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a 4-6. oldalon
betegek és nem
bolondok vagyunk ...
Olvasunk újságot, néha
verseket is írunk ...
Kérjük
bizalommal
közeledjenek
felénk,
hogy
félelemtől
mentesen
élhessük
életünket."
"Sok gonddal jár egy
ilyen
kis
közösség
fenntartása, de megéri.
Nagyon boldogok ezek a
fiatalok,
hogy
itt
lehetnek. Nem egyszer
még
betegen
is
bejönnek. Egy dolog
van,
amit
nehezen
viselek
el:
ha
megjegyzést
tesznek
rájuk, vagy csúfolják
őket!"
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MIÉRT ÉS HOGYAN
SZAVAZZUNK?
Immár ismert a köztársasági elnök
döntése a választások időpontjáról,
amelynek napról napra közeledik az
ideje. A közvéleménykutatások szerint nagyon sokan úgy vélekednek,
nem érdekli őket a politika, nem mennek el szavazni sem. Nagyot hibáznak.

hogy néhány párt egyre durvuló erőlködése nem hogy az általa remélt
eredményt - saját szavazatainak növelését - nem hozza meg, hanem tovább keserítve a már egyébként is
megkeseredett szájízt, növelni fogja a
távolmaradók várhatóan egyébként is
népes táborát.

Május 8-án lesz az elsó forduló, s
ezt követően egy-három héten belül
a második. Hogy pontosan mikor? Az
időpont kijelölése az Országos Választási Bizottság hatáskörébe tartozik, amely már hosszú hetek óta
munkálkodik a választások eredményes technikai lebonyolításán. Addig
viszont még két hónap van, s ennyi
idő még a parlamenti választásokon
induló pártok és jelöltjeik rendelkezésére áll, hogy megerősítsék vagy
megváltoztassák a közvéleményben
róluk kialakult képet, hogy maguk felé
próbálják billenteni a mérleget. Egyre
inkább úgy tűnik, a cél érdekében
néhány párt nem válogat az eszközökben, mindent egy lapra tesz fel.
Rosszul teszik. Nagyot csalódnak, ha
úgy hiszik, a két hónapos kampány
alatt alapvetően megváltoztathatják
a választópolgárok véleményét. Erre
közel négy esztendő állt rendelkezésükre, s ez a négy év lesz a döntő. A
kérdés persze nyitott: Ki{k)nek hoz
győzelmet - ha hoz - május 8-a, az
1994-es választások napja?

Ez a választás azonban nemcsak
a ki kit győz le kérdésére ad feleletet,
hanem arra is, mennyire vagyunk mi,
választópolgárok érettek a demokráciára, megérdemeljük-e egyáltalán,
hogy saját sorsunk saját kezünkben
lehessen. Mert ezen a - remélhetőleg
napfényes - tavaszi vasárnapon nem
csupán a versenybe szállt pártok
programjairól, a fölmutatott személyiségek arcáról, gondolatairól, hanem
lényegileg a jogrend, a demokrácia
életképességéről is véleményt alkotunk szavazatainkkal. Most a lehetőségeinkről is döntenünk kell, s ennek
a választásnak az eredménye távolabbi időkbe is mutat, mint a következő ciklus.
Ha most a választópolgárok méltatlannak tartják magukhoz, hogy alkotmányos jogukkal éljenek, ha úgy
gondolják, úgyis mindegy, nem csupán az eddigi kormányzati munkáról,
a politikai kultúráról mondanak lesújtó, ám kétes értékű kritikát, hanem
talán hosszú időre leszűkítik szabadságuk perspektíváját is.

A lényeg a „ha hoz"-on van, azon,
hogy mennyire lesz eredményes a
választás. Az lenne jó, ha ezt az aktust olyan kampány előzné meg,
amely nem gyöngíti meg a választópolgárok politikába vetett bizalmát,
ellenkezőleg: erősítené hitét, hogy
szavazata valóságos és fontos választás az ország kormányzására aspiráló politikai erők, az általuk kínált
programok és személyiségek között.
Az sem ártana, ha minden politikai és
civil szervezet tiszteletben tartaná a
kampány írott és íratlan szabályait,
betartaná a törvényeket és etikai normákat. Sajnos, ahogy időben haladunk előre, egyre inkább úgy tűnik,
nem ez történik. És sajnos az is félő,

Ezért lenne jó, ha május 8-án minél többen elmennénk szavazni, ha
minél nagyobb számban felkeresnénk a választási helyiségeket, s magunkra maradva néhány percre a
szavazófülkében, senki által nem befolyásolva, utoljára mérlegelve, felnőtt megfontolással és méltósággal
adnánk kézjegyünket a választottakra. Ebben a gesztusban ott rejtőzik
majd kéznyújtásunk, bíztatásunk is a
demokrácia felé, de ott rejtőzik súlyunk is, az, hogy a demokráciában
mi vagyunk a meghatározók. Bebizonyíthatjuk, hogy hiába igyekszik minden párt az általa jónak vélt út felé
terelgetni bennünket, hiába az öszszes kortesfogás, szónoklat, interjú

és nyilatkozat, mocskolódás, rágalom, másik lejáratása, mi meg tudjuk
tisztánlátásunkat őrizni, ki tudjuk a
harsány hangzavarból azt az igazságot szűrni, ami valóban a polgár és az
ország boldogulását segítheti. De
egyszer s mindenkorra még valamire
felhívhatjuk a pártok és politikai szereplók figyelmét: ha nem ugyanazt
adja a következő kormány és parlament, aminek ígéretével a Tisztelt
Házba kerül szavazataink révén, dicsőségük ha nem is pillanatok alatt,
de négy év alatt bizonyosan szertefoszlik. Mert mi akkor is szavazni fogunk.
Most tehát ismét választhatunk.
Nem mindegy, kik fogják vezetni az
országot, de ez rajtunk, helybelieken
csak kicsiny részben múlik. Nagyobb
kérdés az, hogy mi, törökszentmiklósiak és környékbeliek kit válasszunk.
Lokálpatriotizmusunk - ha van - önmagában is azt diktálná, hogy helybelit. Az előző négy évben kunhegyesi illetőségű volt a képviselőnk, amit
- függetlenül attól, hogy jól funkcionált, vagy sem - sok helybeli a város
eddig megszerzett pozíciójának elvesztéseként értékelt. Bizonyos értelemben talán joggal is. Nekik - és
természetesen másoknak is - most itt
lesz a lehetőség, hogy a városnak
országgyűlési képviselője legyen, s
ezt a lehetőséget meg lehet ragadniuk.
De tegyük félre a lokálpatriotizmust! Félreértés ne essék, nem a
jelenlegi képviselőnk, Dr. Szabó Lajos személye elleni támadásról van itt
most szó, hanem a tényekről. Konkrétan arról, hogy a választókerület
választópolgárainak kb. 1/3-a törökszentmiklósi, s a létszám a vonzáskörbe tartozó községek választójogosult lakóival együtt a szavazók felét is meghaladja. Ha pedig ez így
van, feltétlenül jogos az igény, hogy
a körzetnek törökszentmiklósi képviselője legyen, hiszen ki más képviselhetné jobban nála országos szinten a
város érdekeit.
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Első ránézésre azt gondolhatnánk,
hogy ez nagyon könnyen elérhető, hiszen a számok önmagukért beszélnek.
De a számok önmagukban csalókák.
Sok ugyan a miklósi szavazó, de a
jelöltek legalább kétharmada is az lesz,
ami azt vonhatja maga után, hogy Törökszentmiklós és környéke kb. 15.000
szavazójának szavazata megoszlik a
kb. 10 párt és a jelöltek között, azaz a
város szétszavazza magát. Ugyanakkor Kunhegyes-Kenderes és környéke
egységesen szavazhat, mert lokálpatrióták nyilván ott is vannak, helyzetüket
az is könnyíti, hogy csak két-három jelöltjük lesz, s a választókörzet azon részén kevésbé van jelen a pártosodás,

mint itt Törökszentmikóson. Igy a kisebb esetleg könnyen győzhet a nagyobb fölött.

zunk a legjobb eredményt elért helyi
illetőségű képviselőjelöltre. Természetesen nem minden áron, csak akkor, ha az elfogadható számunkra, ha
úgy gondoljuk, méltó a bizalmunkra.
Remélhetőleg eleve olyan marad talpon, mert szomorú - s a városra nézve
csapnivaló bizonyítvány - lenne, ha
ilyent másodjára sem tudna Törökszentmiklós felmutatni. Ne a negatív
érzelem, hanem az önbecsülésünk
irányítson téhát bennünket!
Az ország és városunk jövőbeni
fejlődése a tét, ezért javaslom mindenkinek: Menjünk szavazni - és válasszunk!
)

A fenti okoskodás alapján megalapozott a kérdés: Kire és hogyan szavazzunk? A válasz már nem olyan
bonyolult. Az első fordulóban mindenki szavazzon az általa favorizált pártra
és jelöltre, a kialakult véleményeket,
érzelmi kötődéseket úgysem lehet
megváltoztatni. De a második fordulóban - mert a helyzet ismeretében
arra valószínűleg sor kerül - emelkedjünkfelül egyéni szempontjainkon, tegyük félre a pártérdekeket! Ismerni
fogjuk jelöltjeinket, addigra zömük
várhatóan kihullik a rostán, s szavaz-

TJl

ELMEBETEGEK A DEMOKRACIABAN
Reflexió a hajléktalanok menedékhelye ügyében
a polgármesterhez írt teljes jogú állampolgári véleményekhez
A rendszerváltás sokunk számára meghozta a teljes
szabadsággal járó jogok gyakorlásának lehetőségét, s
olykor módot is ahhoz, hogy a kötelességek teljesítése
elébe helyezze azokat. A felszabadultság jóleső érzésével
vettük tudomásul a szólásszabadság, a választás- és vallásszabadság mellett a népi, nemzeti öntudatunk kiteljesedését, megizmosodását. Fiatal, nagyon fiatal ez a demokrácia még, ifjúkori vadhajtásai az egészséges legénykedók
báli virtuskodásaira hasonlítanak: megmutatni kivagyiságunkat, felsőbbrendűségünket azokkal szemben, akik mindenki által láthatóan szerencsétlenebbek nálunk. Ellenük
könnyebb a győzelem, jobban sebezhetők, a pofon is
hamarabb elcsattan. Lélektani tétel ez, az vesse az elkövetőre az első követ, aki életében még sohasem került
ilyen helyzetbe! Az esemény azonban kétszereplős: az
egyik adja, a másik kapja. Én most a másik oldaláról
közelítem meg ezt a történést.
A demokrácia megadta a jogot az erősnek, az egészségesnek, nekünk gyöngéknek, kisebbeknek a sértő megbélyegzés mellett - mert betegek/és nem bolondok/vagyunk
-jogainkat korlátozta. Elfogadjuk, beletörődünk, hiszen betegségünk igazi súlyát mi érezzük, mi viseljük a nap minden
percében, télen, nyáron, hétköznap és ünnepnap egyaránt.
Hogy milyen nagynak, erősnek, szabadnak, minden joggal
szabadon rendelkezőnek lenni, közülünk többen tudják valamikor mi is közéjük tartoztunk. Emlékszünk még mi is
arra a nagyon jó érzésre - emlékszünk, mert mint mondottam
már, betegek és nem bolondok vagyunk - ami mások fölé
emelt. Lehetővé tette nemcsak azt, hogy a társadalom aktív,
hasznos dolgozóinak tekinthettük magunkat, hanem fiatal
kakas módjára belecsíphettünk a gyengébbekbe, lekukorékolhattuk az elesettebbeket.
Olvasunk újságot, néha verset is írunk. Tájékozódunk a
bennünket körülvevő világról: látjuk, hogy rajtunk kívül sokkal többen - vannak rossz emberek, betörők. Nem közülünk kerülnek ki azok akik a szórakozóhelyek felforgatói,
kirakatok rablói, buszvárókban lányok megerőszakolói mégis velünk ijesztgetik sokan magukat és még többen
másokat. Nem tagadjuk, - igazsághoz mi is ragaszkodunk »hogy közülünk is kerültek már ki börtöntöltelékek. Őket mi
is elítéljük, mert érzünk és sajnálni tudjuk azokat, akiket

indokolatlanul bántanak: a szegényeket, az elesetteket, a
védekezésre képteleneket.
A demokrácia toleranciát is jelent, megmutatja azt az erőt,
mely képes elviselni mások másságát, gyengébbségét, betegebbségét, az élettől meg nem kapott hiányosságait. Hozzánk is járnak Isten szolgái: hitükkel, szeretetükkel gyógyítanak minket, megkönnyítik elviselni lelki sebeinket, megmutatják a Teremtő jóakaratát, teherviselésünk szabad, senkinek sem ártó útjain. Mi azt kérjük embertársainktól, keresztény hittel közelítsenek megítélésükben hozzánk. Jusson
eszükbe fájdalmuk, valahányszor indokolatlanul, vétlenül
bántották őket. Számtalanszor adtuk jelét már annak, hogy
ha vétkeztünk is, megbántuk, igyekszünk jóvátenni fogyatékosságainkból eredó hibáinkat. Eddig is nyitottak voltak
kapuink - nemcsak a mi oldalunk felől. Aki őszinte érdeklődéssel, tiszta szívvel keres meg bennünket, és nemcsak egy
ketrecbe zárt „csodabogárra" kíváncsi, azonos fogadtatásban lesz része. Sok látogatónk volt már. Közülük többen a
demokrácia jeles formálói a városban. Szeretnénk, ha minél
többen megismerkednének velünk, és őszinte véleményükkel hozzájárulnának ahhoz, hogy minél teljesebb lakói legyünk ennek a szép alföldi városnak, otthonunknak.
Betegek vagyunk, talán mi is tehetünk róla, talán nem
jobban mint egyéb hibáiért, „bűneiért" felelős az ember. Az
élettől ezt a sorsot kaptuk. Reméljük, lesz erőnk tisztességben végig járni ezt az utat. Bízunk embertársaink jóságában
- nem nehezítik meg terheink viselését.
Közösen kérjük, a gondozottak és a dolgozók, környezetünket és a város valamennyi lakóját, bizalommal közeledjenek felénk, fogadják el azt a szeretetet, amit mi adni
tudunk, tegyék lehetővé számunkra, hogy előítélettől- és
félelemtől mentesen az elfogadás reményében élhessük le
mi is az életünket.
Törökszentmiklós,

1994. febr. 15.
Dr. Hodosi Miklós
igazgató főorvos
a Psychiatriai Betegek Otthona
lakói és dolgozói nevében
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HÍREK - AKTUALITASOK
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÁLLANDÓ TÜDŐSZŰRŐ ÁLLOMÁS
TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
Az egészségügyi mutatók szerint az utóbbi időben emelkedik Magyarországon a tbc-ben és tüdőrákban megbetegedettek száma. Ez alól Törökszentmiklós sem kivétel, a városban működő tüdőgondozó által ellátott területen
1992-höz viszonyítva 1993-ban a tüdő tbc-s betegek száma 26-ról 36-ra, a
tüdőrákosoké 37-ről 55-re növekedett. Mivel a betegségek megelőzésének
.hatékony eszköze a célzott tüdöszűrés, amely csak a városunkban működő
háziorvosokkal együttműködő szűrőállomás megvalósításával lehetséges, Dr.
Szántai Imre, az EGYMI igazgató főorvosa jelezte az önkormányzat felé, hogy
szeretne egy, a városi tüdőgondozóban működő szűrőállomást létrehozni. A
feladat ellátásához szükséges szűrőkészülék 5 millió 400 ezer forintba kerül,
működtetésének többletköltségét a Megyei Tüdőgondozó finanszírozná. Mivel
az igénybejelentéshez szükséges az önkormányzat egyetértése, kötelezettségvállalása és saját anyagi erő biztosítása, a kérdésről a képviselő-testületnek
kellett döntenie. A döntést megkönnyítette, hogy 1995-re egészségügyi gépműszer beszerzésére céltámogatási igényt lehet benyújtani a TÁKISZ-hoz,
mely alapjárt a beruházási összeg 40 %-a megigényelhető, s csak 60 %-ot kell
saját erőből biztosítani. A képviselők felismerve a kérdés horderejét, egyhangúlag támogatták az előterjesztést, s a városra eső rész, 3 millió 240 ezer forint
1995. évi költségvetésbe való beütemezését.

