Törökszentmiklós
és Vidéke

35,- Ft V. évfolyam 1. szám 1994. január 14. Független közéleti lap

ÚJ ZáSZLaJA
És cíMERE vAN
VÁRoSINKNAK
ÍGY ÜNNEPELTÜK
KARÁCSONYT

RENDŐRsÉGi HÍREK
SPORT

LAKÁSRENDELETET
HOZOTT AZ
ÖNKORMÁNYZAT
POLITIKAMENTES
EGYHÁZAT KÉR
OLVASÓNK

FELÚJÍTVA ŐRZI A VÁROST NEPOMUKI SZENT JÁNOS

2

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

1994. január 14.

Csak korán születtem?
Egy vita margójára
szédságában, a Bethlen utcában.
Nemzedékek nőttek fel a szemem
Derékszögű jobbkanyar után kis előtt. Az egykori kis fehérsapkás úttöhíd vagy csak áteresz mellett a hely- rórendór forgalomirányítók ma már
ségtábla. Az út baloldalán apró vá- tisztes család- sőt nagyanyák. Szomlyogházak, szinte bebújtak a földbe. szédom kisfia, aki még iskolás sem
Az apró ablakok fölötti hatalmas nád- volt, mikor esténként a kutyáimat sésapka nyomhatta a földbe őket? Kor- táltatta nagy szeretettel, ma már válhadt deszka vagy fonott akáctüskés lalkozó, s akkora, hogy elfárad a
kerítések. Szegénység. Aztán újra szem, ha végignéz rajta. Telt az idő,
derékszögű balkanyar, s máris a me- csak a Bethlen utcai iskola nem váltoTöbb mint fél évszázada láttam zőváros központja felé vitt az út. Innen zott. Legfeljebb a színe. Volt már sármeg először ezt a várost. Biciklin kö- már nagykockakő pertli, két oldalán jó ga, zöld, piros, de földszintes. S
zelítettünk Szolnok felől, a délutáni országútnyi poros padka, ahol a sze- ahogy nézem, egyre jobban belebújik
nap fényében ragyogott három tor- kerek jártak, s mi kaptuk a patkósze- a földbe. A templom felőli részen a
nya. Kiemelkedtek a földszintes há- get a guminkba. Finom port kavart a járda jó húsz centivel magasabban
zak közül. Ez volt az első nagyobb szellőcske a rekkenő meleg délutá- van, mint a rajzterem padlója? Egyhely a Tiszántúlon, a legmagyarabb non. A házak kétoldalt, - mintha féltek szóval ez az iskola olyan maradt, amiAlföldön. Ketten tapostuk a pedált, két volna az úttól - jó kőhajításnyira lapul- lyen volt. - Kívülről nézvést Az Alvég megkapta az emeletes
gimnazista Szombathelyről. Egyik tak a földhöz árok és csesznye, akácfák
mögött.
Tovább
kerekezve
a
bal
Hunyadi
úti iskolát, a kis Kálvária melcserkész őrsvezetői, a másik levente
oldalon
szűk
kis
utcákkal
szemben
lé.
A
déli
városrész lakói megkapták
ifjúvezetői egyenruhában. Egyik katemeletnyi
dombon
kis
kápolna
állt.
az emeletes Polgári Fiúiskolát a Peholikus, a másik protestáns. Azt is
előre terveztük el, hogy mindenütt le- Mellette hosszabb sárga épület. Isko- tőfi úton, s a központ lakói az emelela a Kálváriadombon. Jót nevettünk tes zárdához építettek ipariskolai
gyen, aki kér szállást, ételt, segítsérajta, hogy az itteni kis magyaroknak szárnyat, szintén emeleteset. Ebből
get, ha szükséges, az Egyházától,
felér egy keresztrefeszítéssel az isko- lett a Rózsa téri iskola a régi Kiskúti
kiknek hivatásuk a segítés. A Dunánlábajárás!? Aztán a kéttornyú katholimellett, s nem is beszélek a legújabbtúlon nem volt erre szükség, mert minkus templomnál jobbra földszintes isról, a Kölcsey iskoláról, ami szinte
denütt megnyíltak a gimnáziumajtók,
kola, balra emeletes zárda. Szállásvadonatúj.
Csak a felvég nem kapott
tornatermek szőnyegein alhattunk,
nak egyik se jó, gyerünk tovább.
semmit!? A Bethlen, az maradt földmenzákon ehettünk ingyen. Cegléd
volt az első hely, ahol hoppon maradA baloldalon alpesi stílusú emele- szintes. Na persze, ott is épült emeletunk, se koszt se kvártély. Egy búza- tes ház tűnt a szemünkbe. Odaérve tes rész az egyik szolgálati lakás hekereszt tövében aludtunk valahol kiderült, a Községháza, s mellette a lyén, hőközpontnak és irodának tetőAbony határában. Szolnokon becsa- széleslépcsós magasföldszintes, a térbeépítésből, dehát még ez sem
pódtunk, amiről azt hittük Tisza-híd, Járásbíróság. Aztán elkarikáztunk a igazi emelet. Node épült a Bethlen
az vasúti felüljáró volt, mikor meg át- piactér mellett, ahol körben üzletek úton is - mondhatják a szőrszálhasoértünk a Tiszán, ott már nem volt vá- voltak, s máris az egytornyú templom gatók. Hát igen. Téglakerítés a Kutas
ros. így hajtottunk tovább. Csak úgy mellett jártunk, tövében a földszintes Bálint utcában és vízöblítéses WC az
mellesleg, Püspökladányig sehol sem iskolával. Nagy fák, keskeny utcák, udvari űrgödrös latrina helyett, mert
fogadtak be bennünket. A kisújszállá- aztán az Ekegyár, s újra széttágult az már minden közegészségügyi hatósi pedellus úgy zavart el a gimnázium- utca, a kis házak messze húzódtak az ság frászt kapott, mi lesz, ha valaki a
ból, ahogy velem addigi életemben úttól, s a téglagyárnál magunk mögött Bethlen úton az iskolában akar . . .
véletlenül, átvonulva Debrecen felé
még sohasem beszéltek. Karcagon is hagytuk Törökszentmiklóst.
meg festés volt. A püspökladányi öreg
Egy tucat évvel később vetett a menet.
református tiszteletes őszinte szere- sorsom újra ide, s három éven kereszElvégre ez is Európa lenne, bár
tettel dédelgetett majd egy hétig tül szirénázó mentőautóval jártam ke- keletre van a város többi részétől, de
mondván, hadd viszonozza rajtunk a resztül a városon, mert akkor már vá- nem annyira, hogy a vízöblítéses ülősegítséget, amit két éve nyáron az ros volt. Benyomásaim szinte jottányit ke nélküli is elég lenne. Annyira még
unatkozó vasi bakáktól kapott. Le- sem különböztek a legelsőtől. Aztán ez sincs Keleten. Vagy mivel sok ciaratták a termését szórakozásból, újabb tucat év után törökszentmiklósi gánygyerek járt ebbe az iskolába,
unaloműzésként, mikor azt várták, lettem. Majd 28 éve lakom a volt, s azért szánták rá ilyen sokára a város
hogy bevonuljanak Kincses Kolozs- most újra református iskola szom- pénzét elosztók, hogy a szolgálati la-

1993 utolsó képviselőtestületi ülése lassan éjszakába nyúlik. Vita. Délután három óta, már természetes,
hogy csökken az érdeklődés, fárad az
agy. A költségvetés utolsó módosításán folyik a vita. A Református Iskola
két és félmilliós igénye fölött - a 13.
havi fizetés - csapnak össze érvek s
ellenérvek. Már nem tudok rá figyelni,
mert megrohantak az emlékek. Ja ezt
teszi a fáradtság.

várra. No, de vissza Törökszentmiklóshoz.
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kás disznóólja helyén WC legyen a
gyerekeknek? Pedig a példa nevel
legtöbbet. Lehet, hogy azóta épülnek
- istennek hála - fürdőszobás lakások
saját erőből cigány-házaknál is? Szeretném hinni, mert akkor a Bethlen
WC-je missiót teljesített.
Na mindegy, eszmefuttatás ide,
emlékezés oda, fene egy összetett
kérdés ez a Bethlen utcai református
póthiteligény. Azért nem maradt pénzük, mert tornateremnek egy kis üzemi kultúrházat vettek - a Vasast - , s az
összedólés előtt álló Kutas Bálint utcai tanterem helyett megvették a mellette levő házat a Háziipari Szövetkezettől. Persze, hogy elfogyott a pénzük. Naná! Azért kérnek! Na, de a
többi iskola kevesebbet kér, s ha
adunk megint, az egyházat, az egyházit szidják az úgymond, jobban gazdálkodók. Azok, akik kigazdálkodták
a tizenharmadik havi bért. Kigazdálkodni! Ez is megér egy misét! Fene
egy jó hagyomány a negyven évtől.
Magam is nyögtem harmincéves vezetői múltam alatt. Sosem, s ma sem
értem, mi az hogy jár, és mégis úgy
kell kigazdálkodni. Mindez józan, böcsületes, paraszti magyar ésszel fel-

foghatatlan uri huncitság. Ha jár, adni
kell, ha nem elég a pénz, akkor meg
ne járjon. Nahát ezt a kuk copfot még
Lenin követői is átvették minálunk.
Ezért is voltam én rablógazdálkodó,
állandóan fegyelmezett pénzügyi antitalentum, mert fejlesztettem az
egészségügyet, s elverték rajtam a
port érte.

tus iskola megkapta, s ha megkapta,
használja egészséggel választóim
gyerekei javára. Ha megnyerte, hadd
vigye - így a régi szólás. S ma ilyen a
Demokrácia: a többség döntött. Szerencsére volt miből adni, adtak. Bis
dat qui cito dat - kétezer évvel ezelőtt
is ez volt az igazság deákul. - Kétszer
ad ki gyorsan ad. - Mi adtunk. S én
csak töröm a fejem. De jó is ez a
rendszerváltás! Bezzeg az én időmben! Csak arra tudok gondolni, korán
születtem, ezért nem járt nekem érzelemmel póthitel, csak értelemmel fegyelmi. S vajon melyik a jobb, ha az
érzelem dönt, vagy ha az értelem.
Csak az nyugtat, hogy most már idénre ennek vége. Lényeg, hogy a jövőnek, a gyerekeknek adtunk a református iskola póthitelében is. S a jövőjétől
senki ne fukarkodjon értelemmel s főleg érzelemmel ne. Sajnos én korán
születtem, s most csak irigykedhetek
Nagy Kálmán barátomra, aki anno dacumál mint tanácselnökhelyettes kicsinység főnököm is volt, de én nem
hoztam olyan helyzetbe, hogy a fejét
törje az én igazságomon.
Dr. Sülye Mihály
képviselő

S most itt vannak ezek a reformátusok. Kérnek. Nem akartunk adni.
Bizottságban is azt döntöttük, csak
annyit mint a többinek, s ezt is javasoltuk. S a képviselőtestület döntött.
Leszavazta a Bizottságok javaslatát,
s megadta a kért két és fél milliót a
másfél helyett, a felét csak kölcsönbe,
félév múlvai megadásra, de megadta.
Vájjon kinek van igaza? Aki forsriftosan kigazdálkodik, vagy aki fejleszt,
és kér? Vajon, ha a többi is így csinálta volna, akkor is adtunk volna, pénzt?
Vagy fegyelmit, mint nekem dukált
annak idején? Ki tud itt igazságot tenni? Én nem, az biztos, mert én nem
szavaztam meg az igazságosság nevében, pedig az én választóim gyerekeire költik, ha igaz! Na, de száz szónak és a mi hosszú képviselőtestületi
ülésünknek is egy a vége: A reformá-
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UJ címere es zaszlaja

van a

Több, mint két éves kutató és cornis őrzi melyek színe ezüst,
tervezőmunka eredménye- kioltott nyelvük piros. (Az unikéntdec. 2. óta új címer észász- cornis a szüzesség, tisztaság, a
ló jelképezi városunkat.
szeretet és gyógyító erő, az
arany a tökéletesség, örökkévalóság,
az égi fény, a piros
Krisztus vérének
szimbóluma.)
A zászló hosszában vágott, kék-fehér színű, mérete
180x90 cm, középtengelye felett a város címere, arany
színű Törökszentmiklós felirattal. A zászlót körben ezüst zsinór, alul ezüst rojt díszíti. A zászló rúdja
fehér színű 4,5 cm
vastagságú fahenger.
A fent említett napon a képviselőtestület nemcsak a címer és zászló alapíA címer csücskös talpú kék
tásának tényéről alkotott renpajzs, melyet egymásnak tádeletet, hanem azok használamaszkodó arany harántpólyák
ti köréről és szabályairól is. Ez az
osztanak három mezőre. A haönkormányzat szervei számára
rántpólyákon kívüli mezőkben (polgármester, bizottságok, hij o b b és b a l o l d a l t egy-egy vatal) természetszerűen biztoarany színű szemközt ágaskodó sítja a címer használatát, ami
lebegő unicornis (egyszarvú) nem jelenti, hogy az önkortalálható. A pajzs közepén, az mányzat intézményei polgáregymásnak támaszkodó ha- mester] engedéllyel ne használrántpólyák alatt három zöld hatnák azt. Ugyancsak a polhalomra - melyek a város föld- gármester engedélyezheti más
jét, a régi tájat, a szűkebb ha- jogi személyek számára a címer
zát jelképezik - helyezett ötlom- használatát az általuk készített
bú aranykorona, fölötte kiter- kiadványokon vagy jellegzetes
jesztett szárnyú fehér (ezüst) termékeiken. A polgármester
galamb, csőrében olajággal - által kiadott engedély meghamegújulás, béke, szenthárom- tározott időre vagy visszavonáság jelképe látható. A pajzs fe- sig adható, erről a kiadott enlett pánttal elátott tornagallé- gedélyen kell rendelkezni. Keros sisak ötlevelű arany koroná- reskedelmi vagy reklám célú
val, s az azon álló, jobbra tekin- felhasználás esetében a címer
tő címerpajzsi galamb helyez- használatáért gyártási és forkedik el. A sisakkoronához le- galmazási díjat kell fizetni, melyvélszerűen kiképzett arany és nek mértékét ugyancsak a polpiros színű címerpalást tartozik. gármester állapítja meg.
Magát a pajzsot mintegy táA címer használatára kérelmasztva azt, két ágaskodó uni- met kell benyújtani, melynek

varosnak

tartalmaznia kell a kérelmező
nevét és címét - a címer használatának célját - az előállítani
kívánt mennyiséget (darabszámot) - a címer előállításának
anyagát - terjesztés ill. forga-

