodálkoz-

tam. Hát még akad, aki továbbélteti a régi fiatalság 
egyik legszebb szokását, a májusfaállítást? Köszönet 
illeti érte! 

Micsoda izgalommal járt valaha, mire észrevétle-
nül a kapu fölé (esetleg a kéményre) került a díszes 
fa május elseje hajnalán! Reggel pedig milyen boldo-
gan és büszkén húzta ki magát a kislány, aki kapta, 
hiszen ez már nyílt vallomás volt VALAKITŐL!) 
Akkor még a szeretet mellé tisztelet és figyelmesség 
is párosult!) 

Örökifjú nagyszülők! Valamennyien őrizzük 
még ezeknek a varázslatos hajnaloknak az emlékét. 
Meséljetek róla unokáitoknak, hátha így segíthet-
nénk megőrizni ezt a kedves népszokásunkat! 

Hajnal Józsefné 
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SPORTHÍREK INNEN-ONNAN 
Országos területi döntőben a 

Törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola fiú és leány kézilabdásai 

Április 29-30-án Mezőtúron került megrendezésre a III. korcsoportos (7-8. 
osztályos) diákolimpia fiú-leány kézilabda megyei döntő 3-3 csapat részvéte-
lével. Fiúknál Tószeg, Szolnok Mátyás kir. Jörökszentmiklós Kölcsey, lányok-
nál Kunhegyes, Kunszentmárton, Törökszentmiklós Kölcsey csapatai küzdöt-
tek a végső győzelemért. 

Fiú eredmények ^ 
T.miklós Kölcsey Tószeg 16:13 
T.miklós Kölcsey Szolnok M. 26:17 
Tószeg Szolnok M. 18:14 

A győztes T.miklós Kölcsey országos területi döntőbe jutott csapat tagjai: 
Révi Attila, Polgár András, Andrejka Zoltán, Csík Attila, Buczkó Róbert, 
Kelemen Gyula, Szuromi Attila, Polgár Tibor, Juhász Péter, Nagy Dániel, Nagy 
Zsolt, Pozderka László. Edző: Bertán István 

Leány eredmények 
T.miklós Kölcsey Kunhegyes 11:10 
T.miklós Kölcsey Kunszentmárton 9:6 
Kunszentmárton Kunhegyes 24:17 

A győztes Kölcsey csapattagok: Asztalos Ildikó, Elekes Mária, Kun Adri-
enn, Mátravölgyi Mónika, Szikszai Helga, Szikszai Márta, Boda Barbara, 
Fekete Orsolya, Csikós Anikó, Bognár Edit, Benedek Ildikó, Sándor Mariann, 
Romhány Anett. Edző: Kiss Ferenc 

A Kölcsey-s fiúk-lányok első helyezése a céltudatos évfolyamos képzés 
eredménye, amit bizonyít, hogy az előző évhez hasonlóan mindkét csapat 
újból kivívta az országos területi döntőn való részvételt, mely május 21-23-án 
kerül megrendezésre Nyíregyházán, öt megyei bajnok részvételével. 

ATLÉTIKA 
A TSE atlétái május 2-án Mezőtúron a Városi Sportiskola által szervezett 

Megyei serdülő és gyermek korcsoportos versenyen vettek részt. Mindkét 
korosztály igen biztató eredményekkel és helyezésekkel kezdte a pályaver-
senyeket, ami egyben a téli felkészülésük egyik felmérése is volt. 

Eredmények: 
1980-as születésűek: 

Csontos Rozália magasugrás 135 cm l.h. 

80 m gátf. 13,3 mp I.h. 

300 m 47,2 mp l.h. 
1981-es születésűek: 

Bussay Péter 60 m síkf. 8,4 mp l.h. 

súlylökés 9,27 m l.h. 

400 m 67,5 mp l.h. 

Szabó Annamária 400 m 70,7 mp l.h. 

Kóródi Gábor magasugrás 135 cm l.h. 

Mészáros Medárd magasugrás 125 cm II. h. 

Kovács Adrienn magasugrás 125 cm II. h. 

súlylökés 6,11 m II. h. 

81-es születésű fiú 4 x 100 m váltó 58,3 mp l.h. 

81-es születésű leány 4 x 100 m váltó 62,7 mp l.h. 
1982-es születésűek: 

Drávucz István 60 m síkf. 901 mp l.h. 

távolugrás 438 cm l.h. 

kislabdah. 59,08 m l.h. 

Papp Attila 60 m síkf. 9,2 mp II. h. 

Drinrujsz István kislabdah. 46,08 m II. h. 

távolugrás 385 cm II. h. 

Lőrinczi Erzsébet távolugrás 353 cm II. h. 

Svéd váltó fiúk (1982-83 együtt) l.h. 

Svéd váltó lányok (1982-83 egyött) l.h. 
1983-as születésűek: 

Farkas Éva távolugrás 388 cm l.h. 

Polgár Nóra távolugrás 385 cm II. h. 

Szabó Andrea kislabdah. 32,40 m II. h. 