MEGALAKULTAK AZ ISKOLASZÉKEK
1993-ban törvény született az iskolákban működő iskolaszékek létrehozásáról, amelyeket a törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül - 1994.
febr. végéig - kellett létrehozni. A törvény rendelkezett az iskolaszékek létrehozásának mikéntjéről, működéséről is. Tagjait a szülők, a nevelőtestület és
az intézményfenntartó /önkormányzat/ azonos számú képviselői adják, a
szülők képviselőit az iskolai szülői munkaközösségek, a nevelókét az adott
nevelőtestületek választják, a fenntartó képviselőit pedig a fenntartó bízza meg,
akik nem csak önkormányzati képviselők lehetnek.
Az iskolaszék döntési jogkörébe tartozik saját működési rendjének, munkaprogramjának elfogadása, tisztségviselőinek megválasztása. Egyetértési
joggal bír az intézményi SZMSZ, a Házirend elfogadásában, javaslatot tehet
az intézmény egészét érintő kérdésekben.
A város iskoláiban már korábban megválasztották az iskolaszékek szülői
és nevelői képviselőit, az önkormányzat pedig febr. 24-i ülésén bízta meg a
fenntartói képviselőket a feladat ellátásával.
a Petőfi Sándor Ált. Iskolához: Búzás Sándor, Fehér László és Mihály
Márton képviselőket;
a Kölcsey Ferenc Ált. Iskolához: Mészáros János alpolgármestert, Reiff Aladárt, a Lehel Hűtőgépgyár Kft. vezérigazgatóját;
a Hunyaí Úti Ált. Iskolához:Ko\ozs\ József és Évinger Magdolna képviselőket,
Őrsi János pedagógust;
a Kodály Zoltán Zeneiskolához: Dr. Kókai János fogorvost, Póth János képviselőt;
a Bercsényi Miklós Gimnáziumhoz: Dr. Pataky Csaba és Hevesi Tóth Ferenc
képviselőket;
a Székács Elemér Mg. Szakközépiskolához: Kelemen Bélát, a törökszentmiklósi Mg. Rt. vezérigazgatóját, Madarassy István képviselőt és Szilágyi Ferencet, a Megyei Földművelésügyi Hivatal vezetóhelyettesét;
a 604. sz. Szakmunkásképző és Szakközépiskolához:Sán\ha Albert alpolgármestert, Fejes Ferenc és Kovács László képviselőket.

MEG NEM EMELKEDTEK A VÍZDÍJAK
Az egész város lakosságát érintő kérdésben kellett döntenie febr. 24-én a
képviselő-testületnek. A Parlament 1993. dec. 7-én elfogadta az ártörvény
módosítására beterjesztett javaslatot, melynek értelmében az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás d íjának ármegállap ítási jogkörét 1994. jan. 1 -jétől atelepülési
önkormányzatok hatáskörébe adta.
Az önkormányzat a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és működéséhez szükséges nyereségére figyelemmel a legmagasabb hatósági árat
állapítja meg, amelynél a szolgáltató magasabb árat nem érvényesíthet.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Víz- és Csatornaművek Rt. előterjesztette kérelmét a díjak megállapítására, melyek a következő áremeléseket célozta •
meg:
az ivóvíz szolgáltatásnál 46,30 Ft/m3-ről 56,00 Ft/m3-re /12 %/
a csatornamű használatnál 26,60 Ft/m3-ről 32,00 Ft/m3-re /12 %/
Az emelést az infláció növekedésével, a fogyasztás csökkenésével, az
állandó költségek arányának növekedésével és a csúcsfogyasztásra méretezett művek kihasználatlanságával indokoita, s jelezte, hogy az Rt. működésének veszélyeztetése nélkül ennél alacsonyabb díjak nem alkalmazhatók.
Amennyiben bármely önkormányzati képviselő-testület alacsonyabb díjakat
kíván alkalmazni, úgy a társaság részére az árkülönbözetet meg kell térítenie.
Hosszas képviselői vita után - mely során többen hangsúlyozták, hogy
körzetük polgárai ilyen méretű díjemelést nem tudnak elviselni - Búzás Sándor
képviselő kompromisszumos javaslatot terjesztett elő: a testület 50 Ft/m3-es
víz és 30 Ft/m3-es csatornadíj emelést fogadjon el, melynek bevezetésére
ápr. 1-jétől kerülne sor. Szavazásra került a sor, amely 13 igen és 7 nem
szavazatot eredményezett ugyan, de ez eggyel kevesebb volt az elfogadáshoz
szükségesnél. így egyelőre maradtak a régi díjak, de a kérdés még nem dőlt
el.
Febr. 28-án került sor a Víz- és Csatornaművek Rt. közgyűlésére /az Rt.
tagja a város is/, amelyen a térségre vonatkozó egyes díjakról döntöttek volna.
Mivel sok önkormányzat még nem jelezte álláspontját, érdemi döntés valószínűleg csak a következő hónapban születik, s valószínűleg az emelés mellett.
Ez esetben az önkormányzatnak ismét vissza kell a kérdésre térnie. Két
döntési lehetősége lesz, vagy elfogadja a díjemelést, s a lakosságnak azt kell
fizetnie, vagy nem, s az esetben a különbözetet neki kell állnia. Ez is komoly
prcblémát okozna, hiszen kb. 11 millió forintról van szó, amelyet az éves városi
költségvetés 17 millió 200 ezer forintos tartalékalapjából kellene elvenni.
Döntés márciusban várható.
Összehasonlítóvízdíjak:
1. Maximum
2. Minimum
3. Átlag
4. Szolnok

1993. év
79,20/Nógrád/
19,40/Gyula/
35,29
46,30/31. vízdíj/

1994. évi javaslat
116,00/Nógrád/
24,00 /Bp./
43,42
56,00/36. vízdíj/

Februári számunkban a város költségvetéséről szóló
cikkünkben a Városi Könyvtár és a Művelődési Központ
különválásával kapcsolatosan azt írtuk, hogy e szétválás
2,5 millió forint többletkiadást jelent a város számára.
Tettük ezt azért, mert a képviselő-testület elé terjesztett
írásos anyagban ez szerepelt, s utólag sem módosult.
Kiderült azonban, hogy a fenti adat könnyen félreérthető.
Nem arról van ugyanis szó, hogy az önállóság kerül ennyi
többletbe, a plűssz költség zömében a közalkalmazotti
törvény végrehajtásából és a közös költségek szétbontásából származik

- Szerk. -
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HÍREK - AKTUALITÁSOK
IFJÚ ZONGORISTÁK VERSENYE A
ZENEISKOLÁBAN
A Közép-Magyarországi Tankerületi Oktatási Központ,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet és
Törökszentmiklós Város Önkormányzata támogatásával
febr. 25-26-án immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Kodály Zoltán Zeneiskolában a Jász-NagykunSzolnok megyében működő zeneiskolák zongora tanszakos növendékeinek zongoraversenye.

Az öt korcsoportban meghirdetett zenei vetélkedőn a
megye nyolc zeneiskolájából érkezett negyvenkilenc növendék mutatta be kötelező és szabadon választott művekből álló műsorát. A két napos rendezvényen neves
szakemberekből álló zsűri figyelte és értékelte az ifjú
zenészek produkcióit: elnöke Straky Tibor, tagjai dr. Irinyiné Gönczy Judit és Farkas Pál voltak. A rendezvény
vonzerejét Hargitai Imre zongoraművész péntek este
megtartott nagy sikerű koncertje növelte.
A versenyen a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékei a
következő helyezéseket érték el:
II. kategóriában Galsi Marianna III. helyezés
III. kategóriában Polgár Marianna és Szabó Júlia III. helyezés
IV. kategóriában Balázs Katalin I. helyezés
A zeneiskolák versenyében a Jászberényi Palotásy
János és a Szolnoki Bartók Béla Zeneiskola mögött a
Kodály Zoltán Zeneiskola a harmadik helyet szerezte
meg.

egymásnak tett fogadalmukat: „Mi, házastársak ünnepélyesen fogadjuk, hogy 60 évvel ezelőtt tett fogadalmunkat
megerősítjük, a továbbiakban is jóban, rosszban, egészségben és betegségben egymás mellett hűségesen kitartunk."

Az ünnepélyes eseményen 6 gyermeke, 13 unokája és
20 dédunokája köszöntötte az idős házaspárt, az anyakönyvvezető köszöntő levél kíséretében átadta a város
polgármesterének ajándékát, a Béke Mgsz. nevében pedig Balogh Pál elnök adta át ajándékát nyugdíjasának,
Bálint bácsinak.
Mindkettőjüknek mi is sok boldogságot és jó egészségetkívánunk!

NÉPRAJZTUDÓS A GIMNAZISTÁK KÖZÖTT
Febr. 23-án a Könyvtári Napok keretében a Bercsényi
Miklós Gimnázium vendége volt dr. Bellon Tibor néprajzkutató, a karcagi Gyórffy István Múzeum igazgatója. Az
ismert szakember filmrészletek bemutatásával egybekötött előadást tartott az MTV-n közelmúltban, a Duna TV-n

60 ÉVE EGYMÁS MELLETT
Három év eltelte után, febr. 12-én ismét GYÉMÁNT
esküvőre került sor a törökszentmiklósi házasságkötő teremben. Az 1905. okt. 25-én Törökszentmiklóson született
Bácsi Bálint és az 1912. jún. 23-án Karcagon született
Mátyus Margit majdnem napra pontosan 60 évvel ezelőtt
léptek oltár elé Karcagon, hogy örök hűséget fogadjanak
egymásnak.
A 81 éves Margit néni és a 89 éves Bálint bácsi nehézségekkel, de szeretettel és megértéssel együtt töltött hatvan év után úgy döntöttek, az anyakönyvvezető és a
széles körű rokonság előtt megerősítik az egyébként is
elszakíthatatlan köteléket, s ismét elmondják az 1934-ben

éppen most sorozatban vetített hét órás Tisza c. filmről,
amelynek ó az egyik tudományos szakértője. A nagy
érdeklődést követő előadás után kötetlen beszélgetésre
került sor az előadó és az érdeklődő diákok, tanárok
között, amely során számos földrajzi és néprajzi érdekesség került szóba. Képünkön dr. Bellon Tibor és a diákok
egy csoportja.
-HIRT-
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HÍREK - AKTUALITASOK
A MEZOGAZDASAG: A GAZDALKODOK ELETTERE
A GAZDA című folyóirat főszerkesztőjével: Pékár Istvánnal és főszerkesztőhelyettesével: Dr. Gyulai Györggyel találkoztak az érdeklődők a Városi Könyvtárban február 24-én
délután. A hetilap két éve indult, családi vállalkozóknak nyújt
segítséget, hogy elsajátíthassák a korszerű gazdálkodás
alapismereteit, de céljuk emellett a gazdák önbizalmának és
termelési kedvének erősítése is. Lapjukban közvetlenül
hasznosítható információkat adnak a mezőgazdasággal kapcsolatos összes témákban.
A lap ismertetése után a
találkozó kötetlen beszélgetéssé alakult a mintegy harminc résztvevő és a szakemberek között. Előkerültek a
gondok, aproblémák, pl.: nem
veszik át a terményeket, nyom
az adórendszer, a gépeket
nem tudják megvenni, nehéz
a hitelfelvétel . . . stb.
Az újságírók hozzáértő válaszaikban kitértek arra, hogy
ha a gazda saját maga nem
intézi dolgait - más nem teszi
meg helyette. Aktívvá kell lennie, a falvak népének önszerPékár István
veződéssel kell megteremteni
a piacot, a kölcsönfelvevőnek
hitelképesnek kell lennie. A Vidék Bankja sem ad olcsó hitelt,
csak az az előnye, hogy helyben lesz.
Megtudtuk, hogy március 1-től új segítséget kap országosan a mezőgazdaság: a FALUGAZDÁSZ-t! Egyelőre 741-et,
de számuk jövőre a tervek szerint 1500-ra fog nőni. Lesznek
tehát, akikhez a gazdálkodni akarók fordulhatnak égető kérdéseikkel: mit termeljenek, hogyan jussanak pénzhez,
mennyit kockáztassanak, hol adjanak el . . . stb. Fel lehet
keresni azt a jól tájékozott agrárszakembert, aki tudja, hogy

a termeléssel, támogatással, hitellel, piaccal stb. kapcsolatos
kérdésekre hol, kinél kaphatnak választ, a falugazdász részeiben is ismeri a kormanyzati intézkedéseket, a támogatások igénybevételének lehetőségeit és a pályázatok elkészítéséhez is segítséget nyújt.
Bár egyelőre nem jut szakember minden településre, nekünk, törökszentmiklósiaknak
lett falugazdászunk Tóth György
személyében, aki kb. 20 évig volt
nagyüzemi termelésben állattenyésztési ágazatvezető maid főágazatvezetó, azután a BOSCOOP-nál szarvasmarhatenyésztési szaktanácsadó és a
mezőhegyesi sertéshústermelési rendszernél szintén szaktanácsadóként dolgozott. 1990 óta
egyéni vállalkozó.
A beszélgetés során javaslatok hangzottak el a GAZDA c.
hetilag témáinak bővítéséhez,
szó volt még a föld értékének
Dr. Gyulai István
ö s s z e h a s o n l í t á s á r ó l nyugati
szomszédunkéval, a földtörvényről, áruink reklámozásának fontosságáról.
A Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskolából
érkezett hallgatók kérdésekre elmondták, hogy esetleg majd
ók is gazdálkodnak, ha megfelelő háttér lesz hozzá. Pékár
István igyekezett meggyőzni őket a gazdálkodás előnyeiről,
de nem vitatta, hogy előbb Magyarországnak is el kell jutni a
nyugati gazdaságok magas szintjére.
Befejezésül Batáné Máté Mária könyvtárigazgató felhívta
a figyelmet a Városi Könyvtár számítógépes programjainak
használatára és megköszönte atalálkozón való megjelenést,
ami mindkét fél számára eredményes volt.
Hajnal Józsefné