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

lombahozatal esetén annak
moajat - a használat időtartamát - a címerrel díszítendő
tárgy mintapéldányát (rajzát,
fényképmásolatát, stb.) - a felhasználásért, ellőállításért, forgalmazásért felelős személy
megnevezését.
A kiadott engedélyekről a
Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, indokolt esetben
az engedélyt a polgármester
visszavonhatja. Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy
a közösséget sértő m ó d o n
használja fel, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
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KI LESZ VÁROSUNK ELSŐ DÍSZPOLGÁRA?
Hogy ki és mikor lesz, az még nyitott kérdés, de hogy
lehessen, annak dec. 2. óta jogi akadályai már nincsenek.
Ezen a napon hozott rendeletet ugyanis a képviselőtestület afenti cím alapításáról és adományozásáról. A rendelet
értelmében a Törökszentmiklós Város Díszpolgára cím
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki
valamely kiemelkedő jelentós munkájával vagy egész
életművével mind a városon belül, mind pedig országosan, esetleg nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, és példamutató magatartása miatt
köztiszteletben áll.

zők: A város díszpolgára tanácskozási joggal vehet részt
a képviselőtestületi üléseken. - Hivatalos az önkormányzat által rendezett ünnepségekre, melyeken megkülönböztetett hely illeti meg. - Meghívható a várost képviselő
delegációkba. - Ingyenesen látogathatja az önkormányzat
közművelődési és művészeti intézményeit, azok rendezvényeit. - Elhalálozása esetén az önkormányzat saját
halottjának tekinti, ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.

A cím adományozására javaslatot tehetnek: a városi
önkormányzat és szervei, pártok, társadalmi és állami
A cím évente legfeljebb egy alkalommal adható, s azzal szervek, tömegmozgalmak és szervezetek. Adományoegyütt külön erre a célra készített díszoklevél valamint a zására a Városi Önkormányzat jogosult, odaítéléséről a
város címerével ellátott emlékplakett jár. A város díszpol- képviselőtestület a közvélemény figyelembe vételével
gára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető cí- dönt. A díszpolgári cím átadása ünnepélyes keretek közt
met, s élvezheti azokat a kedvezményeket, amelyek a történik, a címmel együtt bruttó 100.000 Ft pénzjutalom
rendelet szerint tulajdonosát megilletik. Ezek a követke- jár.

ÉJJELI MENEDÉK A
HAJLÉKTALANOKNAK
December elején Szegő János polgármester előterjesztést tett a képviselőtestületnek a hajléktalanok éjjeli
menedékhelye és átmeneti szállása
létrehozására. Indoklásában előadta,
hogy az utóbbi időben a város egyes
területein - gyakran frekventált helyeken - feltűntek a hajléktalanok. Számukat nem lehet pontosan tudni, de
többük nem ismeretlen sem a polgármesteri hivatal, sem a rendróség
előtt. Nyáron többnyire a vagonfelhajtó alatt, télen a várótermekben, tömbházak lépcsőházában, valamilyen védett zugban húzódnak meg. Korábban az érintettek jó része munkásszállókon lakott, ahonnan a rendszerváltás következtében utcára kerültek, s mivel helyi lakosokról van
szó, az önkormányzatnak segítséget
kell nyújtania.
A szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. törvény a 30.000 főnél nagyobb
lakosszámú települések számára kötelező jellegűvé teszi a fentiek biztosítását, amely a hajléktalanok éjszakai
pihenésére vagy ideiglenes tartózkodására szolgál. Az éjjeli menedékhely
feladata a közvetlen veszélyhelyzet
elhárítása, ezért csak éjszakára vehető igénybe, de a szálláson az alváslehetóség mellett biztosítani kell a tisz-

tálkodás lehetőségét is. Lehetővé kell
továbbá tenni az életvitelszerű tartózkodást és a segítségnyújtás különböző formáit is. Az előbbiekért nem, az
utóbbiakért térítési díjat kell fizetni.
A törvény értelmében Törökszentmiklós a lakói száma alapján nem tartozik a kötelezettek kategóriájába, de
a város szeretne hajléktalanjairól
gondoskodni. Ezért az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a Szociális Válságkezelő Programok kormánybiztosításához, amelyben 15 férfi és 5 nő
elhelyezését vállalta. A pályázat sikerrel járt, s a cél megvalósítására a
város 1,8 millió forint támogatást kapott. Ez az összeg és a hajléktalanok
ellátására törvény szerint járó évi
78.000 Ft/fő biztosíthatja az éjjeli menedékhely és átmeneti szállás üzemeltetésének anyagi fedezetét. Az előterjesztés szerint a szállás a Batthyány út 102. sz. alatti átmeneti lakásokban kapna helyet, a Pszichiátriai
Betegek Otthona keretében, de a
Szociális Gondozási Központ vezetője irányításával működne. A képviselőtestület támogatta a szállás kialakítására vonatkozó javaslatot, helyéről
alapos megfontolás után a későbbiekben, de még ez évben dönt.

Változás a
Rendőrkapitányság
élén
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtó Alosztálya tájékoztatója szerint a törökszentmiklósi rendőrkapitányság vezetésében változás következett be. A kapitányság vezetője dr. Papp Lajos rendőr őrnagy kérelemmel fordult a
főkapitányhoz, hogy beosztásából 1993. dec. 31 -ei hatállyal
m e n t s e fel. T e k i n t e t t e l arra,
hogy a rendőrkapitányság nem
a várt szakmai eredményeket
produkálti, a főkapitány a kérelemnek helyt adott. A kapitányságvezetői beosztás betöltésére
pályázatot írnak ki, s az új kapitányságvezető személyének kinevezéséig a főkapitány Öhlbaum Zoltán rendőr őrnagyot bízta
meg a vezetői teendők ellátásával.
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NAGYON SZOROS A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS
Az idén igencsak össze kell szorítani a nadrágszíjat
az önkormányzatnak, hogy mindenre jusson a városi
költségvetésből, amire jutnia kell. A központi költségvetés hiánya előre láthatólag nem csökken, ugyanakkor
az önkormányzatok költségvetési terhei lényegesen
megnövekednek. Inflációt ellentételező automatizmusok nem tervezhetők, jelentős terhet jelent viszont a
kétkulcsos ÁFA éves hatása, s a közalkalmazotti törvény végrehajtásával összefüggő, az önkormányzat
anyagi lehetőségeit igencsak leszűkítő kötelezettség.
Az önkormányzat előzetesen prognosztizált összes
bevétele 866 millió 811 ezer Ft lesz. Az összes bevételek 26 %-át saját bevételek, 14 %-ot az átengedett
bevételek (melyek döntő részét a helyben maradó 30
% SZJA teszi ki), 50 %-át állami hozzájárulás, 10 %-át
a társadalombiztosítástól átvett pénzösszegek teszik ki.
A bevételek 78,3 %-a (689 millió 344 ezer Ft) működési kiadásokra - bér + TB - megy el, a többi egyéb

kiadásokra marad. A gazdálkodás súlyponti feladata,
hogy rendelkezésre álljon a közalkalmazotti törvény
által előírt bérkategóriák fedezete, azaz 66 millió 802
ezer forint.
Fejlesztésre, felújításra 110 millió 665 ezer Ft jut,
tartalékra 6 millió. A fejlesztési feladatok költségvetése
messze meghaladja a tervezett fejlesztésre rendelkezésre álló összeget. A durván 110 millióból a következő
feladatot kellene megoldani:Telefonfejlesztésre40 millió -, a városi gázhálózat fejlesztésére, Óbala gázellátására 20 millió -, közvilágítás-fejlesztésre 12 millió
szennyvízcsatornákra 25 millió -, útalapra, parkoló építésre 14 millió -, az elkészült útalapok aszfaltozására
31 millió -, piacfejlesztésre 9 millió
hogy csak a
legfontosabbakat említsük. És hol van még a sportcsarnok, ami több képviselő szerint a telefonfejlesztés után,
fontosságra, horderőre nézve elsődleges fontosságai
bír. A helye már megvan, tervei is készülnek.

KONDITEREM A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK
OTTHONÁBAN
Régi dédelgetett terv valósult meg az elmúlt év tavaszán
a Pszichiátriai Betegek Otthonában a tetőtér beépítésével.
Eredetileg a mosoda tehermentesítése, majd a Kossuth útról
való áttelepítése lett volna a fő cél elkészültével, de ez
gazdasági okok miatt akkor - s még egy ideig egyelőre megoldhatatlannak tűnt. Ezért az intézmény dolgozói Dr.
Hódosi Miklós igazgatóval az élen elkezdték törni a fejüket,
miként lehetne hasznosítani az új birtokot, hogy egyrészt az
általános zsúfoltságon enyhítsen, másrészt a beteg eddig
objektív okok miatt nehezen kielégíthető mozgásigényén
lehessen segíteni egy célirányos, koncentrált fizikai igénybevétel lehetőségének megoldásával. Kezükre játszott a szerencse, no meg az egyik gondozott, aki 300.000 Ft-ot ajánlott
fel, kimondottan sportcélokra. Természetesen, mivel ápoltról
volt szó, mindehhez gondnokának beleegyezése, s a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának - mint felügyeleti szervnek a beleegyezése kellett. Mindkettő megtörtént, s a felajánlott összeg felhasználása törvényes keretek betartásával, a
szabályoknak megfelelően megtörtént.

kifejezetten az a cél, hogy a maga szintjén valamilyen formában minden ápolt fizikális karbantartására sor kerüljön. A

Az összegből némi kiegészítéssel vásároltak öt kondicionáló masinát, köztük három speciálisat, amely evezésre,
kerékpározásra, futószalagozásra egyaránt alkalmas, tehát
több szempontból is hasznosítható. Vettek még bírkózószőnyegeket is, és berendeztek egy konditermet. Az ünnepélyes
eseményre dec. 6-án Mikuláskor került sor nem egy beteg
érdeklődése és öröme közepette. A közeli tervek között
szerepel egy testnevelőtanár segítségének kérése, aki tanácsokkal szolgálna az eszközök ésszerű hasznosításához, a
megfelelő terhelések, gyakorlatok egyedi kidolgozásához.

gyógyterápiás rész meghatározott ütemterv szerint menne,
de természetesen felügyelet mellett azon túl is sportolhatnának a betegek. Mivel speciális intézményről van szó, nem cél
- igaz törvény sem engedi - a nem várt ajándékok üzleti célú
felhasználása, maximum a dolgozók, ill. azok hozzátartozói
használhatják az eszközöket minimális díjszabás ellenében.