Megyei középiskolás atlétikai bajnokság 
A TSE idősebb korosztálya május első hétvégéjén háromnapos megyei 

középiskolás bajnokságon iskolájának versenyzett, ahol méltóképpen képvi-
selték szülővárosuk hírnevét. Közülük is kiemelkedik Bertán Gábor országos 
szinten is kiváló eredménynek számító öt megyei középiskolás bajnoki címe 
a következő eredményekkel: 

távolugrás 660 cm 

magasugrás 190 cm 

gerelyhajítás 57,78 m 

hármasugrás 13,30m 
Ötödikként egyik legeredményesebb tagja voít a Szolnoki Pálfy-s győztes 

magasugró csapatnak. A kisújszállási Móricz Gimnázium színeiben versenyző 
Nádas Zoltán 100 m síkf. 11,3 mp eredménnyel győztesen haladt át a 
célvonalon, Karancsi Zsolt pedig súlylökésben végzett az első helyen 12,55 
m eredménnyel. 

Városi öttusa bajnokság 

Törökszentmiklós 1993. május 4. Városi Sporttelep 
Fiú csapat: 

1. Kölcsey F. 2342 p 

2. Petőfi S. 2008 p 

3. Tiszagyenda 1697 p 

Fiú egyéni: 
1. Juhász Péter (Kölcsey) 503 p 

2. Kis János (Petőfi) 494 p 

3. Karancsi Tamás (Kölcsey) 482 p 
Leány csapat: 

1. Kölcsey F. 2346 p 

2. Petőfi S. 1396 p 

3. Tiszagyenda 1122 p 

Leány egyéni: 
1. Csontos Rozália (Kölcsey) 570 p 

2. Süveges Kitti (Kölcsey) 478 p 

3. Szabó Judit (Kölcsey) 464 p 
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HALOTTAINK 
Futás Erzsébet /88 éves/; Farkas Zoltán /63/; Ollé Sándor/53/; Galsi Pál 
/71/; Tóth Bálint /90/; Galsi Józsefné Jászai Jusztina /90/; Hegyi János 
/55/; Fábián Béla /56/; Papp Imréné Szabó Julianna /79/; Szabó Sándor 
/86/; Farkas Pálné Bede Irén /64/; özv. Holló Mihályné Békési Julianna 
/78/; Dopsa Lászlóné Kocsis Erzsébet /47/; Szabó Imréné Csongrádi 
Eszter /77/; Nagy Istvánné Bagdi Ilona /81/; özv. Butyka Béláné Vajda 
Vilma /81/; Horváth Andrásné Katona Anna /74/; Hoppál József /58/; 
Mohay Laura /89/; Berecz Bálintné Markóth Anna /48/; Tóth Mihály /60/; 
Kazinczy Ferenc /81/; Hoppál Pálné Szikszai Veronika /68/; ifj. Poczai 
Károly /63/; Subicz Balázsné Cs. Molnár Rozália/89/; Pető Józsefné Pipis 
Julianna/84/; Simon Miklós Ferenc/46/; FejérZsigmondné Barta Erzsébet 
/66/; Pollai István/42/; Görög Imre/77/; Rajna Béla/60/; Kiss Ferenc/86/; 
Németh János /43/; Banka Mihály /64/; Bozsó Ferenc /84/; Papp Sándor 
/62/; Nagy Gáborné Kálmán Rozália /91/ 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

Gyógyszertári ügyelet 
május 1-2 Almásy út 
május 8-9 Kapisztrán út 
május 15-16 Kossuth út 
május 22-23 Almásy út 
május 29-30 Almásy út 
június 5-6 Kossuth út 

A Városi Művelődési Központ 
199& június 14-től június 25-ig - hétfőtől péntekig -

naponta 7*17 őréig 
SZÜNIDEI KUCKÓT szervez. 

Azon gyerekek jelentkezését várjuk * 
* 7*14 éves korig ^ akik kedvet éreznek 

a kézműves tevékenységekhez. 
A tábor költsége: 1800 Ft/fő 

(10 napra, ez az összeg tartalmazza az 
ebédkőttséget) 

Jelentkezési határidő: június 4. 

Megbeszélés Időpontja; június 7*17 óra 

Jelentkezni a Városi Művelődési Központ 
30-as irodájában lehet. 

SZÍNHÁZBUSZ INDUL 
! 1993. június t8-án 16 órakor a : 
• Fővárosi Operett Színházba • 
! A MUZSIKA HANGJA : 
; (The Sound of Music) j 
j című kétrészes musicalra j 
i Főbb szereplők: j 
j Malek Andrea, Tiboldi Mária, j 
i Farkas Bálint, Szinetár Dóra, Ko- j 
j vács Zsuzsa, Szolnoki Tibor és j 
i sokan mások. i 
j Jegyek a Művelődési Központ | 
i 30-as szobájában igényelhetők i 
! ROCKOPERA A MARGIT- ! 
Í SZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPA- \ 
i DON | 
: 1993. augusztus 19-én, 20.30 j 
i órakor j 
! Szörényi Levente: ! 
; ATTILA-ISTEN KARDJA | 
| Főszereplő: Vikidál Gyula j 
i További szereplők: Varga i 
| Miklós, Sasvári Sándor, Deák Bili | 
i Gyula, Nagy Feró, Kovács Kati, i 
• Sebestyán Márta, Miller Lajos j 
j Rendező: Koltay Gábor j 
• A fenti programra a Művelő- j 
j dési Központ autóbuszt indít. I 
i Jegyek már kaphatók a Műve- \ 
| lődési Központ 30-as irodájában, j 
L J 
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