PEDAGÓGUS FÓRUM A PÓDIUMTEREMBEN
joggal feltételezhető, hogy az ország oly annyira szükséges nyugalmát
és a tanító-nevelő munkát sztrájkkal fenyegetni és rontani a hivatásukért mindig helytállni kész pedagógusok nem
tartják etikusnak. Több, mint groteszk
éppen most ilyen akciókkal megjelenni
a társadalom előtt, amikor a kormány és
az önkormányzatok erőfeszítései alapján az elmúlt időszakban soha nem tapasztalt nagyarányú bérrendezésre került sor" - idézte febr. 25-én a Pódiumteremben Mádl Ferenc művelődési miniszter szavait előadásának bevezetőjében Szöllősi Istvánné, a Pedagógus
Szakszervezet fótitkára.
Mint kiderült a miniszter a pedagógusok országos elégedetlenségére, az általuk munkaügyi bíróságokon tömegében megindított perekre gondolt, amikor etikátlanságról beszélt.
- Miért lenne erkölcstelen az - tette
fel a kérdést a főtitkár asszony
ha a
pedagógusok törvény biztosította jo-

Fotó: Csihi Szilvi
gukkal élve próbálják kiharcolni azt,
amit egyszer már a Parlament döntése
alapján megkaptak, s amit egy képviselői módosító javaslat nyomán a kormány visszavett tőlük? - A gondolatot
továbbvéve kifejtette, hogy bár azon
sem lehetne csodálkozni, ha a PSZ tüntetésre, sztrájkra hívná fel a pedagógusokat, a szakszervezetnek azonban
nem ez a célja. Sokkal inkább azt szeretné elérni, hogy olyan törvénymódosításra kerüljön sor, mely a Munka Törvénykönyvében pontosan megfogal-

mazza a munkáltató szakszervezetekkel való megállapodásának szabályait,
tisztázná az Érdekegyetető Tanács és
a Parlament közötti kapcsolatot, s garantálná a szakszervezet jogosultságait. Amíg erre nem kerül sor, az oktatásba
az szól bele, aki akar, megalapozatlan,
a pedagógustársadalom, s az egész
oktatásügy érdekeit sértő döntések
születnek. Ismertette, hogy a Pedagógus Szakszervezet közgyűlése petíciót
juttatott el a házelnökhöz, amelyben
kérte, hogy a Parlament haladéktalanul
tűzze napirendre az oktatási törvény
módosítását.
Vázolta az oktatással kapcsolatos
legégetőbb problémákat, s felhívta a
figyelmet, hogy az adott helyzetbe nem
szabad belenyugodni. Az előadás befejeztével a fórum résztvevői tettek fel
kérdéseket, majd az előadó és az érdeklődők között kötetlen beszélgetésre
került sor.
- P-
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A BIZTONSÁG SZIGETE
Egy sziget gyakran lehet „mentsvára" a kezét feléje kinyújtó, nyek közé kerültek. Hasonlóképpen köszönik a MEZŐGÉP
rászoruló embernek. Ilyen a nagyon találóan elnevezett SZIGET öntödének az asztalok és székek adományozását.
REHABILITÁCIÓS SZÖVETKEZET TÖRÖKSZENTMIKLÓS,
Helyük és berendezésük tehát már van, de itt az égető
ami lehetőséget ad a megkapaszkodásra, hogy el ne merüljenek probléma: az anyagellátás. Hogyan tudjanak foglalkoztatni,
a gondok tengerében a „másságuk" miatt nehezen boldoguló esetleg haszonnal termelni - és bővítésre gondolni - anyag
fiatalok. Ez nem egyszerűen munkahely - annál sokkal több! nélkül? Márton Jánosné nagyon sok gyárat és üzemet keresett
Csökkent munkaképességű fiúkat és lányokat foglalkoztatnak meg levélben, és kért olyan anyagot, amit már nem tudnak
hat felnőtt rehabilitált dolgozó segítségével. Márton Jánosné ' felhasználni. Még válaszra sem méltatták! Minden anyagot pénmunkahelyi vezető igazi anyai szeretettel és áldozatkészséggel
zért vásárolnak, de még így is nehezen jutnak hozzá. Martfűre,
törődik velük. Az eltérő tantervű iskolát befeiezett fiataloknak
Békésre, de néha még messzebbre is járnak érte. /A mai benzinárak mellett!/
Tetszetős termékeket készítenek: kispárnát, ülőpárnát, szőnyeget, lábtörlőt és ezek mellett még szivacs-zúzalékot is. Sok
mást is elő tudnának állítani, ha lenne egy ipari varrógépük, ami
220 W-ről működik, de sajnos nincs rá pénzük. Jelenleg kilenc
fogyatékos fiatalt fogalkoztatnak. A tizedik júliusban örökre eltávozott közülük, 22 évesen. Hirtelen jött halála valamennyiüket
nagyon megrázta.
Sok gonddal jár egy ilyen kis közösség fenntartása, de megéri! Nagyon boldogok ezek a fiatalok, hogy itt lehetnek. Nem
egyszer még betegen is bejönnek. Örömmel vesznek részt
mindenben, mert érzik, hogy szükség van rájuk és munkájukra.
A családoknak is nagy segítség ez, hiszen nem kell egyedül
hagyni őket otthon. Hozzájuk hasonló társak között vannak, és
nem kell attól tartani, hogy visszaesnek a fejlődésben. Nehézséget okoz, hogy nem tudnak ebédelni a magas árak miatt, és
Fotó: Árvai
enélkül milyen lehetőségük lenne olyan értelmes időtöltésre, ami a vidékről bejárók ingyenes utazási lehetősége is megszűnt. Kis
a megbecsültség, a fontosság érzetén túl kereseti lehetőséget, keresetükből havi 2500 Ft-ot fizetnek az autóbuszra.
Elég sok szülő jön gyermeke felvételi kérelmével, de jelenlegi
anyagi biztonságot és ráadásul még nyugdíjat is ad nekik?
Mint vezetőjük elmondja, nehéz volt az út idáig. Csak említet- körülményeik között nem lehet bővíteni a létszámot. Ha talán
te, de nem részletezte azt a szomorú időszakot, amikor egyesek ajándékba nem is, de csekély térítés ellenében kaphatnának
kihasználták fogyatékos embertársaikat. Ebből okulva kereste maradék anyagot, akkor még néhány rászorulót foglalkoztathatmeg a budapesti SZIGET REHABILITÁCIÓS SZÖVETKEZET nának. Aranyosak, kedvesek ezek a fiatalok, csak tudni kell
elnökasszonyát, aki segítőkészségét és emberségét bizonyítva, velük szót érteni. Nagy akaraterővel rendelkeznek, sok egészséges embertársuk példát vehetne róluk. Egy dolog van, amit
felvállalta kis közösségüket. Ennek keretén belül dolgoznak.
1990. november 1 -jén kezdték meg a munkát a Városi Műve- nehezen viselnek el: ha megjegyzést tesznek rájuk, vagy csúfollődési Központ pincehelyiségében. A rendszerváltás idejében ják őket. Akik ezt teszik, gondoljanak arra, hogy egy váratlan
baleset következtében ók is válhatnak a többi embertől eltérővé!
nem volt rá máshol lehetőségük. Akkor az is nagyon jó volt.
Ha lenne, aki valamilyen formában támogatni szeretné e kis
1992. június 26-án az önkormányzat'kiutalta részükre a Kosközösséget,
azt szívesen fogadják a Kossuth út 141. sz. alatt.
suth út 141. szám alatti épület egy részét, amiért most ezúton is
Hajnal Józsefné

szeretnének köszönetet mondani. így emberségesebb körülmé-

Színes igazolványképek,
portré, gyermek- és e s k M í
felvételek készítését vállalom.

Üzletünkben a
fényképezéshez szükséges
cikkek széles skálája kapnató.
Színes amatőr képkidolgozás
már 15.90-ért, darabonkénti
Árvái János fényképész
Kossuth út 155.
TeL:162

A FÉNYSZÖV AJÁNLATA:
- Fekete-fehér és színes igazolványképek
gyományosan és egy perc alatt is,

ha-

- Színes amatőrmunkák kidolgozása az eddigi
három helyett egy nap, alatt változatlan
áron,
- Portrékészítés

minden

korosztálynak,

- Családi események (esküvő, névadó,
megörökítése,

temetés)

- Fénymásolás A/3, A/4méretben,
(kicsinyítés,
nagyítás)
Képkeretezés! 30 féle keretből
Ezt is a

választhat!

FÉNYSZÖVBEN!

Keressen bennünket, kérje

szolgáltatásainkat!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ENSZ Közgyűlése az 1994. esztendőt a
CSALÁDOK NEMZETKÖZI ÉVÉNEK NYILVÁNÍTOTTA
Az év mottója:
„A családra mindenkinek szükségé van,
a család mindenkire számít."

Törökszentmiklós Város Önkormányzata; Törökszentmiklósi Városi
Művelődési Központ; Törökszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülete

ORSZÁGOS CSALÁDFA-FÉNYKÉP PÁLYÁZATOT
HIRDET
Fővédnöke: dr. Czeizel Endre
A pályázat célja: A családok, a gyermekek fényképekről is ismerjék meg gyökereiket, őseiket, a hzzájuk fűződő
történeteket, elbeszélések, legendák alapján.
A pályamunka elkészítése: A családi albumokban, fiókok mélyén, hagyatékokban fellelhető eredeti fényképekből
állítsák össze a CSALÁDFÁT, a jelenlegi családtól mindaddig visszamenőleg, amíg fényképeken bemutathatok őseik.
Fényképkeretben helyezzék el--a CSALÁDFA FÉNYKÉPEIT - minden fénykép alatt -írógéppel-vagy nyomtatott
nagybetűvel tüntessék fel a család nevét, a fotózás évét, /kb. év/

KÜLÖNKATEGÓRIA: CSALÁDFA-ESKÜVŐI KÉPEKEN
Díjazása: NÍVÓDÍJJAL

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁDFA-FÉNYKÉP-PÁLYÁZAT
kiállítása,
1994. augusztus 20-án
Fővédnöke: Szegő János polgármester

Védnökei: Mészáros János alpolgármester
Sántha Albert alpolgármester
Wolcsánszkyné Cseh Zsuzsa fényképész
Támogatói: Sooters Fotó Kft. Törökszentmiklós, Kossuth L. út 125.; Törökszentmiklós és Vidéke Újság Alapítvány

Nevezési határidő: 1994. június 1.
A nevezéseket írásban kérjük beküldeni.
A pályamunkák beküldési-határideje: Í994. augusztus 1.
Helye: Városi Művelődési Központ Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135.
Díjazása: I. díj: 5000 Ft; II. díj: 4000 Ft; III. díj: 3000 Ft és a támogatók által felajánlott NÍVÓDÍJAK.

A CSALÁDFA FÉNYKÉP PÁLYÁZAT országos kiállítása
Törökszentmiklóson 1994. december 17-én 10 óra a Városi
Művelődési Központ Pincegalériájában.
11 órakor a város főterén felállított karácsonyfánál az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő MINDENKI
KARÁCSONYA ÜNNEPSÉGSOROZAT keretében jelképesen elhelyeziik a pályázók családfájukat az élőképben
megelevenített betlehemi istállóbana a SZENTCSALÁD tiszteletére.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE
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CSALÁDFA-FÉNYKÉP PÁLYÁZAT
(három fotó illusztrálásként)

A család ma: anya három gyermekével

Az anya szülei gyermekeivel

Az elhunyt férj szülei két fiukkal

PROFILVÁLTÁS A TAURINA-AGRÁR KFT-NÉL?
Azt beszélik a városban, hogy van egy kis cég, amelyik
szokatlanul sok mindennel foglalkozik, és ez a TAURINA.
Sokakban felmerült az a kérdés is, hogy a törökszentmiklósi TAURINA-AGRÁR Kft., miután 100 %-ban privatizálódott, hagyományos tevékenységéből - melyről már a
tisztelt olvasó korábban e lap hasábajain informálódhatott
- talán nem tud megélni?
A hír annyiban igaz, hogy a Kft. valóban 100 %-ban
privatizálódott, sót 1993-ban az Óballai úti telephelynek is
teljesjogú tulajdonosa lett.
A hír igaz annyiban, hogy hagyományos szolgáltatásai
iránti kereslet nem éppen fizetőképes, de továbbra is
nagy.
És a hír igaz annyiban is, hogy bővült a cég tevékenysége. Ugyanis az a kör, ahol tevékenységét végzi, egy a
korábbinál komplexebb szolgáltatást vár el és igényel.
Éppen ezért a mezőgazdasági kis- és nagyüzemek
részére új és használt gép beszerzésében működik közre.
Hitelpályázatok készítését vállalja. Ezzel hozzájárul, hogy
(x)

a mezőgazdasági termelők mind szélesebb rétege hozzájusson az 500.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatáshoz és az MFA-tól igényelhető 50 %-os kamatmentes
kölcsönhöz.
Bekapcsolódott a mezőgazdasági termékforgalmazásba. A csillagászati takarmányárakat mérséklendő, jelentős mennyiségű takarmánykukoricát hozott lakossági forgalomba méltányos áron. Felhívta a lakosok figyelmét,
hogy ne fizessenek többet a takarmánykukoricáért, mint
amennyit ér.
Erősödött ügynöki tevékenysége. Az elózó év tapasztalatai alapján az idén is nagy mennyiségű vetőmagot,
műtrágyát, lombtrágyát, bálakötöző zsineget kíván forgalmazni kis- és nagyfogyasztók részére egyaránt. Termeltetési szerződést köt, szaktanácsot ad.
Tehát nem profilváltásról van szó, hanem a szolgáltatások körének racionális mértékű és ökonómiai szempontból megfontolt bővítéséről. Teszi ezt a cég az erős versenytársak szoros gyűrűjében, reméljük sikerrel.
Szecsei József

LÁTATLANBAN NEM LEHET!
Lakás értékbecslést csak
szakértővel!