Kérdésünkre Hódosi doktor elmondta, hogy a betegek
közül mindenki, aki csak mozgásképes és egészségi állapota
engedi, igénybe veheti az új, szociális szolgáltatást, sőt

Várakozó állásponton

A tetőtérbe került egy foglalkoztató helyiség, amely lényegében nem változott az eredetihez képest, csak annál jóval
szellősebb, tágasabb és világosabb. Az eddig egy fürdőszobában kialakított fodrászműhely is ide költözött, s helyet
kapott egy komplett gyógyszerraktár, egy anyagraktár, s az
eddig egy betegszobában lévő varroda is. Még 3-4 betegszobának is jutott a tetőtérben hely.
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ÚJJÁSZÜLETETT NEPOMUKI SZENT JÁNOS
De. 19-én délután ünnepélyes keretek között leplezték le Törökszentmiklós
most restaurált legrégibb
szobrát, az Ipolyi Arnold téren álló, s a több mint 200 év
alatt erősen megrongálódott
Nepomuki Szent Jánosét.
Mivel a restauráció alapvető
feladata az eredetiség megőrzése, a javítási munkák, a
hiányok pótlása a helyreállítás után jól láthatók. Szegő
János polgármester köszöntő beszéde után röviden ismertette a Szent történetet,
ezt követóleg Laczkó prépost úr kiegészítette az elhangzottakat, majd megáldottá és megszentelte a
szobrot.
A csehországi Nepomukban született Szent János
Csehország védőszentje.
Pappá szentelése után pápai kanonok, majd érseki helyettes. A források szerint IV.
Vencel király felesége őt választotta gyóntatójává, s mikor az erkölcstelen életű király meggyanúsította feleségét, hogy annak életében más férfiú
is szerepel, azt követelte Nepomukitól, hogy a neje által rábízott gyónási

titkot neki elárulja. Amikor a pap erre
nem volt hajlandó, először püspökséget ajánlott neki, majd égő fáklyával
megkínoztatta, s minthogy ekkor sem

szólt egy szót sem, kivégeztette, és az éj leple alatt
a Moldva folyóba dobatta
az apja által építtetett hídról.
Az immár élettelen test
fényt árasztva úszott a folyón, így hívei követnitudták
útját, megtalálták, s földi
maradványait megmentették. Szentként tisztelték, s
XIII. Benedek pápa 1729ben hivatalosan is a szentek sorába iktatta.
Feltételezhetően éppen
halálának módja volt szobrainak felállítási oka. Az ország különböző tájain található Nepomuki szobor, elsősorban folyók partján
épült településeken - Fegyverneken is hidak mellett.
Minden valószínűség szerint az árvizek ellen oltalmazó védőszentnek tartották,
ezért állítottak neki szobrot
városunkban is. Ha hiteles
történelmi források állnának rendelkezésre, minden
bizonnyal kiderülne, hogy
1778 táján a Tinóka által a
várost is árvíz fenyegette, a
hívek Nepomuki Szent Jánoshoz fordultak védelemért, s a megmenekülés után tiszteletére szobrot emeltek.

Köszöntés a 100. névnapon
100. névnapján köszöntötték dec. 4
én a Dobó út 69. sz. alatti özvegy Németh Menyhértné, szül. Majnós Borbálát
Szegő János polgármester, Évinger
Magdolna és dr. Süle Mihály képviselők,
valamint a Hunyai úti Ált. Iskola 3. osztályos tanulói.
A gyerekek kis műsorral és virággal,
az önkormányzat delegációja a képviselőtestület nevében ajándékcsomaggal
kdveskedett az idős néninek. Mint a képen is látható, Margit néni - aki 1894.jún.
10-én született, 4 gyermeke, 7 unokája,
17 dédunokája és 11 ükunokája van igen jó egészségben él 73 éves lányával
és jún. 10-én, 100. szültésnapján is szeretettel várja az őt most megköszöntöket. További jó egészséget Margit néni.
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KEDVEZMENYEK ÉS RESZLETFIZETES

Januártól még nem vásárolhatók a bérlakások
Sokakat élénken érdeklő kérdésről döntött dec. 16-án a
képviselőtestület, amikor az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján rendeletet fogadott el az önkormányzati
bérlakások elidegenítéséről. A törvény tételes felsorolása
alapján Törökszentmiklóson 376 bérlakás esik abba a kategóriába, melynek bérlőjét vételi jog illeti meg. A vásárlási
szándékot minden évben jan. 1-jétől márc. 31-ig lehet bejelenteni, s az önkormányzat 180 napon belül köteles a jogosultat a lakás vételáráról és megfizetésének feltételeiről tájékoztatni és a szerződéses nyilatkozatot annak megküldeni.
A vételárat ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kell megállapítani, melynek elkészíttetéséről az eladó /önkormányzat/
gondoskodik a vételi szándék bejelentését követően. Ugyancsak az önkormányzat
feladata az első igény beérkezte után a többlakásos épületek társasházzá alakítása.

Mennyit és hogyan
kell fizetni? A lakás vé-

mény illeti meg. /Az említett egymillió forintos lakás esetén
250.000 Ft/. Ha a vásárló egy összegben nem tudja ugyan
a teljes árat kifizetni, de vállalja, hogy azt legfeljebb 6 év
időtartamú részletfizetéssel teljesíti, 15 % /150.000 Ft/ kedvezményt kap. Arra azonban vigyázni kell, hogy amennyiben
6 éves vállalását nem teljesíti, úgy köteles az engedmény
egy összegben történő megtérítésére, amely a részletfizetés
időtartamának lejártát követő 30 napon belül esedékes. Ez
alól csak az esetben van kivétel, ha a vásárló életkörülményeiben olyan komoly akadályozó változás állt be, amely
miatt nem képes a szerződésben foglaltak teljesítésére.
Ilyenkor az eladó /önkormányzat/ az indokok felülvizsgálata
és elfogadása után a módosítási kérelem kézhezvételétől
számított 15 napon belül köteles
számára szerződésmódosítással
a 25 éves törlesztési időt megállapítani. Ez esetben a vételárhátralékhoz kell számítani az árengedmény összegét.

Ha a vevő nem a szerződéskötéskor, de 6 éven belül vállalja
telára a beköltözhető forgalmi érték 50 %-ának
a vételárhátralék egy összegben
megfelelő összeg, vagyis
való kifizetését, úgy a még teljea vevőnek csak a lakás
sítetlen vételár 10 %-ának megmegállapított értékének
felelő kedvezmény /példánknál
felét kell kifizetnie. Ezt
maradva 100.000 Ft/ illeti meg.
sem egy összegben, a la- Az Almásy úti szalagház szinte teljes egészében vevőre vár Természetesen erre a kedvezményre is vonatkozik a nem telkás megvásárlására kötött szerződéskor a vevőnek a vételár 10 %-ának megfelelő jesítés esetében egy összegben való visszatérítési köteleösszegben kell az első vételár-részletet teljesítenie. Ha egy zettség.
összegben való kifizetést vagy rövidebb törlesztési időt nem
Az önkormányzati lakások elidegenítésének előkészítésévállal, 25 évi részletfizetési kedvezmény illeti meg. PL: Egy vel a képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
egymillió forintot érő lakás setében a 10 % /100.000 Ft/ Ellátó és Vagyonkezelő Irodáját bízta meg /részletes inforbefizetése után 900.000 Ft marad, ezt 300 hónap/25 év/ alatt mációk ott/, az adásvételi szerződések megkötésére a város
kell teljesítenie havonta 3.000 Ft-os részletekben. A vásárló polgármesterét hatalmazta fel.
tulajdonjoga csak az első vételár-részlet törlesztés után kerül
A törvény és a helyf rendelet 1994. jan. 1-jétől számított 5
ingatlannyilvántartásba.
évig biztosított volna jogot a bérlőnek a vásárlás bejelentéA teljes vételár megfizetéséig a lakásra elidegenítési tila- sére, amely az önkormányzati helyiségekre is vonatkozott
lom áll fenn /nem adható el/, amely alól csak két esetben van volna /üzlethelyiség, garázs, stb./. Az Alkotmánybíróság
kivétel. Az egyik, ha az elidegenítés a vevő gyermeke - azonban a lakástörvényben alkotmányellenesnek minősítetideértve az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeket te az öt éves időszakot, mivel az aránytalanul hosszú, és a
is-, unokája részére ajándékozással történik, és a megaján- lakásgazdálkodást megnehezíti az önkormányzat számára,
dékozott vállalja a lakásra kötött adásvételi szerződésben a Parlamentnek ezt a határidőt rövidebbre kell szabnia. Ez
foglaltak változatlan feltételekkel történő teljesítését. A má- azonban nem jár hátrányos következményekkel a lakásbérsik, ha a tulajdonos a még hátralévő vételárrészt egy ösz- lőkre, nem zárja ki őket a vételből, nekik továbbra is elővételi
szegben kifizeti. A teljes vételár megfizetéséig a lakásra joguk marad, legfeljebb hamarabb kell dönteniük. A nem
terhelési tilalom is áll fenn /kölcsönt nem lehet rá felvenni/, lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői számára biztosított
kivéve a lakás felújítása vagy korszerűsítése érdekében vételi jogot viszont egyértelműen alkotmányellenesnek jekötött hitelszerződések alapján a hitelnyújtó pénzintézetet lentette ki, ezért feltételezhető, hogy az önkormányzat a dec.
megillető jelzálogjog bejegyzését, melyhez az eladó /önkor- 16-án hozott rendelet ide vonatkozó részét megváltoztatja.
mányzat/ esetenként adja hozzájárulását.

A vételárból kedvezményeket is lehet kapni. A vételár
szerződéskötéskor egyösszegben való megfizetése esetén
a vevőt a vételár 25 %-ának megfelelő összegű árenged-

Mivel a parlament döntését meg kell várni a Polgármesteri Hivatal a rendelkezés hatályba lépését március 1-jéig
felfüggesztette.
HIRT
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JOGI TANÁCSOK
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése (4)
A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek
Magától értetődő, hogy mindenki igyekszik
az általa kötött szerződéseket biztosítani, megóvni magát a másik fél által okozott károktól. Az
évszázadok során számtalan intézménye alakult ki a szerződésekhez kapcsolódó, a szerződés teljesítését biztosító un. mellékkötelmeknek. Most azokat ismertetem, amelyek az ingatlan fogalmához kapcsolódnak, tehát az ingatlanokra vonatkozó szerződések megszegőit „büntetik", illetve a vétlen fél kárát igyekeznek
megtéríteni.

A foglaló és az előleg
Ingatlan adásvételével kapcsolatban elterjedt szokás, hogy a vevő - miután az eladóval
megegyezett - foglalót ad. Ez leginkább olyankor fordul elő, amikor a felek megállapodásukat
még nem foglalták írásba (az eladó elismervényt ad a foglalóról), csupán ún. „ideiglenes"
szerződést foglalnak írásba azzal a szándékkal, hogy később készítik el a tulajdonjognak az
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére alkalmas okiratot. í
Ugyanilyen gyakori, de az általában már a
szerződés megkötésével egyidóben történik,
hogy a vevő előleget ad. A két intézmény nagyon hasonló egymáshoz, hiszen legkésőbb a
szerződés megkötésekor, de még a teljesítés
előtt ad pénzt a vevő az eladónak.
A szerződés biztosítására az előleg nem
alkalmas, csak a foglaló, ezért nagyon fontos a
megállapodás során tisztázni, hogy mire irányul a felek akarata.
Az alapvető különbség abban áll, hogy az
előleg csupán a teljesítés egy része, tehát a
vevő nem egyszerre teljesíti fizetési kötelezettségeit. Ilyenkor voltaképpen az eladó hitelt
nyújt részére, hiszen ő teljesített, és még nem
kapta meg a vételárat, bár magánszemélyek
között az a szokás, hogy a tulajdonjogot fenntartják az utolsó részlet megfizetéséig.
A foglaló viszont biztosítékul szolgál, ugyanis a szerződés teljesítésének meghiúsulásáért
felelős személy az adott foglalót elveszti, a
kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
A foglaló célja tehát a szerződés megerősítése. Nem bánatpénz, tehát ha valaki úgy dönt,
inkább veszni hagyja a foglalót, de nem teljesít,
a másik fél még mindig követelheti a szerződés
teljesítését.
A foglaló nem mentesít a kártérítési kötelezettség alól sem, a szerződő fél követelheti
annak a kárának megtérítését is, amelyet annak folytán szenvedett el, hogy bízott a szerződés létrejöttében. A kártérítésbe ilyenkor a foglalót be kell számítani.
Ha a szerződést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás ellenértékébe be kell számítani, ha
pedig a foglaló beszámításra nem alkalmas,
vagy a szerződés olyan okból szűnik meg,

amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél
felelős, a foglaló visszajár.
A fentiekből látható, hogy nem mindegy,
miben állapodnak meg a felek, célszerű, ha a
szerződésben pontosan leírják, foglalónak
vagy előlegnek tekintik az átadott összeget Vita
esetén a bíróság dönt, amely előtt sajátos módon nem feltétlenül meghatározó, hogy a felek
minek nevezték az átadott pénzösszeget Az
egyértelműen el nem dönthető esetekben elólegnek kell azt tekinteni, a foglaló ugyanis
komoly következményekkel járó, szankciós jellegű kikötés. Éppen ezért a túlzott mértékű
foglalót a bíróság mérsékelheti.

Szavatosság

élvezet, használat, jelzálogjog, stb.)
Általános szabály, hogy a szavatosságból
eredő jogok nem illetik meg a vevőt, ha az
ingatlan hibáit vagy az azt terhelő jogokat ismerte vagy ismernie kellett, pl. azért, mert ezek
kellő figyelemmel felismerhetők voltak vagy az
ingatlan-nyilvántartásból kitűntek.
A vevőt két fő szavatossági jog illet meg:
választása szerint kijavítást vagy árleszállítást
kérhet.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megfelelő határidő kitűzésével a hibák megszüntetését vagy a tehermentesítést követelheti és
visszatarthatja az ellenszolgáltatás ehhez
szükséges részét.

Ingatlan adásvétele esetén az eladó felel
A határidő eredménytelen eltelte után az
azért, hogy a szolgáltatott ingatlan az átadáseladó
költségére kijavíthatja vagy tehermentekor megfelel a szerződésben és törvényben
meghatározott feltételeknek (kellékszavatos- sítheti az ingatlant, vagy ha ez lehetetlen, illetve
ság) továbbá felelősség terheli a tulajdonjog aránytalan költséggel járna, elállhat a szerzőátruházásáért és az átruházott ingatlan teher- déstől.
mentességéért (jogszavatosság).
(A következő részben a szerződést biztosíAz ingatlanok tulajdonjogának átruházása
tó mellékkötelmek ismertetését a zálogjog és a
rendszerint megtekintés után történik, tehát a
kezesség szabályaival folytatom.)
földrészlet, az épület és az egyéb alkotórészek
állapota ismert a vevő előtt. Ennek ellenére
Dr. Szentmiklósi Ágnes
előfordulhat az ingat„SANSZ" BT. jogi tanácsadója
lanban olyan hiba,
amely alapot ad a szavatossági igények érvényesítésére. Ilyen lehet például a falak nedvesedése, a fa alkotórészek gombásodása
Ingatlanos illetékek
vagy az a körülmény,
A forgalmi érték %-a
Megnevezés
hogy az épület létesíté1994. jan. 1-től
1993. dec. 31-ig
se szabálytalanul törADÁSVÉTEL
tént és ezért az építé8
5
Ingatlan után
2
Lakás után
sügyi hatóság költsé2
Lakás után 4 millió Ft alatt
ges átalakítását vagy
6
4 millió fölötti rész után
Építési
telek
után,
ha
a
lakóházat
lebontását rendelte el.

Módosult az illetéktörvény

0

4 éven belül felépítik

A tulajdonjog átruházásáért való szavatosság arra az esetre
szól, ha az ingatlant
harmadik személy
olyan joga terheli,
amely a vevő tulajdonszerzését akadályozza. Ez legtöbbször akkor merül fel, ha az eladó úgy köt szerződést, hogy még az p tulajdonjoga sincs az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezve.
A tehermentességért való szavatosság
arra az esetre vonatkozik, ha az ingatlanon
harmadik személy
olyan joga áll fenn,
amely a vevő jogait korlátozza
(haszon-
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MINDENKI KARACSONYA '93.
Három éwel ezelőtt született egy kezdeményezés a Városi MűveA Nagycsaládosok Egyesülete egyesületi formában második alkalődési Központ igazgatójának ötlete nyomán: Legyen közös kará- lommal vett részt a Mindenki Karácsonyán. Az év folyamán több
csonya mindazoknak, akik a szeretet fényénél szívesen ünnepelnének ünnepre is készülünk, de valamennyi ünnep közül a Karácsony a
együtt, és szeretnének örömöt szerezni egymásnak! Akik tehették, legszebb, a legbensőségesebb, külsőségeiben is a legcsillogóbb.
anyagiakkal is melléje álltak, így valósulhatott meg első ízben e renLehetőségeinkhez mérten igyekeztünk, hogy minél kellemesebbé
dezvény.
és hangulatosabbá tegyük családjainknak ezt a délutánt, amelyet
A járókelők akkor még csodálkozással vegyes kíváncsisággal álltak önzetlen segítségükkel városunkban jó néhányan támogattak. A csameg „a szobor" helyén felállított hatalmas karácsonyfa előtt, ahol ládok, az egyesület vezetősége nevében köszönjük a felajánlásukat,
Szegő János polgármester megnyitotta az első közös ünnepet. Este és további eredményes munkát kívánunk az Ideál Miklós KFT-nek, az
pedig az apró gyertyák fénye mellett, ökumenikus könyörgés kereté- OTP-nek, Tiszatáj Tsz-nek, Törökszentmiklós város Önkormányzatáben, először hangzott el a templomok falain kívül, szabadon az első nak, a Rozsláng BT-nek, Radar KFT-nek, Referencia Építő Ip. KFTkarácsony története. Hosszú dermedtség után akkor mozdult meg nek, Solami Húsipari RT-nek Szolnok, a Vöröskeresztnek, a Vértes 0
először ez a város. Tétova lépésekkel, bizonytalanul - de már elindul- József alapítványnak.
tunk egy új úton. Azóta sikerült hagyománnyá tenni a Mindenki Karácsonyát, mert az emberek igényelték az ünnepet. Az idén is különböző
helyszíneken jöttek össze az egyes korosztályok, a meghirdetett program szerint.

Vidm a hangulat a nagycsaládosoknál

14 órakor Ghiczy Tamás bűvész műsorát már 180-190 fő várta
izgalommal, némelyik bűvészmutatványt a legkisebbek szájtátva figyelték.
Ma már senki sem csodálkozik rá a Mindenki karáA műsor után a szülők átvehették az önkormányzat, a Vöröskecsonyfájára
reszt,
a Vértes 0 József alapítvány ajándékait. A gyerekek részére
A Városi Vöröskereszt és a Kereszténydemokrata Néppárt városi
pedig
ügyességi és szellemi játékok sora következett, amiért fabatkát
szervezete a magányosokat hívta vendégségre az Ipolyi Arnold téri
lehetett kapni. Az összegyűjtött fabatkáért a Fabatka Vegyeskereskeiskola ebédlőjébe. Mindenkit szeretettel vártak, aki egy kis melegségre
désben apró játékokat, kisautót, kirakót, labdát, furulyát stb. lehetett
vágyott. A zsúfolásig megtelt teremben baráti beszélgetés közben
vásárolni. Gyűjthették a fabatkát a szörpivó, magválogató, gombfelfogyasztották el a felszolgált uzsonnát. A hangulatot fokozta a csillogó
varró, papírhajtogató, horgászó, stb. versenyeken. Az egyik ügyességi
karácsonyfa alatt bemutatott kis műsor, melynek fénypontjai ismét a
játékot még a polgármester úr is kipróbálta. Nagy volt az izgalom, hogy
legkisebbek voltak. A Városi Vöröskereszt mindenkit csomaggal ajánkinek hány fabatkája van és mennyit kell még gyűjteni, de azért nem
dékozott meg.
volt olyan kisgyermek, aki valamilyen ajándéktárgyat ne tudott volna
vásárolni. Közben a szendvicskészítő verseny résztvevőiis megkapták
a díjakat és mindenki megkínálhatta saját készítésű szendvicsével a
családját.
Nagyon gyorsan eltelt a délután. Reméljük sikerült a karácsonyvárás ezen délutánját kellemessé tenni.
Fekete Ferencné

Ünnepelt a Hámán Kató úti Óvóda gyermek- és felnőtt közössége
is

A műsorra figyelve

Régi álmuk teljesült ezen a Karácsonyon, amely nem valósulhatott
volna meg támogatóik odaadó segítsége nélkül!
Az óvóda Szülői Munkaközössége és nevelőtestülete által létrehozott, „Adj, hogy örüljenek gyermekeink" óvodai alapítvány számlájára
a Városi Önkormányzat 50.000 Ft támogatást nyújtott. Elhatároztuk,
hogy színes televíziót és video-lejátszót vásárolunk a gyermekeknek
ebből a pénzből.
Örömünket tovább fokozta, az Ideál Miklós Kereskedelmi KFT 337.
sz. Műszaki Boltjának meglepetése, hogy a színes televízió és videó-
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magnetofon megvásárlásához jelentős támogatásban részesítettek
bennünket, s dolgozói ünnepélyes keretek között adták át a kincseket.
Köszönjük, hogy önzetlen gyermekszeretetükkel még feledhetetlenebbé tették e szép ünnepet!
Hámán Kató úti Óvoda dolgozói
és az alapítvány kuratóriuma
Sötétedéskor ismét találkoztunk a közös környörgésen, és égő
gyertyáinkat azokért helyeztük a fa alá, akik már nem lehettek közöttünk . . .
A nap záró eseménye volt a katolikus hittancsoport szereplése a
pódiumteremben. Telt ház előtt karácsonyi misztériumjátékot adtak
elő. A kicsinyek kedves szövegmondása, az ifjúságiak tiszta, szép
éneklése gitárkísérettel - megérdemelt tetszést aratott. Felemelő érzés
volt hallgatni valamennyit, de különösen az utolsó szakasz két sorát:
„Legyen szívedben szeretet, öröm és békesség,
Ne szóljanak a fegyverek ezen a szent estén..

Ünnepi percek a Hámán Kató úti Óvodában

Sajnos, hangjuk nem szállhatott át országunk déli határán!
Összeállította: Hajnal Józsefné
/Foto: Wolcsánszky Csabáné/

„HÓPELYHEK"
Bár tisztára töröltem csizmámat
december ötödikén én is, - mint akkor este annyian mégsem tettem ki
az ablakba. A j ó öreg Mikulás nem jár
nálam már évek óta. Biztosan elveszítette a címemet! - gondoltam. Ha
esetleg jönne, sem érne fel az emeletig. Meg aztán le is pottyanhatna fontos lábbelim a keskeny párkányról!
Ablakot nyitni éjszakára emiatt - túl
fagyos gondolatnak tűnt. Maradt volna a folyosó! Ha kitenném a bejárati
ajó mellé, egy csintalan kedvű krampusz még felkapná.
Hosszas morfondírozás után született meg a végső döntés.
Másnap reggel el is feledkeztem a
nagy napról. Gyors készülődés, indulás. De ajtóm kilincse most mintha
másképpen nyílna! Ugyan, mi történt
vele? - Hát egy gondosan összeállított
kis csomag volt ráakasztva kívülről!
A találékony Mikulás bácsi kifogott
rajtam!
Pillanatnyi meghatódottságomban Reményik Sándor sorai jutottak
eszembe:
„Ne várj nagy dolgot életedben,
Kis hópelyhek az örömök . . . "
Köszönöm a kedves látogatást!
Hajnal Józsefné

Tisztelt
Törökszentmiklósiak!
A Kossuth tér fenyőfái egyhangú szavazással engem
jelöltek az 1994 évre a „Mindenki Karácsonyfájá"-nak,
mégpedig azért, hogy így mentsük meg minden évben
egy-egy felnőttkorba került társunkat a kipusztítástól. Reméljük ajánlatunk nem lesz a Kossuth térbe kiáltott szó!
Utódomat pedig a volt szökőkút közepén keressék, már
most is nagyon takaros, jó formájú ezüstfenyő.
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PALYAZATTAL LETTEK A VILÁGCÉG PARTNEREI
BESZÉLGETÉS A SHELL KÚT ÜZEMELTETŐIVEL
Ha a törökszentmiklósi Shell kúthoz közelít az ember, ugyanaz a kép
fogadja, mint Debrecenben, Egerben,
Budapesten vagy bárhol másutt az
országban. Egyforma épületek,
ugyanazok a színek, s úgy tűnik a
shopban is megegyezik mindenütt az
elrendezési szisztéma. Csak az ott
dolgozók és az üzemeltetők mások és mások. Itt nálunk a Cseh és Társa BT,
akiknek két tagját, a Cseh
házaspárt nyitás után két
hónappal kerestem meg,
hogy megtudjam, miért ez
az egyformaság, s főleg
azt, hogyan lettek sokak által irigyelt „benzinkutasok",
s valóban irigyelni vajók-e.
- Talán kezdjük a „hogyan lettünk benzinkutasod-kai. Az már régóta sokak által tudott dolog volt,
hogy mivel Monortól Gyomaendrődig vagy Tiszafüredig a Shellnek nem volt
érdekeltsége ezen a vidéken, a megyében egyetlen
kútja sem volt - a szolnokit
később adták át
Törökszentmiklóssal kapcsolatosan alakultak ki telepítési elképzelései. Évek óta
folytak a tárgyalásai az önkormányzattal, míg tavalyra megérett az idő a
gyakorlati megvalósításhoz. Utána
érdeklődtünk a dolognak, s megtudtuk, hogy a cég magyarországi kútjait
nem maga működteti, hanem ún. dailereket - ügynököket - bíz meg erre a
célra. Ez úgy fest a gyakorlatban,
hogy a Shell felépíttet mindent, épületet, tankolókat, autómosót és a shopot
is. Mindent az eredeti holland formában, sablon szerint. Ók bútorozzák be
a shopot, töltik fel árukészlettel meghatározott elrendezési elv alapján.
Mindennek megvan a helye, még a
színhatásra is súlyt fektetnek, amihez
a későbbiek során is ragaszkodnak.
Amikor cakpakk kész az egész, meghatározott szerzódésbeni feltételek
mellett átadják a dailernek üzemeltetésre.
- Mindezt így előre lehetett tudni?
- A csudát, ez csak később derült
ki. Először csak az derült ki az érdeklődésünkre, hogy ezt a bizonyos dailerséget meg lehet pályázni. Mivel érdekelt bennünket a dolog, megírtuk a
pályázatot, s benyújtottuk. Hamaro-