Az eladó szubjektív - többnyire túlértékeli lakását - a szakértő nem.
Az értékbecslő ingatlanközvetítő is, tehát reális. Ő el akarja adni az Ön
ingatlanát, s mivel fizetése annak függvénye, igyekszik minél magasabb áron értékesíteni azt. De éppen azért, hogy el tudja adni, figyelembe veszi a valós piaci értéket is.

Lakás adásvételnél az eladó és a vevő szempontjából is legfontosabb momentum: kit bízzanak meg az eladó lakás felértékelésével.
Semmi esetre sem a szomszédot, - ha már több lakást is adott el, ha
Nem biztos, hogy az Ön beruházásai beszámíthatók az ingat„tökéletes információi" is vannak - hanem egy ingatlanszakértőt. Bízza
lanárba!
Van szükséges, gazdaságos és luxus beruházás, de ebből a
az értékbecslést szakértőre!
vevő általában csak az első kettőért hajlandó fizetni. Hiába készíttetett
A lakótelepi lakások átlagára 18-20.000 Ft négyzetméterenként. De
Ön különleges, drága fából parkettát, a vevő csak a parkettát hajlandó
pontosan mennyi egy bizonyos lakásé? Lehet 15 ezer is, 20 ezer forint
látni, s csak azért hajlandó fizetnii. Ki hoz közös nevezőre? A szakértő.
is. Hogy több közül melyik ér többet vagy kevesebbet, csak a szakértő
Óvakodjon attól is, aki az általa megállapított érték utáni százalékot
állapíthatja meg.
Nagyon sok ismérvet kell figyelembe venni: déli vagy északi fekvé- kér a becsléstől. Biztos „jól" felértékel, de vajon el is ad? Az ingatlan
sű, saroklakás vagy sem, milyen a külső képe, megközelíthetősége, felértékelésére, csak helyi ismeretekkel rendelkező szakember alkalmas, Törökszentmiklóson, pl.:
stb. Ezekből a laikus „becsüs" rendszerint megfeledkezik.

(x)

Sarkadi Ferenc ingatlanforgalmi szakértő
és a „SANSZ" Betéti társaság
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RENDŐRSÉGI HÍREK
LÓ NÉLKÜLI LOVASOK
Ismeretlen tettesek látogatták meg lakatlefeszítés módszerével a Törökszentmiktósi Mezőgazdasági Rt. Szenttamás Imre majorban lévő lóistállóját február 6-ra virradóan,
ahonnan lószerszámokat tulajdonítottak el.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt a sértett volt dolgozója, CS. ZS. nagykörűi lakos,
valamint B. I. kengyeli lakosok követték el. Az eltulajdonított lószerszámok egy része lakásukon, másik része az
orgazdáktól lefoglalásra került. A nyomozást vádemelési
javaslattal fejezte be a rendőrség a tolvajok és orgazdák
ellen.

APAI LECKE
Február 9-én 22 óra körüli időben a járőr tettenérte F. I.
törökszentmiklósi lakost, amint egy pajszerral a Pánthy u.
31. szám alatti Palaokozott Italok Boltjának felnyitásán
ügyködött. Kihallgatása során cselekményére meglepő
magyarázatot adott: Az üzlet afia tulajdona, akit meg akart
leckéztetni, mivel annak feleségére haragszik, és ezért
akart .betörni az üzletbe.-A továbbiakban-a bíróság dolga,
hogy a „jószándékú" apa cselekedetét miként jutalmazza.

NEM VOLT NYERŐ A JOKER
Tetőbontás módszerével látogatták meg ismeretlen tettesek február 8-ra virradóan a Fürst S. u. 1. szám alatti
JOKER Bisztrót, ahonnan cigarettát, édességet, különböző italokat és gázpalackot tulajdonítottak el. A társaság
tagjai - R. T.; L. J.; V. Z.; törökszentmiklósi és V. K.
budapesti lakosok a fogdában elmélkedhetnek arról, hogy
a Joker csak a kártyában lehet nyerő.

INGYEN SÖR, AVAGY A
SZEMFÜLES KOCSMÁROS
Az Alatkai úton lévő KORONA Sörözőben múlatta az
időt február 12-én az esti órákban fk. B. CS. és G. L.
törökszentmiklósi lakos. Sörözgetés közben úgy gondolták, olcsóbb lenne, ha a folyékony kenyeret más módon
szereznék meg. A gondolatot tett követte, kimentek az
udvarra, ahol az ablakról megkísérelték a vasrácsot lefeszíteni, hogy azon át a raktárba bejutva pótolják a nedűt.
Munkálkodásuknak a söröző tulajdonosa vetett véget, aki
az egyik betörőt elfogta, majd átadta a kiérkező járőröknek, akik a közelben elfogták a másik elkövetőt is.

BIZALOM? FELELŐTLENSÉG?
A bizalom és a felelőtlenség okozta vesztét annak az
idős törökszentmiklósi asszonynak, aki január 18-án a
tüzelő felvágására és behordására kért meg egy általa
csak látásból ismert férfit. A munka közben egyedül hagyta
az udvaron a segítőkész „urat" és egy kis trécselésre a

szomszédba ment. Amikor innen visszaérkezett, alkalmi
munkását sehol nem találta. Döbbenete még nagyobb lett,
amikor észlelte, hogy a konyhai komódról hiányzik megtakarított 1.000 forintja, valamint arany nyaklánca. A sértettől
kapott személyleírás alapján elfogták N. P. törökszentmiklósi lakost, aki kihallgatása során elismerte afizettség eme
különös formájának megvalósítását.

ORVVADÁSZ VADŐR
Február 2-án Tiszatenyő határában a körzeti megbízott
egy, acsillagos eget megvilágító gépkocsira lettfigyelmes.
Az igazoltatás során fény derült az eget megvilágító gépkocsilámpa rejtélyére, ugyanis a csomagtérből 9 db nyúl
és 2 db őz került elő. A gépkocsi utasai L. A. és R. J. a
vadászzsákmány eredetéről úgy nyilatkoztak, hogy a terület ellenőrzése során kapta el őket a vadászszenvedély,
melynek nem tudtak ellenállni, ezért ejtették el a vadakat
a vadászati tilalom idején.
A dolog pikantériája, hogy L. A. foglalkozását tekintve
az egyik vadásztársaság vadőre, valamint az egyik mezőgazdasági szövetkezet mezőőre. Foglalkozását tekintve
feladata épp a hasonló esetek megelőzése, megakadályozása lenne. Ellene és társa ellen lopás alapos gyanúja
miatt indítottak büntető eljárást.

APAI ÚTRAVALÓ
Kiskorú veszélyeztetés bűntettének alapos gyanúja miatt indítottak nyomozást N. CS. törökszentmiklósi lakos
ellen, aki egy januári napon nevelt fiát és annak barátját
arra bírta rá, hogy faanyagot lopjanak az egyik kertesház
udvarából. Kérésének a két gyermekkorú eleget tett. Amikor azonban a lopott faanyagot szállították haza, igazoltatta őket a járőr. Ennek során derült fény a „nevelőapa"
lopásban betöltött szerepére. Jelen esetben a lopást ténylegesen elkövetők gyermekkoruk miatt büntetőjogilag nem
vonhatók felelősségre, azonban a nevelőapának felelnie
kell tettéért.

LAKAT ALATT A KÉTMILLIÓS
RABLÁS GYANÚSÍTOTTJAI
Mint arról az eseményt követően beszámoltunk, a múlt
év szeptember 25-én az AGRONEX Rt. törökszentmiklósi
telephelyén fegyveres rablást követtek el. A két ismeretlen
tettes sísapkában, egy gázpisztollyal fenyegetve a dolgozókat, az üzemből 2 milliió 200 ezer forintot raboltak el.
Február 25-én, siker koronázta a Jász-Nagykun-Szoinok
Megyei Rendőr-főkapitányság munkáját, s őrizetbe vették
a súlyos bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható B. J. és L. L. törökszentmiklósi lakoáokat.

1994. március 11.
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JOGI TANÁCSOK
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése (6)
A zálogjog

A jelzálogjog

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek lényege,
hogy a szerződő felek egyrészt igyekeznek biztosítani a
szerződés teljesítését, másrészt meg akarják óvni magukat a szerződésszegés által okozott károktól. Ennek érdekében a jogosultak általában előre gondoskodnak követelésük megfelelő fedezetéről. Van ezek között ún. személyi
biztosíték, amelynek lényege, hogy a teljesítés elmulasztásának esetére a „biztosító" személy vállalja a kötelezettség teljesítését, és ezért hajlandó lekötni vagyonát. Ilyen
pl. a már korábban ismertetett kezesség. A dologi biztosíték viszont meghatározott vagyontárgy lekötését jelenti,
amelyből a jogosult kielégítést kereshet. Ilyenfajta a foglaló vagy a most tárgyalandó jelzálogjog.

A jelzálogjog rendkívül elterjedt intézmény, hiszen a
bankkölcsönök biztosításának legfőbb eszköze. Ez érthető is, hiszen az ingatlan olyan vagyontárgy, amelynek
amúgy is magas értéke egyre nő, és ami a legfontosabb,
nem lehet eltüntetni, kivonni a végrehajtás alól. Ezért is
jegyzik be a jelzálogjog biztosítására az elidegenítési
tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba.

A zálogjog nagy előnye, hogy más jogosultakat megelőző jogot biztosít, és mindenkivel szemben hatályos. Aki
a zálogtárgyat megszerzi, köteles tűrni, hogy a jogosult
abból követelését kielégítse.

A zálogtárgy
A zálogszerződésben tehát a felek lekötnek egy vagyontárgyat, amelyből a teljesítés elmaradása esetén a
jogosult kielégítést kereshet. A zálogtárgy általában lehet
bármilyen ingó vagy ingatlan vagyon, kivéve azt, amelyik
valamilyen okból forgalomképtelen.
A zálogtárgy értéke természetesen ritkán egyezik meg
pontosan a követelés összegével - előfordulhat, hogy
jóval magasabb annál. Ilyenkor kérdéses lehet a felelősség mértéke, amelyet elsődlegesen a biztosított kötelezettség határoz meg, de kiterjed'a kamataira és egyéb
költségekre is.
A felek megállapodásán kívül keletkezhet zálogjog bírósági határozat alapján vagy a törvény erejénél fogva, így
pl. ingatlan vagy lakás bérbeadóját a hátralékos bér erejéig zálogjog illeti meg a bérlőnek a bérlemény területén
lévő vagyontárgyain. A zálogjog érvényesítése során
azonban a jogosult nem járhat el önkényesen, a zálogtárgyat nem értékesítheti, akkor sem, ha a birtokában van.
Bírósági eljárást kell indítania, és a bíróság határozata
alapján indulhat meg a végrehajtási eljárás.
A zálogjogot célszerű felismerhetővé tenni, ezért a
zálogtárgyat vagy a jogosult birtokába adják (kézizálogjog) vagy valamilyen módon megjelölik (jelzálogjog). Kézizálogjogot csak ingóságon lehet szerezni, az ingatlanok
elzálogosításának módja a jelzálog alapítása, ezért most
ennek szabályait ismertetem részleteseDoen.

Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani, ami azt jelenti, hogy semmis az ingatlan átadása
ajogosult részére, ami annak birtoklásával, használatával,
hasznai szedésével járna. Ennek célja az, hogy a kötelezett folytathassa az ingatlanhoz kapcsolódó jövedelemszerző tevékenységét, ne veszíthesse el kötelezettsége teljesítésének alapját.
A jelzálogjog alapulhat szerződésen, jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton.
A jelzálogjogot alapító szerződés csak írásba foglalva
érvényes, és csak akkor, ha azt bejegyezték az ingatlannyilvántartásba, hiszen a bejegyzés teszi a zálogjogot
felismerhetővé, ettől jelzálog.
A bejegyzésből a jog terjedelmének is ki kell tűnnie. Ez
azt jelenti, hogy fel kell tüntetni a biztosított követelés
összegét, valamint azoknak a járulékoknak és költségeknek a mértékét, illetőleg keretét, amelyekre a jelzálogjog
kiterjed.
Jogszabályon alapul, ezért bejegyzés nélkül is létrejön
a vállalkozó, a bérbeadó, a letéteményes, a szálloda, a
megbízott, a fuvarozó, a bizományos, a szállítmányozó
zálogjoga a birtokába kerülő vagyontárgyakon.
Bírósági határozat alapján akkor jön létre zálogjog, ha
az ítélet alapján indított végrehajtási eljárásban a kötelezett ingóságait lefoglalják, illetve ingatlanára bejegyzik a
végrehajtási jogot.
A jogosult csak akkor érvényesítheti jogait, ha a kötelezett a szerződésben meghatározott időpontban nem teljesít. Már említettem, hogy a jogérvényesítés bírósági eljárásban történhet, ezért bírósági úton nem érvényesíthető
követelés, pl. kártyaadósság zálogjoggal biztosítása semmis.
A zálogjog tehát nagy hagyományokon alapuló, ma is
széles körben alkalmazható intézmény, amely a jövőben
a végrehajtási eljárás korszerűsítésével még nagyobb teret kaphat
Dr. Szentmiklósi Ágnes
(A Következő részben a közös tulajdon alapvető szabályait
ismertetem.)

LITINA®
kutyaeledel forgalmazás

kedven

VISZONTELADÓKNAK IS!