san közölték velünk, hogy velünk
együtt 11 jelentkező van, azt, hogy kik
azok, természetesen nem kötötték az
orrunkra. A pályázat több fordulós
volt, egyre szűkült a kör, végül hárman maradtunk. Akkor egy hosszú,
személyes beszélgetésre invitáltak
bennünket, ki kellett töltenünk egy

több oldalas személyiségtesztet is, s
ezek végeredményeként döntöttek
mellettünk.
- Mitjelent valójában ez a bizonyos
ügynökség, hogyan történik a működtetés?
- Az ügynökséget - dailerséget egy négytagú betéti társaság, a Cseh
és Társa BT kapta meg. Ez tulajdonképpen egy családi vállalkozás egy
beltaggal és három kültaggal. A beltag a Shell felé az egyszemélyben
felelős állomásvezetö, egyben a kapcsolattartó. Mint mondtuk, mindent
készen vehettünk át, az üzemanyagforgalmazásáért jutalékot kapunk, az
autómosóért és a shopért pedig bérleti díjat fizetünk, és magánvállalkozásban üzemeltetjük. Ehhez - a berendezéssel kapcsolatosan elmondottak alapján értelemszerű - az árukészletet megelőlegezték, amit természetesen ki kellett fizetnünk. Az
alkalmazottakat is magunk vehettük
fel, mi is fizetjük őket. Tizenketten
vannak, kilenc kutas, hárman pedig a
shopban dolgoznak. Váltásban üzemelünk éjjel-nappal.
- Két hónap után mit mutatnak a
tapsztalatok? Megütötte a társaság a
főnyereményt?

- Üzemanyag-forgalmunk pillanatnyilag a Shell által betervezett kétharmada, ók azt mondják a nemrég induláshoz képest nem is rossz. Nekünk
jobb lenne a több, mert több lenne a
jutalék. A shop forgalma rapszodikus,
a hét eleje általában gyengébb, a második fele billenti helyre a dolgokat.
Egyelőre
főnyereményről nem beszélhetünk, nagyon észnél
kell lennünk, hogy átvészeljük ráfizetés nélkül a kezdeti időszakot.
Hogy később mi lesz,
majd elválik. A forgalom szempontjából nagyon hátrányos ránk
nézve, hogy Debrecen
felől egyáltalán nincsenek a kutat előjelző táblák, Szolnok felől sem
igazi, ami van, nem
elég figyelemfelkeltő.
Jeleztük a Shellnek a
problémát, azt ígérték,
hogy rövid időn belül intézkedni fognak.
- Van-e valamilyen
előny a konkurenciával szemben?
- Nagyon sokat jelent az állandó
nyitvatartás, a hitelkártyák elfogadása /Euroshell, Dunabank/, a cég nemzetközi hírneve, az üzemanyagminóség, a rend, a tisztaság és az udvarias
kiszolgálás. Érre az utóbbira még nagyon oda kell figyelnünk, mert az alkalmazottak még nem érzik a Shellhez tartozás felelősségét, azt, hogy
az ingyenes szolgáltatásokat is maximálisan és előzékenyen biztosítani
kell, s az ügyféllel akkor is udvariasan
kell bánni, ha az nem ad borravalót.
Elismerjük fárasztó dolog, de nem teljesíthetetlen. Hogy ezt bebizonyítsuk,
mi négyen is - ötödikként egy családtaggal kiegészülve - dolgoztunk már
le teljes műszakot, s bebizonyosodott, hogy ha a kiszolgálás minősége
egész nap az elvártnak megfelelő, kisebbforgalom mellett is több borravalót lehet keresni, mint nagyobb forgalom, de tessék-lássék munka mellett.
Bízunk benne, hogy példánk ragadós
lesz, s egyre többjtörzsvendéget tudunk ideszoktatni/
- Köszönöm a beszélgetést.
- PG-
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Olvasónk írta

PLURALISTA, POLITIKAMENTES EGYHÁZAT
Gondolatok a „böjti gondolatok" kapcsán
Az egyház történelmi kategória. Lett, létezik, és
egyszer vége lesz. Azonban még évszázadokra, ha
csökkenő igénnyel is, de szükség lesz rá. Az egyháznak nagy történelmi szerepe volt a kultúra, gazdálkodás, kézműipar, stb. megteremtésében. A magyar viszonyokattekintve István király államalapító és megszilárdító tevékenységének eszköze volt a keresztény vallás elterjesztése. De ez nem ment simán, ismerjük a
történelemből. Nem mindegyik törzs akart behódolni az
új vallásnak. A pogányokat tűzzel-vassal irtották, mígnem győzött a kereszténység. A hívőknek a hitbéli
buzgalomban való megtartása soha nem ment teljesen
önkéntes alapon, a második világháború előtti időben
sem. Kötelező volt a vallásoktatáson, az egyházi szertartáson megjelenni kisiskolás kortól kezdve. A hittan is
kötelező tárgy volt. Kötelező volt a templombajárás
leventéknek, katonáknak. Külön műsor volt a vasárnap
utáni első foglalkozáson azoknak a felelősségre vonása, akik nem vettek részt a misén, Istentiszteleten. Volt
fogcsikorgatás a fegyelmező büntetések végrehajtása
miatt. Hallottunk ilyen esetekről sorozatban leventeköteles ismerőseinktől. Katonai szolgálat ideje alatt, katonai felvonulási alakzatban volt kötelező a templombajárás.
A hittanoktatás alkalmával is előfordult a testi fenyítés. Visszaemlékszem, közvetlen 1945 után a törökszentmiklósi Polgári Fiúiskolában is kapott a tanuló a
paptól olyan nyaklevest, hogy kibillent egyensúlyából,
és nekiesett az asztalsornak 5-6 méteren összetolva
azokat. Nem az értelemre próbált hatni a pap úr, hanem
kézzel meg is torolta a vallási foglalkozáson rendetlenkedő diákot.
Az elmúlt 40 évben az állam és a vallás szétválasztásával eljutottunk Európába, vallásszabadság valósult
meg. Az elején az államnak azokkal az egyházi személyekkel volt gondja, akik a szószéket az államrendszer
megdöntésére való uszításra használták fel. Ezekből
az uszításokból több településen tragédia származott,
ez ellen fel kellett lépni. Egyébként a vallásgyakorlás
magánügy volt, csupán a párttagoknál nem, ez viszont
az ország lakosságának 10 %-át sem tette ki. A felekezetenkívüliek nagylétszámú növekedése a vallásszabadság miatt következett be, mert az emberek felfogásában nagy minőségi változás történt. Megszűnt az
analfabétizmus, a lakosság iskolázottabb lett. Meghatványozódott a közép és felsőfokú iskolákat végzők
száma. A természettudományok általános és magasfo-

kú ismerete közkinccsé vált és materialista vagy idealista ideológiák között az emberek különbséget tudtak
tenni. Felfogásuk eltolódott a materiális értékelfogás
irányában, ezt tartották és tartják igaznak milliók. Ezen
minőségi változások miatt kár sajnáltatni magukat az
egyház képviselőinek, mert ez a változás a nyugati
országokban is megtörtént.
Amiatt viszont sajnálhatja magát az egyház, hogy
hagyta a mai kemény kapitalizmus irányába mutató
rendszernek, hogy a keresztény eszmeiséget lejárassa
azzal, hogy arra hivatkozva, mindent annak a jegyében
téve az országnak nagyobb anyagi kárt okozzon, mint
a második világháború, számtalan átkot szórjon az
elmúlt rendszerre, semmi eredményét nem ismerve el.
Felelőtlenül számos ígéretet tett a demokráciára hivatkozva, megtévesztve jóindulatú, egyenes embereket,
de azokból semmit nem valósított meg.
Vajmi kevesen vannak akik a mai gazdasági-politikai torzszülöttet a jövőben támogatnák, s ez visszaüt
az egyházra is. Az egyház legyen pluralista, ismerje el
az elmúlt 40 év gazdasági és politikai eredményeit,
mert ezzel elősegíti az emberi fejekben a tisztánlátást,
és a fiatalok nem az egyházi vadhajtások között kötnek
ki, mert a történelmi egyházakban és a világi szervezetekben megtalálják a maguk helyét.
Ne alkalmazzon gyengéd erőszakot a vallás terjesztésében azzal, hogy az egyházi felügyelet alatt álló
iskolákban a tanévnyitó és záró ünnepélyeket beviszi a
templomba és egyházi ünnepségekké teszi. Az iskolaköteles tanuló hozzátartozóinak, köztük azon tanulók
szüleinek, akik nem kívánják gyermeküket hittan oktatásban részesíteni, ez úton kötelezővé válik a templomban való megjelenés.
Az egyház csak azt a szerepet töltse be, amit be kell
töltenie, várja és ne kényszerítse a híveket. Nem baj az,
ha nem a középkori Európába jutunk el, hanem ,a
maiba, és világi lesz az oktatási rendszer kiegészülve
- ahol valóban igény van rá - egyházival.
Az egyházak ne 15 millió magyar egyházává próbáljanak válni, hanem maradjanak a realitások mellett.
Van még elég sok millió magyar, aki szabadon megválasztja a maga egyházát, és van sok millió magyar, aki
meg tud élni békében az egyház mellett, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával.
Dikó József
olvasó

VÉGZŐS DIÁKOK FIGYELEM! TABLŐFELVÉTELEKET MÁR
LEHETNE CSINÁLNI, GYERTEK ÉRDEKLŐDNI A FÉNYSZÖVHÖZ!
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Rendőrségi hírek

December 6-án éjszaka a Bocskai út 4. sz. alatti Zöldpatika mellett - butikba ismeretlen tettesek hatoltak be
ablakkifeszítés módszerével, és onnan sportcipőket,
dzsekiket és egyéb ruházati cikkeket tulajdonítottak el
129.000 Ft értékben.
« « «

Dec. 8-án a délelőtti órákban a piacon ismeretlen tettes
eltulajdonította a figyelmetlen F. Mária törökszentmiklósi
lakos táskáját, amelyben 14.000 Ft készpénz, arany,
ezüst nyaklánc, karkötő és egyéb ékszerek voltak kb.
58.000 Ft értékben.
« « «

A MEZŐGÉP Öntödei Üzeme mögötti vikendházak
környékén garázdálkodtak több alkalommal ismeretlen
tettesek dec. 19-21. közötti időszakban. Lakatlevágás és
ajtókifeszítés módszerével több házba behatoltak, ahonnan gázpalackokat, kerékpárokat és több kisebb értékű
használati tárgyat vittek el. Az ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást.

két oldalon többen beszálltak, s a küzdelem során kapanyelek, vasvillák, bozóvágókésszerű eszközök kerültek
elő, amely eredményeként több sérülés következett be. A
sérültek közül kettőt mentők szállítottak kórházba, ahonnan ellátás után hazakerültek. A csetepaté áldozatává vált
egy Lada típusú gépkocsi is, melynek minden ablakát,
szélvédőjét kitörték. A résztvevők közül többek ellen csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt folyik eljárás, olyanok ellen is, akikannak idején az EGYMI-botránynak is részesei voltak. Ellenük vádemelési javaslattal
fordult a rendőrség az ügyészség felé, ügyük folyamatban
van, ók viszont szabadlábon, amit újabb kiadós verekedésre használtak ki.
Dec. 27-re virradóan ismeretlen tettesek ablakbetörés
módszerével behatoltak az Idősek Klubjába, ahonnan egy
videomagnóval és egy színes televízióval távoztak.
« * «

Dec. 13-án éjszaka ismeretlen tettesek ajtókifeszítés
Dec. 21-re virradóan ismeretlen tettes betörte a Kos- módszerével behatoltak a Piac 93 BT piaccsarnoki élelsuth út 125. sz. alatti Sooters fotó kirakatát, és három miszerboltjába, és onnan élelmiszer- és dohányárut vittek
fényképezőgépet vitt el az üzletből kb. 8.500 Ft értékben. el. Dec. 28-án ugyaninnen ismét zsákmánnyal távoztak
A rongálási kár közel azonos az eltulajdonított tárgyak ismeretlen elkövetők, s mivel erőszakos behatolásra utaló
értékével. Dec. 30-án este nyolc óra tájban ismét betörték jelek nem voltak, feltételezhető, hogy lopott vagy ála kirakatot, de a működésbe lépő riasztó valószínűleg kulccsal hatoltak be. A két alkalommal együttesen keletmegzavarta a tettest, aki ezúttal zsákmány nélkül távozott. kezett kár mintegy 130.000 Ft értékű.
*

*

*

« « *

Eljárást indított a rendőrség V. Béla 53 éves törökszentmiklósi lakos ellen, aki szeptember vége óta a városban,
Cegléden, Szolnokon az élelmiszerboltokban, az áruházakban néhány száz forint értékben napi szükségletének
megfelelően rendszeresen dohány, kávé- és italárut tulajdonított el. A nyomozás még folyik, eddig kilenc esetet
sikerült bizonyító erővel felderíteni.
December 22-én éjszaka a Kossuth úti Mini Markét
élelmiszerüzlet melletti butik kirakatát betörték és azon
keresztül benyúlva nadrágokat, ingeket, egyéb ruhaneműket vittek el kb. 12.000 Ft értékben. Az ügyben ismeretlen tettesek ellen folyik a nyomozás.
Karácsony első napján a hajnali órákban K. Illés törökszentmiklósi lakos a Kossuth és a Táncsics út kereszteződésénél látszólag minden ok nélkül tettleg bántalmazta
H. Pál szintén törökszentmiklósi lakost, aki nyolc napon
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. K. Illés ellen garázdaság alapos gyanúja miatt folyik az eljárás.
Dec. 25-én Tiszabőn egy használaton kívüli italboltban
táncmulatságot szervezett F. B. helyi lakos. Bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget, rendezői gárdáról nem
gondoskodott. Mulatozás közben két ott szórakozó helyi
lakos között egy állítólagos régi sérelem miatt vita keletkezett, amely a helyiségből való kitessékelésük után az
utcai tettlegességgé fajult. A kialakuló verekedésbe mind-

Ugyanezen az éjszakán ismeretlen tettesek lakatlevágás módszerével a Juhász kocsma néven ismert italboltbatörtek be, ahonnan kb. 60.000 Ft készpénzzel távoztak.
Még mindig ezen a napon este hét óra körüli időpontban a Biliárd Sörözőben két személy tettleg bántalmazta
R. János törökszentmiklósi lakost, és 600 Ft értékű készpénzt vett el tőle. R. János nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett. Mivel az esetnek közvetett tanúi
voltak, a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személyeket a rendőrség őrizetbe vette, akiket a
bíróság rablás alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezett.
*

*

*

Dec. 19-én hajnali 3 óra körül K. Csaba tiszabői lakos
az Almásy úton, a 4-es főút felé haladt kocsijával, elvesztette uralmát a jármű fölött, és az árokba hajtott. Utasa G.
Nikolett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. K. Csaba ellen ittas vezetés gyanúja miatt eljárás
folyik.
Dec. 22-én a Kossuth út 154. sz. előtt V. Miklósné 66
éves törökszentmiklósi lakos figyelmetlenül lépett az úttestre, s E. István tiszatenyői lakos segédmotorjával elütötte. Az idős nő nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett. Az ügyben vizsgálat van folyamatban.
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APRÓSÁGOK, JÓTANÁCSOK - NŐKNEK
Kevesebb zsír - hosszabb élet
A statisztikák szerint 1960 óta folyamatosan nő a naponkénti
zsírfogyasztásunk. Az emelkedést semmi nem indokolja, hiszen
a fizikai munka intenzitása az élet minden területén csökken, így
csökken a szervezet energiaszükséglete. Egészségünkretekintettel változtatni kell tehát étkezési szokásainkon mennyiséget
és minőséget tekintve egyaránt.
A zsírszükségletet normális esetben testsúly-kilogrammonként napi egy grammban lehet meghatározni, de összesen maximum 80-100 g tekinthető ideális mennyiségnek. Ezt betartva
és csak akkor étkezünk helyesen, ha ennek a mennyiségnek a
fele állati eredetű (hús; «tejtermék, tojás), a másik fele az ételkészítéshez felhasznált növényi olajokból származik. HOGYAN
OLDJUK MEG A ZSÍRSZEGÉNYEBB ÉTKEZÉST? Már a
nyersanyag kiválasztásakor jelentős megtakarítást érhetünk el,
ha zsírban szegényebb élelmiszereket vásárolunk.
A húsok közül a legtöbb zsírt a ma is legkedveltebb sertéshús
tartalmazza. A közepesen zsíros 10 dkg sertéshúsnak 2,5 dk a
zsírtartalma, míg a csirkehús 10 dkg-ként 0,25 dkg-ot, a ponty
0,40-et, a marhahús pedig 0,35 dkg-ot tartalmaz. A zsírban
legszegényebb csirkehús még árban is jóval kedvezőbb, mint
például a sertéscomb.
A húskészítmények körében nagy a korszerű, zsírszegény
termékek választéka, sajnos áraik nem igazán kedvezőek. Legajánlatosabbak a sonkaszalámi, a gépsonka, a baromfifelvágottak, a zöldséges termékek - zsírtartalmuk 8-9 %. A párizsi, a

lehet. Öblítés után itassuk le a szemhéjat puha, tiszta kendővel,
és zongorázó mozdulatokkal ütögessünk a szemkörnyék bőrébe
tápláló krémet.
Ha a szemünk kimerült a szemöblítés önmagában kevés, a
szem nyugalmainak érdekében szükséges a szemborogatás is.
Ehhez két vattapamacsot itassunk át bórvízzel vagy kamillateával, amelyet fekvő helyzetben helyezzünk a csukott szemhéjra.
A vatta mérete legyen jóval nagyobb, mint a szemhéjak felülete,
érje el a szemöldököt, hajoljon kicsit a halántékra és az orrhátra
is. A borogatás ideje 15-20 perc, naponta ismételhető.

A szem kozmetikája
Mindezeken kívül a szem alját is gondosan ápolni kell. A
karikás, tasakos szem sem szép, amelyet vérkeringési zavarok,
anyagcserezavar, kimerültség, álmatlanság okozhat. Ez utóbbin
segít egy kiadós alvás, az előbbiek ellen hatásos a már említett
borogatás, és a szem aljára kent, bőrtípusnak megfelelő tápkrém, amelyet lehetőleg kozmetikus ajánljon. A szemtorna is
erősíti a fáradt, kimerült szemet, amelyet napközben is bármikor
könnyen elvégezhetünk. Ez a következőképpen történhet: Helyezzük két kezünket mindkét szemünk sarkához, és finoman
húzzuk a bőrt füleink felé. Nyissuk ki jó tágra szemhéjainkat, és
lassan mozgassuk a szemgolyókat jobbra és balra, majd lefelé
és felfelé.

így szoktuk, bő zsírban
pedig így is lehet egy-két evőkanál olajban . . .

Konyha: régiből újat

krinolin, a virsli, és hot dog közepesen zsírszegények, de még
mindig kevesebb zsírt tartalmaznak, mint a szalámiféleségek, s
ráadásul jóval olcsóbbak is.
Tejből általában 3-félét kínál a tejipar. Az elhízottak részére
természetesen a sovány, 1,5 %-os tej az ajánlatos, vagy még
inkább az író, csak ahhoz nehéz hozzájutni. Ezek csökkentett
zsírtartalommal, de a fehérjetartalom meghagyásával készülnek. A sajtfélék 10 dkg-ként 9-30 % zsírt tartalmaznak, tehát itt
is lehet válogatni. (Célszerű a csomagoláson megnézni a zsírtartalomra vonatkozó információt.) A vajat vagy a Rama margarint mindennap fogyaszthatjuk, de a margarin, mivel növényi
eredetű, értékesebb, nem tartalmaz koleszterint. Ha csak a
zsírszesgénységet nézzük, a csökkentett zsírtartalmú, különféle
ízesítésű Party vajkrémeket lehet ajánlani.

Ilyenkor, az év végi ünnepek során még a rutinos, tapasztalt
háziasszonnyal is előfordulhat, hogy túlbecsülte a család étvágyát, s több ennivalót készített, mint amennyi elfogy. Ilyenkor
nem szükséges kidobni a maradékot, hiszen némi leleménnyel,
fűszerekkel vagy más hozzávalókkal olyan ételt készíthetünk,
amely minőségében és ízében is új. íme a jövőre vonatkozóan
néhány hasznosítható tanács.
A megmaradt, lefagyasztott pörköltből később remek hortobágyi húsos palacsinta készíthető. A pörköltből kiszedjük a
húsokat, finomra vágjuk, majd tejföllel elkeverve felfőzzük. Ezután elkészítjük a cukor nélküli palacsintákat, közepükbe a húsból kis halmot teszünk, sütőben átsütjük, majd a megmaradt,
tejföllel kevert pörköltlével leöntjük.
A maradék marhahúsból is ízletes ételeket készíthetünk. Ha
jó, kiadós marhahúslevest főztünk, sok-sok zöldséggel, a puhára
főtt marhahúst második fogásnak is el lehet készíteni tejfölös
mártásban. Ehhez szükség van a kifőtt zöldségekből egy-egy
szár fehér- és sárgarépára, főtt vöröshagymára, petrezselyemzöldre. Ezeket együtt kevés borssal, ecettel fűszerezve törjük át
szitán vagy robotgéppel. Adjunk hozzá két deci tejfölt, egy
kanálnyi lisztet és kevés cukrot. Ezt a mártást öntsük rá a
felszeletelt marhahúsra, és még néhány percig főzzük együtt.
Körítéssel nagyon finom.
Kisebb marhahús is kerülhet ki a maradékból. Tegyük egy
edénybe, adjunk hozzá apróra vágott szalonnadarabokat, vöröshagymát karikázva. A hússzeleteket pirítsuk meg, hintsünk meg
liszttel. Ezután öntsük fel kevés húslevessel. A közben megpárolt rizst ízesítsük borssal és tegyük a húsra. A rizs tetejére
tegyük a kiszedett szalonnacsíkokat és kevés tejfölt. Az egészet
szórjuk meg petrezselyemzölddel, és forró sütőben süssük át.

A szem kozmetikája
Minden, ami bennünk zajlik, a szemünkből olvasható. A szem
a legfeltűnőbb, legszembeöltőbb egész megjelenésünkben.
Csak azt a szemet tartjuk szépnek, melynek szemfehérje tiszta,
nem véreres. A tisztaságát kozmetikus is, meg az otthoni ápolás
is segíthet megőrizni. Ennek egyik módszere a sem sok időt, sem
nagy kiadást nem jelentő szemfürdő, amely házilag is elvégezhető, s szinte csodát művel. Naponként, vagy másnaponként
végezzük úgy, hogy kendőn átszűrt kamillaforrázattal, 3 %-os
bórvízzel (gyógyszertárból) vagy szemvidító fű langyos főzetével
megtöltött szempoharat illesztünk a szemünk alá, és lassan,
váltakozva nyitjuk, csukjuk szemünket a folyadékban. Szemünk
a folyadékban megtisztul és felfrissül. Az edénykét tartsuk kínosan tisztán, ellenkező esetben a szemfürdő gyulladások forrása