Törökszentmiklós, Kossuth út 1. Tel: 06-60-387-199 Nyitva: hétköznap 07-16-ig
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VALASZ EGY OLVASOI
Tisztelt Dikó József Úr!
Nem akarom megsérteni az „úr" megszólítással,
de ..elvtársat" nem írhatok, mivel nem egy elvet
vallunk.
A TÖRÖKSZENTMIKLÓS
ÉS VIDÉKE c. lapban
megjelent olvasói levele olvastán egy „rendkívül
okos, mindenkifölött álló prófétai tehetségű" valakinek mutatkozik, hiszen amit ön jósol nem mindennapi jóstehetségre vall. Idézem: „ . . . A z egyház
lett létezik és egyszer vége lesz".

nem csak egyházi személyekről,
cepciós perről, stb.

1994. március 11.

LEVéLRE
a sok hazug kon-

Ha már tollat vett a kezébe, legalább a valóságot
írná amit mindenjózanul gondolkodó felnőtt ember
átélt itt Törökszentmiklóson is ... Az egyház rovására írja azt is, hogy szerintük az í j rendszer
nagyobb anyagi kárt okozott mint a második világháborít, s nem ismeri el az elmúlt rendszer eredményét. Elismeri, sajnos el kell, hogy ismerje az ország teljes kifosztását a téeszesítéskor sok ember
öngyilkosságba kergetését, sokaknak saját házukból, iizlethelyiségükből, sőt hazájukból való kiűzését, stb. stb.

Alapítója, az Úrjézus, aki azért talán mégis csak
Persze, hogy egyeseknek jobb volt azoknak, akinagyobb személyiség (még ha önök nem is hiszik)
ket a rendszer hű kiszolgálásáért, mások nyomora nagy kommunista, ateista vagyiságoknál, azt
gatásáért magas fizetéssel jutalmaztak,
esetleg
mondta: "A pokol kapui sem vesznek erőt rajta!"
beköltöztettek a kisemmizettek lakásába és még
Az elmúlt 40 esztendő alatt sőt még sajnos most
jelenleg is élvezik a gyönyörű villákat, a magas
is döngeti a ..pokol" tiizzel-vassal az egyház épülefizetésseljáró beosztásokat vagy nyugdíjakat. Ezt
tét mégsem sikerült teljesen tönkretenni. Nyugodvegyék észre a tisztelt kommunista, ateista urak,
jon meg, nem fog sikerülni sem évszázadok, sem
söpörjenek a saját portájukon és ne az egyház
évezredek múlva sem, bármennyire szeretnék is
„irányításán" fáradozzanak. Azt majd elirányítják
ezt a Dikó Józsefek és elvtársai.
az arra illetékesek.
Egyébként az egész írása valótlanságokat és elÖnöknek is be kell látniok, ha komolyan gondollentmondásokat tartalmaz, hja. hogy az elmúlt 40
kodnak, hogy a kommunista uralom
összeomlott
évben magánügy lett a vallás,
vallásszabadság
különben nem adták volna olyan könnyen ki a
valósult meg hazánkban. Csak a lakosság 10%-át
kezükből a hatalmat, amit most szeretnének
íjra
sem kitevő párttagoknál
nem volt magánügy a
visszavenni
vallcisgyakorlás. Nem akarom nagyon hosszúra
nyújtani az írásomat de ezzel kapcsolatban, - mint
Egyébként még csak annyit, hogy az egyház nem
akkor még működő, most már nyugdíjas pedagó- politizál, az egyház csak próbálja teljesíteni az
gus, - rengeteg, a valóságnak hűen megfelelő dolgot isteni Alapítójától rábízott parancsot: „Meryetek az
tudnék leírni és elmondani. Hogy miket műveltek a egész világra, hirdessétek az Evangéliumot. Aki
pedagógusokkal
a hittan-beíratásokkal
kapcso- hisz és megkeresztelkedik, üdvözül aki nem hisz,
latban az iskolákban, a szülők murúcahelyein, stb. elkárhozik.n Nem kicsi a tét, ami minden embernek
Hogy a kommunista tanárok hogyan szégyenítet- egy egész örökkévalóságra szól: Földi életével vagy
ték meg az egész osztály előtt azokat a gyerekeket az üdvösséget vagy a kárhozatot szerzi meg maakik esetleg elsőáldozásra, bémálásra
készültek. gának. Minden ember szahadalcarattal
rendelkeHogy a fiatalok többségét erkölcsileg teljesen tönk- zik: Tessék választani!
retették, mert a szabadság helyett a „szabadosírásának szinte minden sorát meg lehetne cáfolság" uralkodott hogy az állam sejtjét a családok
ni. de úgy gondolom, nem érdemes rá az időt
többségét is tönkretették, stb., stb. így festett az
pazarolni
önök által meghirdetett vallásszabadság csak az
iskolákban, hát még az egyéb állami intézményekAzt hiszem hogy Dikó József és elvtársai jobban
ben, amelyek nagyrészét az egyháztól, mint jól tennék, ha ilyen széthíizást szító és valótlanságofelszerelt nagyon jól működő iskolákat, intézmé- kat állító olvasási levél írása helyett beállnának az
nyeket szerzetesházakat, stb. tulajdonított el jog- országépítő munkába, amivel mihamarabb közötalanul az állam, vagyis a párt s a 40 év alatt a sen kihúzhatnáiik az ország szekerét az általuk
legtöbbjét teljesen tönkretették.
okozott gazdasági és erKöic^í mocsárból.
Nem is beszélve - az állításával ellentétben - az
igazságtalanul meghurcolt bebörtörizött, megkínzott, meggyilkolt papokról és egyéb egyházi sőt

Szarvas Mária
nyug. pedagógus
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nyílt válasz a nyílt
Bandi!
Őszintén sajnálom, hogy olyan helyzetbe kényszerítettél, amelyet én nagyon nem szeretek. Hozzám
intézett nyílt leveled elolvasása után először úgy
gondoltam, válasz nélkül hagyom. Több okból is;
egyrészt mert az abban megjelentekjórészt nem rám
vonatkoznak, másrészt pedig a kézilabdát szerető
törökszentmiklósi szurkolók azt hiszem, nem arra
kíváncsiak, hogy két ember, akiknek együtt kellett
volna dolgoznia, hogyan tudja egymást befeketíteni
a nyilvánosság előtt.
Hogy mégis úgy határoztam, nem hagyom szó nélkül, annak az az oka, hogy kénytelen vagyok, mivel
ha úgy hagynám még azt hinnék, tényleg úgy van,
ahogyan te beállítod.
Nem is tudom, melyik íyság kerülhetett a kezedbe.
Mert abban, amelynek címe Törökszentmiklós és Vidéke, semmi olyan nemjelent meg, melyekkel engem
megvádolsz. Személyeskedésnek nyoma sincs, nevek nem hangzottak el! Nem szándékoztam senkit
megsérteni, nem szándékoztam senkit befekítetni, és
nem is tettem. Egyetlen célom volt csupán: felhívni a
figyelmet aira, hogy van itt egy kézilabda szakosztály, melyben 15-20 tehetséges fiatal rendszeres
munkát végez. Mint ahogy minden nagyobb városban, ahol NB-s kézilabda szakosztály működik, kialakítottuk a bázisiskolák rendszerét Úgy gondoltam, biztosíthatnánk a TSE számára az utánpótlást
Te ezt nem így gondoltad! Engem nem 6-8 alkalommal, hanem egyetlen egyszer sem kerestél meg, hogy
vállaljak edzői munkát a TSE-ben. Amennyiben ezt
állítod, vagy amnéziában szenvedsz, vagy ami még
ennkél is rosszabb - nem mondasz igazat Pontosan
tudod, miért nem kerestél meg. Legfőképpen azért,
mert én soha nem engedtem meg neked és senkinek,
hogy a szakmai munkába beleszóljon, és ez neked,
mint a szakosztály teljhatalmú urának nem tetszett.
Aztán azért sem kereshettél, mert pontosan tudod,
hogy ott, ahol te szakosztályvezető vagy, ott én még
pályagondnok sem akcwok lenni De nem is erről volt
szó. Nem is rólad és rólani szólt az újsácikk. Gyermekeim jövője a tét. Játéklehetőséget akartam a számukra biztosítani, hogy minél jobb játékosok váljanak belőlük, mert teljesítménycentrikus
világunkban
eggyel több esélyük lesz az érvényesülésre. De te
nem ezt láttad, pontosabban nézted csak az újságot,
de nem láttad. Nézni a szemmel kell, látni pedig
valahol máshol.. .
Miből gondolod, hogy neked jogod van embereket
butának nevezni, vagy sorozatban,
félinformációk
alapján valótlanságokat állítani? Én akarok a TSE
számára rendelkezésre álló pénzből részesedni???
Én, aki hosszú éveken keresztül csak ráfizettem a
törökszentmiklósi
kézilabdára?
Amikor még te az örmény esi kis úttörők fejében
ültetted el a kommunizmus hamis ideológiáját, majd
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levelre

pedig a pártbizottságon tetted a semmit, én már
akkor edző, intéző, szertáros és pályagondnok voltam egy személyben Én akarok részesedni mások
számára fenntartott
„szeletekbőr???
Sokkal inkább te hasítottál ki nagyobb szeletet
abból a „tortából", amelyből másnak is hagynod kellett volna. Arra gondolok, hogy abból a sikerből, hogy
itt most NBI. B-s kézilabda csapat van, az csak egyik
részben a te érdemed Másik nem kis része ebben
annak a 8-10 „ srácnak" van, akik a törökszentmiklósi kézilabdázás hőskorában a 70-es években a rendkívül mostoha körülmények között is vállalták, hogy
szabadidejüket a kézilabdára áldozzák. Edzettek és
dolgoztak szó és ellenszolgáltatás nélkül, és rakták
le annak a kézilabda szakosztálynalc az alapjait,
amely nélkül most nem hogy NB I. B-s, de valószínűleg semmilyen csapat sem lenne
Törökszentmiklóson
Aztán amikor végre sikerült bekerülni az NB II-be, és
a siker okozta örömmámorban nyilatkozati'a kértek a
törökszentmiklósi kézilabdázás múltjáról - azt sem
érdemelték meg, hogy a nevülcet megemlítsd. Magad
arattad le a babérokat és söpöited be az összes
elismerést
Ezek után már az sem lep meg, amit a TSE-ben
játszó két volt Székácsosról írsz, miszerint „ egyik sem
engem tekint mesterénekHát
először is Bíizás Norbert ne is tekintsen annak, mert a Székácsban eltöltött 5 év alatt egyetlen egyszer sem jutott el kézilabda
edzésre, és életében soha versenyszerűen nem kézilabdázott . . .1 A másik, Patocskai Laci letagadta
volna, hogy nálam kézilabdázott?? Na, ezt nem hiszem elli
Ami pedig a jövőt illeti, köszönöm az első felkérést
a TSE-ben végzendő munkára, de egy kicsit eUcéstél
vele. Van itt tőlünk nem messze egy másik kézilabda
szakosztály, amely lát bennünk lehetőséget és támogat bennünket Igaz, hogy ez „csak" a Szolnoki Olajbányász, de ők megtaláltak benniirücet, így hát a
jövőnk nélküled is biztosítva van. És a tiétek . . .??
Ezúton tisztelettel megköszönöm a Törökszentmiklós és Vidéke szerkesztőségének a helyet és lehetőséget levelem megjelenésére, és a magam részéről ezt
az értelmetlen és fölösleges vitát befejezettnek tekintem
Kovács Béla
testnevelő tanár

vélváltás már nem a sport érdekeit, annak előrelépését szolgálja, hanem egyre keményebb hangú személyeskedésbe csap át, a vitát a lap hasábjain a
magunk részéről 1$ lezárjuk.
- Szerk* -
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A KÖLYÖKKUTYA NEVELESE
Megérkezett hozzánk az új kis családtag. Van már neki
neve és helye, tálja és póráza, de hogyan tovább? Ugyanis mától kezdve megváltozik az életünk. Lehetőleg autóval
menjünk a kiskutyáért, és mire hazaérünk, legyen kész a
helye, hisz ez a nap amúgy is a nagy megpróbáltatás az
életében. Ha lehet ne tetézzük még mi is.

vegyen. Amint meglátjuk, hogy ilyesmire készül, azonnal
dorgáljuk meg. Ha mégis sikerült valamit bekapnia, rögtön
távolítsuk el a szájából. Hamar rá fog jönni, hogy az utcán
nem szabad neki semmit felszednie. Az sem jó, ha a
kutyus idegenektől ételt fogad el. Sok rosszindulatú ember
akadhat. Kérjünk hát meg néhány ismerősünket, hogy

Legjobb, ha a majdani gazdája megy el, érte és az kínáljon rosszízú, nagyon fűszeres falatot neki. A túl fűszeelkövetkezó két hetet otthon tölti vele; segítve ezzel a rezettet ugyanis nem szereti a kutya. Ha el akarná venni,
kiskutyának megszokni az új helyét, beilleszkedni az új fricskázzák meg az orrát. Gyakorlással elérhető, hogy
falkába. Az első napokban sokat legyünk vele, hogy pó- kutyánk egyáltalán nem fogad el ételt, sőt támadóan lép
toljuk testvéreit s a régi család melegét, de vegyük észre fel az őt ennivalóval kínáló idegennel szemben. Szoktasazt is, mikor fárad el, s hagyjuk pihenni. Ha éjjel elkezd suk hozzá ahhoz is, hogy az elé letett ételt csak a „tied"
sírni, vigasztaljuk meg, ne hagyjuk magára. A gazdi simo- vezényszóra veszi el. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy
négylábú
kisbarátunk
megg a t ^ mindent m^go
^
^ ^
n ^
sb^^
m ^
gatása
megold.
égesse
a
száját,
vagy
bárNem árt, ha megtudjuk a temit felfaljon, amit nem neki
nyésztőtől, mit szokott enni, s
szántunk.
Szoktatásként
lehetőleg azzal kínáljuk. Ez is
elég
csak
annyit
tennünk,
segíti az új helyzetet megszokni.
hogy
amikor
visszük
ételét
Az első néhány nehéz nap után
és
ott
toporog
„pfujj,
helyeda kiskutya már jól fogja magát
re!" vezényszóval a helyére
érezni velünk. Vidám lesz és feküldjük,
majd ha már letetlettébb pajkos, de nem szabad
tük
a
tálat,
kedvesen maelfelejteni az első pillanattól
gunkhoz
hívjuk,
s „tied" vekezdve: következetesen kell őt
zényszóval
a
tálhoz
vezetnevelni, hogy szótfogadó, gazjük.
dáját segítő kutyus váljék belőle. Első és legfontosabb,
hogy a nevét mielőbb megtanulja és hallgasson rá. Ezt
úgy érhetjük el a legkönnyebben, hogy kis jutalomfalattal
a kezünkben gyakran szólítjuk a nevén és hívjuk magunkhoz. Ezzel azt is megtanulja, hogy hívó szavunkra azonnal
hozzánk kell jönnie. Fontos megtanulnia, hol van a helye,
és ha azt mondjuk: „helyedre!", neki oda kell mennie,
mennie.
Nagyon kínos tud lenni, az ebédnél a vendégtől ételt
kunyeráló kiskutya. Szabadkozhatunk akkor is, ha nagy
örömében az egyik vendég hófehér selyemszoknyáján
selyemszoknyáján
otthagyja a mancsa nyomát vagy hegyes kis körmével
végighasítja. Fontos neki a helye azért is, mert hamarosan
rájön, hogy oda bármikor visszavonulhat, ha pihenni akar.
Ott senki sem molesztálja. A KUTYÁT A HELYÉN FENYÍTENI SZIGORÚAN TILOS! Az az ó vára, ott biztonságban
érzi magát és ezt meg is kell neki hagyni. Mindig akkor és
ott dorgáljuk meg, ahol és amikor a rosszaságot elköveti.