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

16

KÜLDÖTTGYŰLÉS ÉS
VEZETŐSÉG-VÁLASZTÁS A
TSE-NÉL
Az egyesület alapszabálya értelmében
küldöttgyűlés előtt számolt be a Törökszentmiklósi SE elnöksége négyéves munkájáról.
A vezetőségen kívül részt vett a rendezvényen Mészáros János alpolgármester is. A
meghívottaknak Búzás Sándor egyesületi elnök számolt be a gazdálkodásról, a szakosztályok munkájáról, eredményeiről. A10 szakosztályban 341 sportoló tevékenykedik aktívan, az atlétika, kézilabda és labdarúgó
szakosztály kiemeltként, a birkózó, ökölvívó
és kosárlabda szintentartóként, a lovas, teke,
tenisz és természetbarát pedig önfenntartóként működik. Az atlétáknál továbbra is kiváló a fiatalok képzése, évről évre megyei és
országos szinten is kiemelkedően szerepelnek. Második éve „B" kategóriában versenyeznek, az idén a megye II. legjobb szakosztálya minősítést szerezték meg.
A labdarúgók évek óta gyengén szerepelnek, tavaly kiestek az NB III. Mátra-csoportjából, s bár egy szerencsés visszalépés
következtében az osztályban maradtak, az
őszi szezont messze lemaradva a mezőnytől
az utolsó helyen zárták, s a megkapaszkodásra szinte matematikai esélyük sincs. A
tisztulás, a majdani sikeresebb eredmények
érdekében a szakosztályvezetés mélyreható
változásokat hajtott végre, s tavasszal egy
fiatal, döntően miklósiakból álló csapat kialakítása lesz a cél.
A TSE legsikeresebb szakosztálya a kézilabdásoké, akik a négy év folyamán az NB
ll-be jutástól a legfelső osztály kapujáig küzdöttékfel magukat. Az idén ősszel 10 mérkőzésből 9-et megnyerve, 2 ponttal vezetik a
mezőnyt, s nagy kérdés az, mi lesz, ha a
tavaszt is ezen a helyen zárják. Az első osztályban való szerepléshez megfelelő anyagi
forrásokra kellene szert tenni, de ennkél is
nagyobb probléma a sportcsarnok hiánya,
ami miatt a csapat hazai mérkőzéseit Szolnokon kényszerül lejátszani. Náluk egyetlen,
de alapvető probléma van, az utánpótlás-nevelés máig is megoldatlan.
A beszámolót követően Mészáros János
alpolgármester kért szót. Sajnálkozva állapította meg, hogy a helyi gazdasági egységek
megromlott helyzete miatt egyre csökken a
szponzorok száma, s bár az önkormányzat
hathatósan próbál segíteni, az ó lehetőségei
is végesek. A sportcsarnokkal kapcsolatosan
elmondta, hogy arra pillanatnyilag nincs fedezet, de a helyét már kijelölték az új OTPszékház mellett, januárra elkészülnek a tervei, s két-három éven belül egy sport, kulturális, társadalmi céloknak egyaránt megfelelő csarnokfog felépülni. Sürgette az utánpótlás-nevelés és az ifjúságiak versenyeztetésének megoldását a kézilabdásoknál, reményét fejezte ki, hogy a labdarúgók mielőbb
rendezik soraikat.
Többen hozzászóltak az elhangzottakhoz, majd a küldöttgyűlés utolsó napirendi
pontjára, az elnökség megválasztására került sor. A küldöttek újabb öt évre az eddigi
elnöknek, Búzás Sándornak szavaztak bizalmat, helyettese Elekes István lett. Az elnökség további tagjaivá Babocsay Györgyöt,
Csabai Bélát, Holák Lajost, Korancsi Lajost
és Tóth Andrást választották meg. A számvizsgáló bizottság jövőbeni elnöke Kovács
József, az ügyvezető továbbra is Hajik István.
HIRT
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„ENGEM ÉRDEMBEN
SENKI NEM KERESETT"
Utánpótlás-ügyben ismét Kovács Béláé a szó
A TSE elnökségének beszámolójában, s Mészáros János alpolgármester hozzászólásában is felvetődött a kézilabda utánpótlás megoldatlanságának gondja. Régóta
vajúdó kérdés ez, amelynek megoldásával kapcsolatosan Kovács Béla, a Székács
Szakközépiskola testnevelője, kézilabda szakedző, pontosan egy évvel ezelőtt lapunk
hasábjain fejtette ki véleményét. Elképzelésének lényege az volt, hogy a város három
középiskolája legyen bázisa egy városi ifjúsági csapatnak, amelyet be lehetne nevezni
az országos bajnokságba, s a fiatalok folyamatosan épülhetnének a felnőtt csapatba.
Miután a küldöttgyűlésen kiderült, hogy a probléma továbbra is probléma, ismét
felkerestük Kovács Bélát: - Hogyan látja most a helyzetet, történt-e változás, van-e
remény az előrelépésre. Edzésvezetés közben találtuk, keze alatt 20 fiatal végzett
iszonyatos munkát a téli szünet kellős közepén.
- A küldöttgyűlésen elhangzott, hogy városi ificsapat van ugyan, de mivel megyei
ifjúsági bajnokság nincs, az országosban való részvétel pedig megoldatlan anyagi
terhet jelentene, versenyeztetésük nem megoldható. Te hogyan látod ezt?
- Azzal kezdeném, hogy nagyon nem szeretnék buta embernek látszani, aki nem
törődik a kézilabdával, ezért elmondom, hogy itt, a Székácsban továbbra is olyan
kézilabda szakosztály működik, amely csapatai a megyében mindent megnyernek,
amit középiskolás szinten csak lehet. Heti 4x2,5 órás igen kemény edzést folytatunk,
mint a példa mutatja, még szünetekben is. Az idén is területi döntőn veszünk részt IV.
és V. korcsoportban egyaránt, remélem onnan is tovább lépünk. Tesszük tehát, ami
tőlünk telik. Sajnos ennél többre viszont már nem. Egy éve, mikor kifejtettem gondolataimat, azt hittem, eredménye is lesz. Nos, lett, mert a cikk megjelenése óta senki
nem kommunikál velem. Megfagyott körülöttem a levegő, nagyon úgy tűnik, valakik
nem akarják, hogy itt igazi ifjúsági csapat legyen. A bajnokság őszi kezdete előtt
terveztek egy összejövetelt az ügyben, amelyre állítólag mhdenkit meghívtak volna,
akinek a kézilabdához köze van. Nem tudom, mi lett belőle, az biztos, hogy engem nem
hívtak meg, de ahogy hallom 400.000 Ft-ot utánpótlási célra elkülönítettek. Szívesen
elmentem volna pedig, mert kezemben volt a Budapest Bajnokság kiírása, amelyre
kapcsolataimnak köszönhetően meghívtak bennünket. Kb. nyolc alkalommal kellett
volna az ificsapattal felmenni Pestre, s egy-egy alkalommal 4-5 csapat mérte volna
össze erejét körmérkőzés formájában. Köztük olyanok, mint a Fradi, az Elektromos és
más budapesti nagyegyesületek csikócsapatai. Óriási lehetőség lett volna sok mérkőzéssel, komoly erőpróbákkal. Mivel erről érdemben senkivel sem tudtam tárgyalni, a
Székács pedig anyagilag ezt nem bírja el, az egész kútba esett. De hívtak Debrecenbe,
más nagyvárosba is tornákra, s pénz hiányában mindet vissza kellett mondani. Állítom,
lenne lehetőség a fiatalok versenyeztetésére, csak akarni kellene. Az állítólagos
400.000-ből bőven telne rá.
- Én azt hallottam, te nem vagy hajlandó a TSE-vel együttműködni, tárgyaltak veled,
de nem álltál kötélnek, s nem vagy hajlandó az egyesületnek játékost sem adni.
- Látod, ez a legdühítőbb az egészben. Valakik ezt terjesztik, úgy állítják be a dolgot,
mintha én lennék a legfőbb kerékkötő. Szó sincs erről. Velem senki az égadta világon
érdemben nem tárgyalt, senki ez ügyben meg nem keresett. Nem én nem működök
együtt, mi nem kellünk a TSE-nek, hiszen senki onnan nem is hívott bennünket. Az más
kérdés, hogy a pillanatnyi helyzetben, a semmire és semmiért nem is engedném oda
a gyerekeimet. A szakmai munkáról nincs információm, de tény, hogy sehol nem
szerepelnek versenyszerűen. Akkor meg minek. Itt nálam legalább heti 4 alkalommal
igen keményen dolgoznak, látom őket, a fejlődésüket, s legalább a középiskolás
bajnokságban szerepelnek. Mindkét csapatom a megyei döntőre készül. Azt sem
igazán tudom, kikből állhat a TSE ificsapata, hiszen a szakmunkásból is hozzám járnak
edzésre a gyerekek. Valószínűleg a bercsényisekből, akik ugyanabban a középiskolás
bajnokságban szerepelnek, mint mi. Gyakorlatilag minden ugyanúgy működik mint egy
évvel ezelőtt annyi különbséggel, hogy a TSE-nek van egy névleges ificsapata, s még
nagyobb a csend, mint volt. így pedig továbbra sem látok reményt a helyzet megváltoztatásáta.
PÁSZTOR
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ISMÉT SIKERES EVET ZARTAK
AZ ATLÉTÁK
A törökszentmiklósi atléták évek óta olyan sikereket értek
el, amelyek eredményeként atlétikai berkekben országosan
is jegyzik a TSE nevét. Miután 1991-ben az országban
működő 108 szakosztály között a 36-ak lettek, a Magyar
Atlétikai Szövetség a törökszentmiklósiakat a „B„ kategóriába sorolta. 1992-ben 140 szakosztály közül a 38. hellyel
sikerült megőrizni a megszerzett pozíciót, így az 1993. évet
is ebben a kategóriában kezdhették atlétáink. Év közben
folyamatosan szép sikereket értek el, de az összkép csak
év végén alakult ki. A mérleg megvonására, az egész évi
munka értékelésére december elején, a hagyományos évzáró ünnepségen került sor, melyen a versenyzőkön, szülőkön,
edzőkön kívül megjelent a szakosztály vezetése, Kővári
László, a Megyei Sporthivatal elnöke, Búzás Sándor egyesületi elnök, Mészáros János alpolgármester és Hajik István,
a Városi Sportfelügyelőség elnöke is.
Karakas Ferenc edző beszámolójából kiderült, hogy a
szakosztály - elsősorban az önkormányzatnak köszönhetően - szorító anyagi gondok nélkül végezhette munkáját, a
figyelmet a minőségi munkára, az eredményességre lehetett
fordítani. Három edző segédletével 95 versenyező vágott az
évnek, zömükben általános iskolás korúak. A legkisebb korosztály, a gyermek korcsoport a Kölcsey Általános Iskolában
tartotta edzéseit Karakas Ferenc és Bertán István vezetésével. A lelkiismeretes munka eredményeként jól szerepeltek
a 4 megyei felmérő és egyéb gyermekversenyeken is, számtalan érmet gyűjtöttek, de igen rangos viadalokon is becsülettel helytálltak.

A serdülő „B"-„A" és az ifi korcsoport a Székács Elemér
Mg-i Szakközépiskolában készült 40-42 fővel a versenyekre
Jávor László és Bertán István irányításával. A célkitűzés a
megyei bajnokságokon való jó szereplés és minősítések
elérése, ezen belül a legjobbaknak az országos bajnokságokon való helytállás és arany-ezüstjelvényes minősítések
megszerzése volt. A csoport valamennyi megyei versenyen
részt vett, melyek mint felkészülési versenyek jól szolgálták
az országos bajnokságokra való felkészülést is. 1993-ban 26
megyei bajnoki címet szereztek különböző korcsoportban a
versenyezők.
A sportág igazi megmérettetése az országos bajnokság
volt, melyeken 17 helyezést, 9 arany, 15 ezüstjelvényt, 1
olimpiai, 218 bajnoki és 125 minősítő pontot sikerült megszerezni.
Országos bajnoki eremdények:
I. helyezés

Csontos Rozália ötpróba „B" változat

II. helyezés

Bertán Gábor

II. helyezés

Csontos Rozália 80 m gátfutás

gerelyhajítás

II. helyezés

Szuromi Attila

III. helyezés

Csontos Rozália 80 m síkfutás

IV. helyezés

gerelyhajítás

ifi gerelyhajító csapat
/Bertán G., Fodor, Tóth, Karancsi/

IV. helyezés

leány 4x100 m váltó
/Lovas, Csontos, Kovács, Pintye/

V. helyezés

ifi hármasugró csapat
Bertán G., Urbán, Kóródi, Nádas/

V. helyezés
V. helyezés

Csontos Rozália 300 m síkfutás
négytusa fiúcsapat
/Bussay, Fódi, Csór, Drávusz, Molnár/

V. helyezés

leány 4x100 m váltó
/Szabó, Kántor, Süveges, Csontos/

VI. helyezés

ifi magasugró csapat
/Bertán G., Nádas, Kóródi, Erényi/

VI. helyezés

Bertán Gábor

VI. helyezés

ifi 110 m gátfutó csapat

hármasugrás

/Süveges, Tóth, Kóródi, Karancsi/
VII. helyezés

fiú ötpróba csapat
/Szuromi, Karancsi, Bognár, Pilár/

VIII. helyezés

Bertán Gábor

VIII. helyezés

fiú 4x100 m váltó

gerelyhajítás

Aranyjelvényesek:
Csontos Rozália, az országos bajnok a dobogó legfelsőfokán
A 8 város versenyén, melyen Kecskemét, Tatabánya,
Kiskunhalas, Hódmezővásárhely, Csongrád, Mezőtúr, Kiskunfélegyháza és Törökszentmiklós több mint 300 versenyzője mérte össze erejét, végig szoros versenyben a 2. helyet
szerezték meg legifjabbjaink a házigazda Kiskunfélegyháza
mögött. Kiemelkedően jól szerepeltek a második alkalommal
megrendezett GYERMEK EURÓPA FESZTIVÁL-on is, melyet Debrecenben rendeztek 4 ország /Szlovákia, Románia,
Szlovénia, Magyarország/ 36 klubjából összesereglett 412
versenyező részvételével, s ahonnan egy I. és három-három
Il-lII. helyezéssel tértek haza.