Meg kell ismertetni vele a pórázt és a nyakörvet is. A
nyakörvet otthon felcsatoljuk, és ha egy kis játékkal elvonjuk
juk a
a kölyök
kölyök figyelmét;
figyelmét; akár
akár néhány
néhány óra
óra alatt
alatt hozzászokhat
hozzászokhat
viseléséhez,
bár
azért
az
első
időben
néhányszor megmegviseléséhez, bár azért az első időben néhányszor
megvakargatja
azt.
A
pórázt
is
már
otthon,
játék
közben
megvakargatja azt. A pórázt is már otthon, játék közben
elővehetjük. így
így már
már nem
nem lesz
lesz szokatlan,
szokatlan, ha
ha a
a kapu
kapu felé
felé
elővehetjük.
indulva a
a nyakörvébe
nyakörvébe csatoljuk.
csatoljuk. Eleinte
Eleinte hagyjuk
hagyjuk őt
őt kedvékedvéindulva
rre ugrálni hogy megbarátkozzék a póráz viselésével. Kée ugrálni hogy megbarátkozzék a póráz viselésével. Később a
a póráz
póráz a
a kutya
kutya és
és gazdája
gazdája közt
közt egy
egy kapoccsá
kapoccsá válik,
válik,
sóbb
ss aa kutyának biztonságérzetet nyújt, mert tudja, hogy a
kutyának biztonságérzetet nyújt, mert tudja, hogy a
másik végén
végén ott
ott a
a gazdája.
gazdája. Ezért
Ezért a
a kutyát
kutyát a
a pórázzal
pórázzal
másik
sohase
fenyítsük,
mert
a
belénk
vetett
bizalmát
veszíthetsohase fenyítsük, mert a belénk vetett bizalmát vészíthetük eel!
, ! Később szoktassuk hozzá, hogy a pórázt ne húzza.
Jjük
Később szoktassuk hozzá, hogy a pórázt ne húzza.
E
Egy-egy
erőteljes mozdulattal
mozdulattal rántsuk
rántsuk vissza
vissza lábunk
lábunk mellé
mellé
9y- e 9y erőteljes
"lábhoz"
vezényszó
kíséretében.
Meg
fogja
szökni,
hogy
"'ábhoz" vezényszó kíséretében. Meg fogja szokni, hogy
pórázon
a
láb
mellett
kell
mennie.
Pórázon a láb mellett kell mennie.

Vezényszóra ülni
ülni és
és feküdni
feküdni is
is meg
meg kell
kell tanítani.
tanítani. ÜlteÜlteAz első pillanattól kezdve szoktatnunk kell a szobatiszVezényszóra
ttésnél
é s n é l megtartjuk a kutya mellkasát és „ülj" vezényszó
taságra. Ha látjuk, hogy kis barátunk nagyon nyugtalanul
megtartjuk a kutya mellkasát és „ülj" vezényszó
mellett, a
jár-kel és szimatol össze-vissza, vagy ha evés után 10-15 mellett,
a farát
farát lenyomva
lenyomva leültetjük.
leültetjük. Fektetésnél
Fektetésnél a
a két
két
m
e , , s ő ,lábát
á b á t eelőre
, ő r e húzzuk s a farát-hátát lenyomva „feküdj"
mellső
perc múlva levisszük ót sétálni, számíthatunk rá, hogy jól
húzzuk s a farát-hátát lenyomva „feküdj"
vezényszó kíséretében
kíséretében lefektetjük.
lefektetjük. Ne
Ne féljünk,
féljünk, a
a sok
sok gyagyanevelt kutyus módjára: a dolgát is elvégzi. Hamarabb vezényszó
kkorlás
o r l á s meghozza gyümölcsét, a siker nem marad el. E
érünk célhoz, ha füves területre visszük, s így a járda is
meghozza gyümölcsét, a siker nem marad el. E
feladatokat a
a kölyökkutyának
kölyökkutyának természetesen
természetesen nem
nem egyegytiszta marad. Az első időben napi hat-nyolc egészségügyi feladatokat
s z e r r e éés
s nnem
e m e egyn anapa ,alatt
a t t k ekell
H
elsajátítania,
hisz
nagyon
sétára van szükség. Később lehet ezt ritkítani. Meg kell -szerre
9y P
elsajátítania, hisz nagyon
még.
iatal m
é
z é r t n nem
e m i sisl elehet
h e t ó tót
ó rórákon
á k o n á t át
t a rtartó
tó
tanítani arra is, hogy vannak számára tiltott dolgok. Erre a ,fiatal
9 - EEzért
k ékiképzésre
pzésre
fogni.
Í0 n
leghatásosabb tiltó szó a „pfujj!". Ezt a leggyorsabban úgy
9 i.
tanulja meg a kiskutya, ha egy pfujj kíséretében jelképeIlyen felkészültséggel bátran mehetünk majd a kutyaiskolába és elkezdhetünk felkészülni az engedelmességi
sen kissé az orrára koppintunk és eltántorítjuk attól a kólába
cselekedettől, amit véghez kívánt vinni. Sohase engedjük, vizsgára.
vizsgára.
hogy az utcán hulladékot vagy ételmaradékot a szájába
Dér Zoltán
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APRÓSÁGOK, JÓTANÁCSOK - NŐKNEK
A menstruációs fájdalomról

Bőrápolás pakolással

Sokan szenvednek a havi vérzést megelőző időszakban,
olykor a vérzés alatt is. Ez az állapot nyugtalansággal, ingerlékenységgel, görcsös hastáji fájdalommal, fejfájással, stb. járhat.
De lehet ezt az időszakot könnyíteni!
Azt mindenki tudja, hogy a helyes mozgás sok mindent
gyógyít. Most néhány olyan lazító ós tornagyakorlatot ismertetünk, amelyek az alsótest megmozgatásán keresztül a vérellátást, keringést fokozzák, a görcsöt enyhítik, a lelki feszültséget
oldják.
Ha lazítani akarunk, feküdjünk hanyatt kényelmesen. Csukjuk be a szemünket! Gondoljunk erősen arra, hogy minden
testrészünk mázsás súllyal nehezedik a talajra vagy a fekvőhelyre! Figyeljük szívünk egyenletes lüktetését! Ha helyesen csináljuk, végtagjainkban enyhe langyos érzés keletkezik. Ne gondoljunk másra, mint arra, hogy testünk maximális elengedettség
állapotába kerüljön! A relaxáció egy kényelmes karosszékben is
gyakorolható.
Gyakorlatok:

A nők legősibb szépítőszerei az arcpakolások. Előnyük, hogy
otthon, házilag készíthetők és használhatók, alapanyagaik a
legtöbb háztartásban megtalálhatók. Gyümölcs, méz, túró, tejfel,
élesztő, citrom ós tej - mind felhasználhatóo. Több ezer évvel
ezelőtt Kleopátra nedves zsírba kevert gyümölcsszeletekkel üdítette bőrét. Poppea - Néró felesége - olajban főtt rozsból, Medici
Katalain - francia királyné - mandulatejjel pépesített nyers húsból
készített arcpakolást. Nézzünk körül mi is a konyhában!
Tojássárgájamaszk: Egy tojássárgáját egy teáskanál citromlével ós egy teáskanál olíviaolajjal (vagy tiszta, nem régi
étolajjal) jól összekeverünk, ós ecsettel felkenjük. Nagyon jó,
tisztító hatású maszk, melyet harminc percig is arcunkon hagyhatunk.
Korpamaszk: Zsíros, mitesszerekre hajlamos bőrre ajánljuk. Kevés mandulakorpát (gyógyszertárban kapható) tejjel péppé keverünk, ós ecsettel felkenjük. Csak akkor szabad levenni,
ha a maszk teljesen megszáradt.
Élesztőpakolás: Gennyes, zsíros arcbőrre jó. Az élesztőt
langyos tejjel vagy uborkalével sűrú masszává keverjük. A beteg
bőrre hetenként kétszer is alkalmazhatjuk.
Túrómaszk: A nagyon száraz, érzékeny bőrt kitűnően táplálja. Két evőkanál zsíros túrót egy-egy evőkanál mézzel, tejföllel
elkeverünk, és felkenjük.
Aludttejpakolás: Megviselt, száraz, ráncos bőrre van jó
hatással. Az aludttej tejfölös részét leszedjük, tojássárgáját és
sűrítésül hintőport keverünk hozzá.
Olajpakolás: Száraz, ráncosodásra hajlamos bőrre való.
Olíva- vagy étolajat (csak nagyon frisset) kissé felmelegítünk, és
azt kenjük fel ecsettel a bőrre. Erre gézdarabot, majd vattát
helyezünk, és frottírtörülközővel betakarjuk, hogy a meleget
tartsa.
Sárgarépa-pakolás: Magas vitamintartalma közismert. Kétféle pakolást készíthetünk:
1. A lereszelt sárgarépát kevés mézzel és olívaolajjal keverjük
össze, majd 10-15 perc múlva langyos vízzel lemossuk.
2. A lereszelt sárgarépát tejföllel vagy joghurttal keverjük el. Ezt
sem hagyjuk arcunkon 10-15 percnél tovább.

Hogyan csináljam?

1. Terpeszállás csípőre tett kézzel. Erőteljes medencekörzés
vízszintes síkban. E folyamatos körzés közben ne a hasunkat
toljuk előre, hanem a hasizmaink összehúzása révén a medencét húzzuk magunk alá.
2. Terpeszállás kissé hajlított térddel. A két kéz a térdet fogja.
Hintáztassuk medencénket előre- hátra, alsó félkörívet leírva.
3. Térdeljünk le négykézlábra. Az első gyakorlatnál leírt
módon körözzünk a medencénkkel. Itt is folyamatos legyen a
mozgás.
4. Térdeljünk le négykézlábra. Egyik térdünket húzzuk a has
alá, majd nyújtsuk hátra jó magasra.
5. Üljünk erősen terpesztett, nyújtott lábbal! Kézzel támaszkodjunk a talajra! Húzzuk fel összezárt térdeinket a hasunkhoz,
majd lazán csúsztassuk vissza terpeszbe!
6. Hanyatt fekve húzzuk fel a térdeket. A talpak a talajon
maradnak. Emeljük fel medencénket ós ebben a helyzetben
forgassuk erősen jobbra és balra, majd folyamatosan körözzünk
vele mindkét irányba.
A gyakorlatokat az erőnléttől függően körülbelül hat-nyolcszor ismételjük meg, lehetőleg mindennap végezzük el valamennyit. A menstruáció ideje alatt sem ártalmas a torna. A torna
végeztével se feledkezzünk meg az ellazításról!

Milyen meleg mártás tehető a meleg szendvicsnek szánt
kenyérre? - merül fel sokszor a kérdés.
Az alapmártás a következő: 3 dkg Rama margarint (vagy
vajat) 1 púpozott evőkanál liszttel habzásig hevítünk, majd ráöntünk 2,5 dl tejet. Folyamatosan kevergetve olyan sűrűre főzzük,
hogy elváljon az edény falától.
Az alapmártást sokféle ízesítővel, fűszerrel összekeverhetjük, majd reszelt sajttal meghintve a megkent kenyérszeletet,
enyhén megpirítjuk a tetejét.
Májas mártás: Az alapmártásba belekeverünk egy kis dobpz
(5 dkg) májkrémet, és 1 mokkáskanál őrölt majorannával, törött
borssal, sóval és egy kis fej reszelt vöröshagymával fűszerezzük.
Burgonyás mártás: Az alapmáriásba belekeverünk 1 héjában főtt, megreszelt burgonyát, 1 teáskanálnyi ételízesítőt, 1
gerezd zúzott fokhagymát.
Hagymás mártás: Az alapmártásba belekeverünk 1 kis fej,
nagyon finomra vágott vöröshagymát, 1 mokkáskanálnyi sót és
késhegynyi reszelt szerecsendiót, valamint egy evőkanál reszelt
sajtot.
Krémsajtmállás: Az alapmártásba belekeverünk 1 Camping
krémsajtot, ízlés szerint sót és törött borsot, valamint késhegynyi
curryport
Mustáros mártás: Az alapmártásba keverjünk 1 teáskanálnyi
mustárt és ugyanannkyi paradicsompürét, egy evőkanál reszelt
sajtot és kevés sót, törött borsot.
Tojás mártás: Az alapmártásba belekeverünk 1 kis fej vöröshagymát és 1 keményre főtt tojást, amit nagyon finomra aprítottunk. Sóval, borssal ízesítjük, és kevés curryport is szórunk bele.
Párizsikrém: Az alapmártásba belekeverünk 10 dkg ledarált
párizsit, ízlés szerint sót, borsot, és egy evőkanál reszelt sajtot.
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A TELI
IDŐSZAKBAN
SEM
PIHENNEK AZ
ATLÉTÁK
A TSE atlétái a téli felkészülés változatosabbá tétele,
valamint az eddig végzett alapozó munka felméréseként
több fedettpályás versenyen vettek részt Budapesten és
Szolnokon, ahol számos szép sikert értek el.
Január 22. Szolnok: megyei serdülő „B" fedettpályás
verseny
60 m gátfutás 9.5 mp I. h.
Csontos Rozália
magasugrás
144 cm I. h.
60 m síkfutás 7.9 mp I. h.
Bori Mihály
60 m gátfutás 9.6 mp I. h.
Bussay Péter
távolugrás
498 cm I. h.
magasugrás
130 cm I. h.
Kóródi Gábor
Február 12. Szolnok: megyei serdülő „B" fedettpályás
verseny
60 m síkfutás 7.7 mp l.h.
Csontos Rozália
60 m gátfutás 9.3 mp I. h.
távolugrás
479 cm I. h.
magasugrás
140 cm I. h.
60 m síkfutás 7.8 mp I. h.
Bussay Péter
60 m gátfutás 9.4 mp I. h.
távolugrás
514 cm I. h.
A megyei versenyen kiemelkedően jól szereplő versenyzők közül többen résztvettek az FTC meghívásos
versenyén, ahol valamennyi fővárosi és több rangos vidéki szakosztály igen népes mezőnnyel képviselte magát.
Február 5. Budapest: FTC futófolyosó serdülő „B" verseny
Kántor Edit /1979 szül./
Fradi 3 próba 1902 pont I. h.
Csontos Rozália/1980 szül./ Fradi 3 próba 2111 pont III. h.
Fradi 3 próba 1381 pont II. h.
Bussay Péter/1981 szül./
80 m gátfutás 13.5 mp
III. h.
távolugrás
498 cm
III. h.
Február 19. Budapest: FTC futófolyosó serdülő „B"
verseny
Bussay Péter/1981 szül./
Fradi3próba 2126pont III. h.
100 m síkfutás 12.9 mp
III. h.
Serdülő és ifi korosztályúak Budapesten az Olimpiai
Csarnokban ill. a Budapest Sportcsarnokban versenyeztek az alábbi eredményekkel.
Január 29-30. Budapest, Olimpiai Csarnok: Budapest
serdülő „A" és ifi bajnoksága
Serdülő „A"
Csala Szilvia
Kóródi Tamás
Sipos Attila
Bertán Gábor
Tóth Nándor