Bertán Gábor, Szuromi Attila, Kántor Edit, Süveges Kitti,
Szabó Judit, Csontos Rozália, Farkas Róbert, Bognár Zoltán,
Földvári Attila
A bajnoki és minősítési pontok tavalyhoz viszonyított kevesebb számában erősen közrejátszott, hogy a serdülő „A"
és ifi korosztályban objektív okok miatt nem tudtak a versenyzők a terveknek megfelelően résztvenni az országos bajnokságokon.
A bajnoki és minősítési pontok alapján a következő sorrend alakult ki a legeredményesebb versenyzők között: 1.
Bertán Gábor 58,75 p., 2. Csontos Rozália 27 p., 3. Kóródi
Tanás 24,5 p.
PÁSZTOR
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AZ ELSŐ SZABADIDŐS ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG TŐRÖKSZENTMIKLÓSON
Beszélgetés Futó Ferenc városi ügyvezetővel, a
MEZŐGÉP TEKEKLUB elnökével
- Ha jól emlékszem, a díjkiosztó vacsorán találkoztunk
utoljára. Mint említette, mai témánk a szabadidős Teke Országos Bajnokság előzményei, a szervezés
jelen helyzete, a lebonyolítás körülményei. Hogyan jutott el
idáig ez az egész?
- Ha őszinte akarok lenni, nehezen.
Sót, nagyon nehezen! Évek óta több,
mint 700 órát töltök el
különböző szintű bajnokságok szervezésével, lebonyolításával és a megfelelő propagandaanyagok elkészítésével. Először a munkahelyi, majd a városi, területi és megyei bajnokságokat építettem ki, ezt követően jött az előrelépés lehetősége.
Az ötlet a '93-as díjkiosztón született. Kivitelezésére biztatást kaptam a megyei és országos elnökség tagjaitól is.
Számukra a versenyek lebonyolítása és a helyszíni tapasztalatok meggyőzőek voltak ahhoz, hogy a rendezés jogát
elsőként megkapjuk. Sokat segített Szabó Jenő újságíró is,
aki népszerűsítette szövetségünk lapjában ezt a sportágat
és klubunk tevékenységét. Elértük, hogy a szövetségen
belül is elfogadták ezt a sportágat, klubunk tevékenységét,
és ma Törökszentmiklós a Kunság „fellegvára". Ezt a rangot
az újságírók ragasztották ránk. Büszkén viseljük és igyekszünk méltók lenni rá.
Maga a szervezés 1993. augusztus elején indult el és ma
is tart. A kapcsolatok felvétele elég kalandos körülmények
között történt: telefon, telex, levél stb. útján. Többszöri nekifutásra sikerült az ország minden megyei elnökével, ügyvezetőjvel állandó kapcsolatpt kiépíteni. A hírközlés különböző
eszközei és címek állnak rendelkezésemre a továbbiakhoz.
Ezen felül a Jászkun Krónika, valamint szövetségünk lapja
tette közzé felhívásunkat a megye, ill. az ország egész
területén. Maximumként várható 22 csapat /19 megye és
Bp., + a rendező város és klub/. Az egyéni indulókkal együtt
150 fő, valamint a kísérők és a csapatvezetők.
- Nem sok ez a létszám a kétsávos pályához?
- Nyugodtan állíthatom, hogy nem, mert háromnapos
verseny lesz. Már kidolgoztam percnyi pontosságra a csapatok indítását, a várható maximumra. Ha kevesebben jönnének, - amit nem hiszek - könnyebb lesz a dolgom. Első
jelentkező a Budakeszi Szabadidő- és Tömegsport Klub volt.
Ők már voltak vendégjátékon és egy kellemes hétvége
emlékével tértek haza.

- Mit értsünk vendégjátékon?
- Minden résztvevőt meghívtam Törökszentmiklósra, ismerkedéssel egybekötött játékra, melynek pályadíját mi fizetjük. Dunántúlról nagyon lelkes csapatok várhatók. Öt
onnan már bejelentkezett, de megmozdult Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
és épülőben van a mi csapatunk is. Aki még nem jelzett
vissza, most építi csapatát az OB. elvárásainak megfelelőre.
- Ez hatalmas feladat. Hogyan birkóznak meg vele?
- Már most dolgozom a feliratokon, emblémákon. Ezek az
ajándék-pólókra fognak kerülni. Elkészültek az irányjelző
táblák, kész a plakátterv az érkező versenyzők tájékoztatására. A szállást - tekintettel a nyári szünidőre - valamelyik
kollégiumban, az étkezést a Park Étteremben vagy az Ezerjó
Kisvendéglőben tervezzük megoldani. Eredményhirdetés az
utolsó versenynapon lesz, ebéddel egybekötve.
- Az anyagiak hogyan alakulnak?
- Őszintén mondva még pontosan nem tudom, de nagyon
bízom a városban! Ugyanis ezek az emberek 2-3 napig itt
tartózkodnak. Versenyeznek, esznek-isznak, vásárolnak,
tankolnak stb. Ezek mind komoly bevételt jelentenek az
ÁFÉSZ-nek, a SHELL-kút üzemeltetőjének, valamelyik kollégiumnak, a boltvezetőknek stb. Rajtuk keresztül mindez a
város bevétele is. Körükből szeretnék szponzorokat szerezni! E nemes célra városunk lakói, vállalkozói, KFT-k, BT-k,
egyéb közületek nyugodt lelkiismerettel adományozhatnak
bármilyen összeget, mert leírható az adóból. /Ellentétben az
élsporttal!/ Ezt Gallov Rezső államtitkár úr is megerősítette
az Erdős Pál újságírónak adott interjúban. Ennek érdekében
személyes kapcsolatokat keresek azokkal a vállalkozókkal,
akik szívügyüknek tekintik első országos bajnokságunk sikerét. Támogatóink nevét /hozzájárulásaikkal/ reklámoznánk az ajándék-pólókon és az újságokban.
- Miért bízik a felajánlásokban?
- Több emberrel beszéltem e lehetőségről, s nem zárkóztak el. Egyéni felajánlás is történt már. Egyébként mindig
bíztam az emberekben. Még akkor is, ha életem során
akadtak, akik ezzel visszaéltek. Tudom, amit teszek, egy
közösségért és városunk szabadidősportjáért teszem. Bízom abban, hogy ezt mások is így látják.
- Kérem, ne haragudjon a kimondott gondolatért - de Ön
valóságos „megszállottként" dolgozik a klubért, a városért,
az emberekért!
- Inkább megtiszteltetésnek veszem! Szerintem mindenhez kell egy bizonyos fajta megszállottság. Enélkül nincs se
sport, se eredmény, se siker. Első országos bajnokságunk
se jöhetne létre öt év után, ha ez hiányozna belőlem. Őszintén remélem, hogy lesznek támogatóim, és az első Teke
Országos Bajnokság befejeztével lesz, miről beszámolni.
- Köszönöm a tájékoztatást és szívből kívánom a sikeres
megvalósítást!

Hajnal József né
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TAURINA - A G R Á R KFT
a ALFA-LAVAL

rums
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SZARVASHAMU TENYÉSZTŐK FIGYELEM!
A világhírű

a ALFA-LAVAL

termékekből
KEDYEZMENYES VÁSÁRT RENDEZÜNK JANUÁRBAN.
/

/

Nehéz feladat a tej továbbítása a tőgycsatornától a tejvezetékig (vagy a
sajtárig), anélkül, hogy a tej természetes tulajdonságait megváltoztatnánk.
Semmilyen más fejőkészüléket nem dolgoztak ki, olyan szoros
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n a fejési kutatóintézetekkel,
mint
az
Alfa-Laval
berendezéseit.
És egyetlen gyártónak sem üzemel annyi
fejőkészüléke, amelyik napról napra végzi
feladatát különböző környezetekben:
600.000 telepen szerte a világon.
Ennek a hatalmas felgyülemlett tudásnak
és t a p a s z t a l a t n a k az e r e d m é n y e a
fejőgumik, fejőkelyhek, kollektorok és tömlők
optimális megformálása, a legelőnyösebb
súllyal, teljesítménnyel és levegőelosztással.

Optimális súly.
teljesítmény,
levegőelosztás

Hp 102 hidropulzátor
Kollektor fedél kpl.
új típus
24-es kehelygumi
(1 csomag = 4 db)
Tőgyfertótlenítő DIPAL
(10 literes)

Ár:
ÁFÁ-val

Akciós ár:
ÁFÁ-val

16.469,-

13.000,-

3.175,1.348,-

2.430,1.225,-

358,-/lit.

325,-/lit.

Speciális mosószerek fejőgépekhez
126,-/kg
Alfa 5 lúgos (30 kg-os)
109,-/kg
Alfa Cid savas (30 kg-os)
(Adagolás 10 liter vízhez 0,5 - 1 dl)
1.646,- Kúpos tejszúró műanyag
406,- Kúpos tejszűrőhöz betét
(hagyományos)

5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, Óballai út
Telefon: (56) 375-540 vagy Törökszentmiklós 82, Telefax: (56) 375-540, Telex: 23-557

115,-/kg
99,-/kg
1.496,369,-
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HALOTTAINK
ifj. Vékony István /40/, özv. Kiss Ambrus Endréné Csordás Ilona /54/, Hajnal László /88/, Fodor Kálmán 1211,
Gulyás Csaba /28/, Vígh Pál /38/, Farkas Rozália /72/, id. Karsai János /82/, Erős Béla /64/, id. Raffael Péter /80/,
Fejszés Ferenc/63/, Lóié Józsefné Varga Lili /65/, Tóth Ortán /63/, Németh József /51/, Hudu Sándorné Kovács
Ágnes /32/, Bognár Imre /53/, Tigyi Lászlóné Vígh Eszter/71/, Tóth Mihály Zoltánné Egyed Katalin /39/, Fejes
Tóth Menyhértné Gyuricza Etelka /85/, Sz. Kiss András /48/, Pál Sándorné Molnár Erzsébet /58/, Varga Ferencné
Szilágyi Erzsébet/48/, Erdei János/79/, Mészáros Béla/68/, R. Tóth Gyula/78/, Lakatos Lajosné Suki Róza/56/,
Sándor Miklós /70/, Révész Gézáné Magyar Irén /85/, Szécsi Béla /66/, id. Ruder Pál /91/, Kiss Jenő /62/, Halász
Attila /1 napos/, Patkó Istvánné Takács Julianna /76/, Ratkai János /70/, Kiss Mihály /80/, Dér Józsefné Nagy
Erzsébet/54/, Ramocsa Sándor/74/, Burján Mátyás/64/, Veres Józsefné Boldog Eszter /61/

NYUGODJANAK

BÉKÉBEN!

Gyógyszertári ügyelet

A Kereszténydemokrata Néppárt sikerrel rendezte meg filléres ruhavásárát
1993. december 11-én.
Köszönetet mondanak minden adományozónak és segítőnek. A bevételt jótékony célra fordítják.
A vásárt április elején megismétlik.

A Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodájának felhívása

Településünkért elkötelezett polgárok
jelentkezésére számítunk a város épített és természeti környezetének védelmére létrehozandó városvédő egyesület alapítására.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk
1994. február 11 -én 15 óra 30 perckor,
a Művelődési Központban tartandó
megbeszélésre.
Előzetes tájékoztatással szolgál Tekse
András az 1-es telefonszámon.
Törökszentmiklós és Vidéke
Független Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. Tel.: 13
Levélcím: 5201 Törökszentmiklós, Pf.:100
Főszerkesztő: Pásztor Gábor

!• jan. 8-9.

15/66

Almásy u. 2.

jjan. 15-16.

15/66

Almásy u. 2.

| jan. 22-23.

15/68

Kossuth u. 183.

| jan. 29-30.

15/66

Almásy u. 2.

| febr. 5-6.

15/66

Almásy u. 2.

•j febr. 12-13.

15/66

Almásy 2.

Í• febr. 19-20

15/66

Almásy u. 2.

[febr. 26-27.

15/67

Kapisztrán

•

í

^

AJANLATA:
- F t l ^ f ^ r é f sxínes
igazolványképek Jiagyományosan
és egy p e r c a l a t t
Sziaes amatőrmunkák kidolgozása
m e á d l g t h á r o m feelyett e g y n a p
alatt változatlan áron.

temetés) megörökítése,
Fénymásolás A / 3 , A / 4 méretben*
H á o É i ^ t é s , nagyítás^
Képkeretezés! 3 0 féle keretből
választhat!
B * t is a FÉKTSZÖVBENÍ
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