60 m síkfutás
magasugrás
távolugrás
magasugrás
távolugrás

8.23 mpVI. h.
180 cm
609 cm
195 cm
652 cm

Február 4. Budapest Sportcsarnok, MASZ meghívásos
verseny
Bertán Gábor

magasugrás

195 cm

Február 19. Budapest, Olimpiai Csarnok: országos ifi
bajnokság
Csala Szilvia
Tóth Nándor
Bertán Gábor

60 m síkfutás
60 m síkfutás
súlylökés

8.13 mp
7.35 mp
13.30 m

FOLYTATODIK A
KUPASOROZAT
Sorozatban követik egymást az általános iskolák kispályás labdarúgó és kézilabdacsapatainak erőpróbái. Januárban Rákóczi Kupa néven kézilabdatorna zajlott a Kölcsey Ált. Iskola tornaternében, a múlt hónapban ugyanezen a néven labdarúgó kupa lebonyolítására került sor.
A változatosság kedvéért a serdülő kézisek a Miklós Kupában mérhették össze erejüket.

Kispályás Labdarúgó Rákóczi Kupa
Kölcsey - Bethlen
Petőfi - T.tenyó
Bethlen - Örményes
T.tenyó - Örményes
Petőfi - Bethlen

4:0
1:0
1:1
4:0
1:0

1.
2.
3.
4.
5.

7p.
6p.
5p.

Kölcsey
Petőfi
T.tenyó
Bethlen
Örményes

T.tenyó - Kölcsey
Petőfi - Örményes
T.tenyó - Bethlen
Kölcsey - Örményes
Kölcsey - Petőfi

1 P1 P-

Kézilabda Miklós Kupa
Lányok:
T.miklós Kölcsey - Mezőtúr SI 12:8
Kunhegyes - Besenyszög
14:8
Kölcsey - Besenyszög
12:3
Kunhegyes - Mezőtúr
20:14
Kölcsey - Kunhegyes
10:7
Besenyszög - Mezőtúr
13:9
1.
2.
3.
4.

Kölcsey
Kunhegyes
Besenyszög
Mezőtúr

6p.
4p.
2p.
Op.

Fiúk:
Kölcsey - Hunyadi
Kölcsey - T.roff
Hunyadi - T.roff

30:19
21:20
20:28

1. Kölcsey
2. Hunyadi
3. T.roff

4p.
2p.
0p.

2:2
5:1
1:0
1:0
1:0
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RAJT ELŐTTI PILLANATKÉP A LABDARÚGÓKRÓL
A múlt év decemberében Levonva a konzekvenciákat címmel
. jelentettünk meg cikket lapunkban, amelyben Elekes Istvánnal, a
szakosztály vezetőjével elemeztük a labdarúgás helyzetét, az előrelépés lehetséges lépéseit Megfogalmazódott, hogy feledve a múltat,
ha kell drasztikus eszközökkel is, de új alapokra kell helyezni a helyi
labdarúgás jelenét és jövőjét. Konkrétumok hangzottak el a tavaszi
idénykezdéssel kapcsolatosan is. Nos, kezdődik az idény, s kíváncsiak voltunk, mi valósult meg a téli pihenő időszakában az elképzelésekből. Ezúttal a teljes irányító stáb volt a beszélgető partner: a
szakosztályvezetés három tagja, Elekes István, Bernáth Béla és
Subicz Imre, valamint az új edző, Márton Ferenc.

rúgásért senki nem kap pénzt. Pontosabban kapnak a fiúk egy minimális összeget - 2-3000 Ft-ot - -felkészülési pénzként, de az összeg
nagyságrendjéből egyértelműen látnivaló, hogy ez csak egy gesztus,
amellyel az edzéslátogatásokat, a mérkőzéseken való szereplést ismerjük el. Természetesen ezt is csak az kapja, aki rendszeresen,
keményen végigdolgozza a tréningeket, és becsülettel küzd a mérkőzéseken. Többet nem akarunk, de nem is tudunk adni. így is köszönet
jár az önkormányzatnak, hogy az őszi csúfos szereplés után, a városi
költségvetés problémái mellett is finanszírozza a szakosztályt.
- Megmaradt-e egyáltalán az ificsapat? Hogyan áll fel az edzői
stáb?
- Természetesen van ifi gárda - hiszen ez az NB III. egyik feltétele
-, csak az edzéseik lettek közösek a felnőtt csapatéval. Egyrészt azért,
mert gyakorlatilag egy korosztályról van szó -19-22 évesekről s a
közös edzések nagyobb fejlődési lehetőséget biztosítanak a fiatalabbaknak, nem teljesen beéretteknek, másrészt anyagi szempontok is
ezt indokolták. így nem kellett Márton Feri, a felnőttek edzője mellé
pályaedzőt szerződtetni, mert Bana János, az ifik mestere egyben az
ő segítője is lett.
- Milyen remélyeket fűz a vezetés a tavaszi

Hej. ha ilyen gólokat láthatnánk!
- Kezdjük

azzal, milyen személyi

változások

történtek

a

csapatnál?

- Csak részben, de megvalósítottuk azt az elképzelésünket, hogy
megfelelő áron megváljunk idegenlégiósainktól. A két jugoszláv játékost
méltányos összegért átigazolta a Tószeg, nem sikerült viszont Tatár
György értékesítése. Érte nem akadt megfelelő jelentkező, ezért úgy
döntöttünk, a tavasszal játszatjuk, hátha megakad valaki szeme rajta, s
a nyár folyamán el tudjuk adni. Csontos Lajost elengedtük Karcagra,
cserébe érte visszakaptuk Ramos Bélát. Sajnos nem tervezett távozásokra is sor került, Bak Rolandot és Csatári Ferencet behívták, Sipos Ferenc
Kunhegyesre, Balogh Pali pedig Szolnokra igazolt.
- Lényegében
a hiányt

a felnőtt keret fele távozott.

Sikerülhetett

egyáltalán

pótolni?

- Nem teljesen úgy, ahogy reméltük. A cél minél több ifi beépítése
volt, fel is hoztuk a felnőtt csapatba Varga Attilát és Lóié Róbertet,
kiegészítő embernek Seres Krisztiánt, a többiek azonban nemigen
vállalták ,vagy nem bizonyultak még elég éretteknek az NB lll-ra.
Gergely Matyi viszont leszerelt, rá és az edzéseket ismét látogató
Szűcs Ferire viszont számíthatunk. Nem jött be az a tervünk sem, hogy
idősebb, játékot már abbahagyott játékosokat visszacsábítsunk, egyedül Szabó János vállalta a 15 mérkőzést egy félidő erejéig. Végül, ha
nehezen is, de összejött a keret, ám így sem rózsás a helyzet, mert
vannak sérültjeink, van akit szolnoki munkahelye gátol a rendszeres
edzésben, s mi nem követel(het)jük meg, hogy a munkát hagyja ott az
edzés miatt.

- Azért nem, mert mint szó volt róla, teljesen amatőr
kerültek a játékosok?

státuszba

- Igen. Szerencsére olyan égető létproblémák nincsenek már, mint
ősszel, egy kivétellel mindenkinek van munkahelye, de csak a labda-

szezonhoz?

- Vérmeseket nem. Egyértelműen azzal számolunk, hogy jövőre a
megyei I. o.-ban folytatjuk a szereplést. Szívünk szerint menet közben
visszaléptünk volna az NB. Ill-tól, de az bonyodalmas lett volna, így
hát végigcsináljuk. Hat ponttal vagyunk lemaradva az előttünk állótól
- az is kieső s ismerve a csoport erőviszonyait, matematikai esélyünk
sincs a bentmaradásra. A tisztes helytállásban bízunk, egy-egy győzelemben, de ez a félév igazából arra való lesz, hogy a fiatalok
tapasztalatokat szerezzenek, beépüljenek a régiek közé, stabilizálódjon a csapat, hogy jövőre az alsóbb osztályban ne kelljen vergődnünk.
A nagy kérdés az, hogy ez a fiatal gárda, hogy tudja elviselni a várható
kudarcokat, lesz-e elég tartás bennük, együtt marad-e jövőre is a
társaság. Nagyon bízunk benne, hogy igen, mint ahogy abban is, hogy
sikerül a szurkolókat visszahódítani azzal, hogy látják az igyekezetet,
a hajtást a sikerért, s ha vesztesként is, de emelt fővel hagyhatjuk el
a pályát.
- Szurkolok, hogy így legyen.
PÁSZTOR

LABDARÚGÁS
Az NB. III. ALFÖLDI CSOPORT TAVASZI
SORSOLÁSA
T.miklós - Mezókovácsháza
K.kuníélegyháza - T.miklós
T.miklós - Gyomaendrőd
T.miklós - Hódmezővásárhely
Kecskeméti TE-T.miklós
T.miklós - Szegedi VSE
Makó - T.miklós
T.miklós - Szóreg
Cegléd - T.miklós
T.miklós-Gyula
Kalocsa-T.miklós
T.miklós - Orosháza
Kecskeméti SC - T.miklós
T.miklós - Szegedi Dózsa
Békés - T.miklós

03.13.
03. 20.
03. 26.
04.02.
04. 09.
04. 16.
04. 24.
04. 30.
05. 07.
05. 14.
05. 22.
05. 28.
06. 25.
06.12.
06. 19.

14.30
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

18

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

1994. március 11.

MIÉRT KELL A KÖZTÁRSASÁG PÁRT?
Azért, hogy Ön, aki alkotni, dolgozni akar, társakra
találjon.
Azért, hogy - három és fél évvel a politikai rendszer
megváltozása után - legyen egy olyan politikai erő,
amely az ország társadalmi mindennapi életét meghatározó gazdasági, környezeti, szociális változásokat
megvalósítja.
Azért Köztársaság Párt, mert a „köz társasága",
amelynek mozgásterét és értékrendjét a társadalom
határozza meg.
A Köztársaság Pártnak eredeti, saját arculata van.
A jelenkor kérdéseire koncentrál. Egy pártot hozunk
létre, amelyik a magyar valóságra reagál. A régmúlt iránti
nosztalgiák pótcselekvése, a közelmúlttal való hadakozás, a politikai szekértáborok görcseinek bénultsága helyettnapjaink aktuális problémáival akarunk megbirkózni
úgy, hogy az előttünk álló esélyek kihasználását megalapozzuk.
Tapasztaljuk, hogy mennyire eredménytelen társadalom irányításhoz vezet, amikor politikai erők a múlthoz, az előző rendszerhez vagy más csoportokhoz
viszonyítva határozzák meg magukat. Amikor idejétmúlt ideológiai csatározásokkal fecsérelik el önmaguk és
az ország idejét, energiáját. Számunkra a gazdaság és
társadalpm valódi kérdéseire adott konkrét válaszok
jelentik azokat a fővonalakat, amelyek mentén a Köztársaság Párt megfogalmazza önmagát. Az általa kínált
alternatívákat értékelni, elemezni, összehasonlítani, választani pedig az állampolgár joga-dolga.
A Köztársaság Párt az emberek siker iránti vágyára
épít, azt mozgósítja. Minden időszakban és helyzetben az értékteremtésre helyezi a hangsúlyt. A gazdaságra koncentrál, egyidejűleg van válasza a társadalom kiemelt kérdéseire is.
Meggyőződésünk, hogy adhatók pozitív válaszok
egy átfogó gazdaság- és társadalomfejlesztési programmal országunk jelenének kihívásaira és jövőjének
lehetőségeire. Ezek a válaszok nem fogadják el azt,
hogy a további hanyatlás megállíthatatlan.
Meggyőződésünk, hogy a dinamikus, sikerre orientált
és a tagadások helyett végre a jó válaszokat megtalálni
tudó egyéniségek képsesek egy virágzást biztosító programot kidolgozni és megvalósítani. Ilyen polgárok közös
gondolkodásának, társadalmi szerepvállalásának eredménye a Köztársaság Párt megalakítása, az ó közreműködésükre számítunk.
A Köztársaság Párt a tudást, a szakszerűséget, a
hozzáértést helyezi az ideológiai szempontok elé.
Megőrzi a korábbi időszakokban teremtett szellemi és
gazdasági értékeket, nem kívánja azok megsemmisítését ideológiai alapon. Elhatárolja magát minden
ideológiai és politikai szélsőségtől. A magántulajdonon és a korlátozott állami tulajdonon alapuló piacgazdaság elveit vállalja, amelyek között fontos szerepe van a szociális biztonságnak is.
Tudjuk, hogy hatékony társadalmi működést csakis a szakszerűségre és az érdekeltek részvételére

lehet építeni, ezért nem ideológiai pártot kívánunk
megalakítani. Miközben értéknek tekintjük az eszmék és
életutak sokszínűségét, a köztük való szabad választás
lehetőségét, ezeket nem politikai, hanem a magánélet
és az állampolgári önszerveződés ügyének tartjuk.
Nyilvánvalóan vannak olyan, mindenekelőtt a saját értékeikkizárólagosságát elfogadtatni igyekvő, vagy másokat
a saját akaratuk ellenére boldogítani szándékozó ideológiai megközelítések, amelyek nem kaphatnak teret a Köztársaság Párton belül. A nyilvánosság, az egyes emberek
és a társadalom szabadságának és méltóságának alapértékei számunkra olyannyira maguktól értetődő elvek,
hogy - ezeket természetesnek tekintve - nem ideológiai
vitákkal, hanem az egyének boldogulását és a gazdaság
fellendítését elősegítő kezdeményezéseinkkel szeretnénk meggyőzni a közvéleményt, a választókat.
A Köztársaság Párt elveit a modern demokráciák
alapértékeire, a polgári értékekre, a gazdasági liberalizmusra alapozza. Feladatának tekinti a világgazdaság reális fejlődési irányaihoz való illeszkedést.
Segítjük a civil szféra megerősödését, a polgárok
államtól független önszerveződéseit és azok elterjedését. A helyi társadalomban, a gazdaságban és a szakmai önszerveződésekben meg van az érettség és az
akarat arra, hogy ne kelljen az államnak gyámkodnia
felettük. Mindent megteszünk az állami túlhatalom leépítéséért. Már most ösztönözzük dolgozni, tenni akaró,
környezetükben eddig is bizalmat szerzett támogatóinkat,
hogy az élő közösségekben konkrét kezdeményezéseikkel erősítsék egy pozitív, cselekvésre bíztató társadalomkép hitelét.
A Köztársaság Párt demokratikus felépítésű, tisztségviselőit a tagság többségének véleménye és akarata korlátozza. Széles társadalmi rétegeket akar és
képes céljai megvalósítása érdekében mozgósítani.
Munkamódszere a szellemi műhelymunka és a nyilvánosság kontrolljának ötvözése.
Hiszünk benne, hogy egy pártnak, amely azért alakul
meg, hogy keretet adhasson az alkotni akaró emberek
társadalmi szerepvállalásához, mind az országos politikai
életben, mind a választókerületekben helye és tere van.
Az alkotás, a konstruktivitás pártja vagyunk, ezért nyílt
együttműködést kínálunk minden hasonlóan gondolkodó
egyénnek, politikai erőnek. Munkánk alappillére a nyilvánosság, hiszen ez segíthet a sokszínű vélemények megismerésében, megértésében, egyeztetésében, és a lehetséges legjobb döntések mesghozatalában.
A Köztársaság Párt alapítói azokra számítanak,
akik politikai, erkölcsi, társadalmi értékeink hordozói
és szabadon, nyíltan vállalják a párt céljainak képviseletét.
Bízzon a Köztársaság Pártban! Mert a párt, amelyik
hisz az ország jövőjében, hisz a polgárok, a polgárság
erejében és ehhez a hitéhez meg tudja nyerni a szakértelmet, a közakaratot és közbizalmat, az a párt országunkkal együtt sikerre van ítélve.
(x)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az önkormányzat vagyonához tartozó útalapépítések fejlesztésének 1994. évi elnyerhető támogatására.
A Törökszentmiklósi Önkormányzat képviselő-testületének
megbízásából a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája az 1994es évre
pályázatot hirdet
ÚTALAPÉPÍTÉSEK
fejlesztésének támogatására
1./ A pályázat célja, a jelenlegi földutak szilárd útburkolattal
történő ellátása.
2./ A pályázaton részt vehet a város, valamint közigazgatásilag hozzátartozó egyéb belterületén (pl. Surjány, Óballa, Szakállas) levő magán, ill. jogi személyekből álló, önkéntes alapon
szerveződő építőközösség, amely vállalja, hogy a támogatás
elnyerését követően tárgyévben befejezi az útalapépítési munkálatokat.
3./ Pályázati támogatás csak olyan fejlesztéshez adható,
amelynél az alábbi feltétel teljesül és kielégítik a tartalmi követelményeket is.
- Érdekeltek legalább 90 %-a belép és legalább 18.000,-Ft-tal
hozzájárul az útépítéshez. (18.000,-Ft/ingatlan, mely csak lakossági erő, képviselői támogatást nem tartalmaz.)
4./ A pályázat tartalmi követelményei:
a. 1 pld. építőközösségi szerződés
b. 1 pld. együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatallal
c. 4 pld. útépítési tervdokumentáció
d. Előzetes költségszámítás
e. Szövegrész, mely tartalmazza
- tervezett út paramétereit (hossz, szélesség, mely minimum 4

m, de az utca keresztmetszete miatt ettől el lehet térni)
- lakossági sajáterót, képviselői támogatást, pályázatból igényelt összeget
- az építésben érdekeltek, ill. résztvevők számát
- építőközösségi képviselők nevét, címét.
5./ A pályázat benyújtási határideje: 1994. március 31.
^ 6./ A pályázati feltételeket teljesítők közül is A LEGKEDVEZŐBBEK kaphatnak támogatást a rendelkezésre álló 2.000 eFt
keretösszegig. Ennek kimerülésével tárgyi pályázatrendszerű
támogatás megszűnik.
1.1 A pályázatok elbírálása:
- A beadott pályázatokat a képviselő-testület illetékes bizottságainak tagjai és a Műszaki Iroda munkatársai bírálják el.
- A pályázatok adminisztrációs és pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája végzi.
- A bíráló bizottság fokozott figyelmet fordít a forgalom-technikai
szempontokra (gyűjtőút, főközlekedési utat tehermentesítő út
stb.), valamint a kiépített szint alatti közművekre, településrendezési tervekre, elképzelésekre, az építendő szakasz terjedelmére, az építőközösségbe belépettek arányára, az összköltséghez viszonyított lakossági önerő arányára.
8./A pályázati eredményekről építőközösségi képviselők a
benyújtási határidőtől számított 15 napon belül értesítést kapnak.
9./ A pályázathoz szükséges formanyomtatványokat, valamint részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodája ad.
Törökszentmiklós, 1994. február 23.
Műszaki iroda

VETŐMAGOT (FÉMZÁROLT)
- MŰTRÁGYÁT
(LOMBTRAGYAT)
- TERMELTETÉSI
LEHETŐSEGET keres?

(x)

TaURINA
^ n u n i HCLAAS
M --xAGRAR
l u WAP
n r i n KFT
ivri
TERÜLETI KÉPVISELŐ
5 2 0 0 t ö r ö k s z e n t m i k l ó s , ó b a l l a i út

Telefon: Törökszentmiklós 82. vagy 56/375-540
Fax: 56/375-540 Tx: 23-557

Mindezt megtalálja egy helyen, a
TAURINA-AGRÁR Kft-nél.
Kaphatók:

- korszerű, nagy termőképességű fajták széles választékban:
kukorica; tavaszi árpa; zab; napraforgó; lucerna; fűmagok.
- műtrágyák: fej- és alap trágyák; lomb trágyák.
Kiis- és nagytételű kiszolgálás. 10 t-tól ingyenes házhozszállítás 50
km-es körzetben.

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELEM!

- mezőgazdasági gépvásárlások pályázatéihoz szaktanácsot ad és
árajánlatot készít
- a beruházás ÁFA-mentes értékének 30 %-a
MAXIMUM 500.000 Ft VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ HITEL
IGÉNYBEVEHETÖ
A mezőgazdasági erő- és munkagépek teljes választékát kínáljuk
ajánlatunkban.

1994. március 11.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

20

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI VÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MÁRCIUS HAVI PROGRAMJA
12. szombat
14. hétfő 14,00 óra
14,30 óra
18,30 óra
16. szerda 10 és 14 óra
18. péntek 16,00 óra

19. szombat 9,30 óra
21. hétfő 9,00 óra
22. kedd 17,00 óra
23. szerda 16,30 óra
30: szerda 14,00 óra
29-30-31. 14,00 óra
PINCEGALÉRIA
márc. 14-től áprilisi-ig
hétfő-csütörtök
18,00-19,00 óráig
19,30-20,30 óráig
kedd-péntek
18,00-20,00 óráig

Tánciskolái vizsgabál a Petőfi Úti Ált. Isk.
tanulóinak közreműködésével
Takács Győző kerámikus kiállításának megnyitója
Történelmi játszóház
Táncház
Meseálom a Holló együttes gyermekműsora
Bioenergia a gyógyászatban, valamint a
lakásszigetelés legújabb tapasztalatai.
Előadó: Béky László
Éneklő ifjúság
Kismama klub
Életmód klub
Bőrész stúdió
Esély klub - daganatos betegek részére
Húsvétéi előkészületek
- kézművesfoglalkozások gyerekeknek
Takács Győző kerámikus kiállítása
A kiállítás megtekinthető naponta 13-18 óráig
Aerobic
Kondicionáló torna nőknek

A Z 1848/49-ES F O R R A D A L O M ES SZABADSAGHARC 146. E V F O R D U L O J A ,
VALAMINT KOSSUTH LAJOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S VÁROSBAN R E N D E Z E N D Ő Ü N N E P I ESEMÉNYEK
(1994. március 14-15-én)

14.30 órakor

TAKÁCS GYŐZŐ KERAMIKUS KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÁZASSÁGKÖTŐ TERMÉBEN ÉS FOLYOSÓJÁN

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PINCEGALÉRIÁJÁBAN
15.00 órakor

TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ (kokárda, kisdob, huszárcsákó, magyarpárta. Kossuth plakett készítés,
gyertyagyújtás, rajzverseny, szépíróverseny, emléklap-emlékplakett tervezés, történelmi totó, stb.)

15.00 órától

»KÁVÉHÁZ A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 31-ES HELYISÉGÉBEN

17.00 órakor

KOSSUTH LAJOS EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁSA

19.00 órakor

A FIATALOK FÁKLYÁS ÉS GYERTYÁS MENETE A VASÚTÁLLOMÁSTÓL
A KOSSUTH SZOBORIG

19.30 órakor

GYERTYAGYÚJTÁS A KOSSUTH LAJOS SZOBORNÁL (Kossuth tér)

19.45 órától

MAGYAR TÁNCHÁZ ( A Városi Művelődési Központ Pódiumterme)

MÁRCIUS 15. A NEMZETI ÜNNEP RENDEZVENYEI
9.30 órakor

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban
elesett hősök emlékművénél, ÖKOMENIKUS KÖNYÖRGÉS

10.15 órakor

ÜNNEPI MENET a Kossuth szoborhoz
Útvonal: Katolikus temető, Széchenyi út, Almásy út, Kossuth Lajos út, Kossuth tér

11.00 órakor

ÜNNEPI NAGYGYŰLÉS A KOSSUTH TÉREN
Program:

térzene

Himnusz
Szavalat PETŐFI SÁNDOR: NEMZETI DAL
SZEGŐ JÁNOS polgármester köszöntője
Szemelvények Kossuth Lajos beszédeiből
Kossuth nóták éneklése (iskolai kórusok)
Ünnepi szónoki beszédet mond:
DR FODOR ISTVÁN a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója
Szavalat
Törökszentmiklós város új zászlójának szentelése, avatása, átadása
Kossuth Lajos szobrának koszorúzása
Szózat
Térzene
Az ünnepi nagygyűlés rossz idő esetén a Filmcentrumban az Almásy út 6. sz alatt kerül megrendezésre.

Törökszentmiklós és Vidéke
Független Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135. t r : 13
Levélcím: 5201 Törökszentmiklós, Pf.:100
Főszerkesztő: Pásztor Gábor

15/68
15/66
15/66
15/66
15/66

Kossuth út 83.
Almásy út 2.
Almásy út 2.
Almásy út 2
Almásy út 2.

HALOTTAINK

K. Kormos lllésné Kaszás Margiit /44/,
Horváth Miklós /70/, Cs. Szabó Imre
/88/, Kóródi Ferenc /64/, Komondi
András Gábor /68/, Szikszai Imréné
Szilágyi Julianna /78/, Szabó Ferenc
/84/, Bana Lajos /88/, Takács Sándor
/82/, Molnár Gyula /82/, Kánya István
1121, Bagdán Ferenc /31 /, Pásztor
Lajosné Barabás Ilona /65/, Balpataki
Menyhért /86/, Görög Ferencné Gál
Rozália /74/, Kollár József /53/, Blum
György 1121, Bajusz Gyula /69/, Rajna
István /57/ f
Blága
Lászlóné
Markocsány Erzsébet ¡13/, Kada
Ferenc /57/, Barta Károly /67/, Németh
Miklósné Kiss Anna /93/f Turcsányi
Lajos /80/, Czeglédi Ferencné Teberi
Irén /50/f Szappanos Sándor /65/,
Sebők Istvánné Göblyös Eszter/84/

RENDŐRSÉGI
FELHÍVÁS!
A városban gyakoriak a kerékp á r l o p á s p k , m e l y n e k elkövetőit
csak igen kis számban sikerül felderíteni, bár jelenelg ís több személy ellen folytatunk eljárást. A lopásokban gyakran szerepet játszik
a sértettek felelőtlensége is, mivel
úgy mennek be a boltba, netán egy
sört meginni, hogy kerékpárjukat
n e m zárják le. Ezzel nagymértékben megkönnyítik a tolvaj dolgát,
maguknak pedig megelőzhető kárt
okoznak.

MÁRCIUS 14.
A BÉKÉSCSABAI BAROMFIFELDOLGOZÓ RT. TERMÉKISMERTETŐJE ÉS BEMUTATÓJA

Márc. 5-6.
márc. 12-13.
márc. 19-20.
márc. 26-27.
ápr. 2-3-4.

NYUGODJANAK
BÉKÉBEN!

Kung-Fu

14.00 órakor

Gyógyszertári
ügyelet:

Kérjük a város polgárait, vigyázzanak jobban nehezen megszerzett javaikra. Tegyék nehezebbé a
tolvajok dolgát azáltal, hogy kerékpárjukat lezárják, pénztárcájukat
n e m a szatyor, vagy táska tetején
helyezik e l Gondoljanak arra, alkalom is szüli a tolvajt!
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