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Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K 

A szeptember 24-i soron kívüli ülés megtartásával ért véget az 1994-ben megválasztott képviselő-testület 
megbízatása , amikor is az önkormányzat tagjai közül többen megfogalmazták: az elmúlt négy év során jó kap-
csolat alakult ki közöttük. Ez nagyrészt az együttműködési hajlamnak köszönhető, és ha olykor előfordult is 
nézeteltérés vagy véleménykülönbség, a jó szándékú, konstruktív javaslatok elősegítették a pozitív döntések 
meghozatalát. Úgy érzik, emelt fővel köszönhetnek le és adhatják át a stafétabotot a következő testületnek. 

ENYHÜLHETNEK 
AZ ADÓSSÁGTERHEK 

A soron kívüli ülés megtartását az indokolta, hogy a 
szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek 
és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 96/1998. 
/V. 13./ sz. Korm. rendelet szerint az önkormányzatok 
helyi rendeletet alkothatnak e tárgykörben, amelyet 
1998. szeptember 30-ig kell kihirdetni. Csak ez esetben 
igényelhető támogatás a központi költségvetésből, 
amely az önkormányzat által fizetett pénzeszközök 55 
%-a. 

A város illetékességi területén közel 50 millió a hát-
ralékok összege. Előzetes számítások szerint az állami 
hozzájárulás kb. 3 millióra rúgna, ehhez a helyi önkor-
mányzatnak 2 és fél milliót kellene biztosítania. Össze-
sen 5 és fél millió Ft adósságkezelési támogatás kerülne 
kifizetésre. 

Az önhibájukon kívül szociálisan hátrányos helyzet-
be kerültek - rendkívül indokolt esetben - az alábbi 
címeken kérhetik az adósságteher kiegyenlítését: 

- Pénzbeli támogatás 
- Engedményezés, tartozás-átvállalás, lakáshitel-

tartozás megszüntetésének vállalása 
- A lakástulajdon megvásárlása az adós tartozásá-

nak kiegyenlítése mellett. 
1998-ban az részesíthető adósságkezelési támoga-

tásban, akinek legalább 6 havi tartozása van, és az 
május 21-ig fennállt. (A 6 havi kitétel a későbbiekre is 
vonatkozik!) 
A támogatás feltételei: 

• egyedülálló esetében havi 18 ezer Ft alatti jövede-
lem és vagyontalanság; 

• közös háztartásban élőknél az 1 főre jutó jövedelem 
nem haladhatja meg a 15.500 Ft-ot, és egyikük sem 
rendelkezhet vagyonnal; 

• a tulajdonban lévő lakás mérete nem haladhatja meg 
az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott 
lakásnagyságot; 

• 5000 Ft-ot meghaladó közüzemi díjtartozás (víz, 
gáz,, villany, stb.) 

• 10.000 Ft-ot meghaladó közös költség tartozás; 
• 5000 Ft-ot meghaladó lakbérhátralék; 
• lakáscélú hiteltartozás. 

Az önkormányzat a tartozás összegének 70 %-át 
tudja átvállalni, visszatérítendő támogatás formájában. 
A kérelmeket az önkormányzathoz kell benyújtani 
mielőbb, melyhez csatolni kell a jövedelem- és vagyon-
nyilatkozatot és az adósság fennállásának hitelt érdemlő 
igazolását. Ezután megtörténik a szerződéskötés. A 
szerződő felek megállapodnak a támogatás módjában, 
összegében, a visszafizetésre vonatkozó kikötésekben, a 
jelzálogjog bejegyzésében, a 30 % saját erő biztosításá-
nak módjában, továbbá a szerződésszegés jogi követ-
kezményeiben. 

MUNKAERŐPIACI HELYZET 
4 ÉVES BONTÁSBAN 

Létszámleépítések 

Munkaadó 1994 1995 1996 1997 1998 Összesen: 
Mg. Rt. 27 50 50 127 
GÉJA 88 - - - - 88 
Alföldi GabonaRt. 56 25 - - - 81 
MATÁV Rt. 13 - - - - 13 
Ruházati Ip. Szöv. - 20 - - - 20 
ASV Plast Kft. - - 5 - - 5 
HM Radar Rt. - - 48 28 42- 118 
ConAvis Rt. - - - - 153 . 153 
Összesen: 184 95 103 28 195 605 

A regisztrált munkanélküliek száma 
évenkénti átlagban 

1994 1995 1996 1997 1998 

A regisztrált munkanélküliek számának éves átlaga csökkenő tendenciát 
mutat. A munkanélküliségi ráta 1998 augusztusában 15,2 volt. 

300 UJ MUNKAHELYRE VAN KILÁTÁS 

A képviselő-testület mentesítette a gáz-hálózatfejlesztési hozzá-
járulás - közel kétmillió for in t - megfizetése alól a városban letele-
pedni szándékozó VIDEOTON Holding Rt.-t. A cég a szeptember 
22-én aláírt szerződésben kötelezte magát arra, hogy a fenti összeg 
elengedésének fejében 1999. december 31-ig 200, az ezredforduló 
évének végéig pedig további 100 munkaerőt alkalmaz. Ezt igazolnia 
is kell a KSH részére küldendő, foglalkoztatási adatokat tartalmazó 
dokumentumokkal. Amennyiben a 300 munkahelyet nem, vagy csak 
részben teremti meg, úgy szerződésszegést követ el, és a hozzájáru-
lás arányos részét 30 napon belül köteles megfizetni. 
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VISSZATEKINTÉS 
Az 1994-től 1998-ig tartó ciklus „zárszámadás"-ának is tekinthető az a tájékoztató, amely a képviselő-testület szep-

tember 24-i ülésének egyik napirendi pontja volt. Az írásbeli anyag és a szóbeli kiegészítés alapján mi is megpróbá-
lunk beszámolni - a teljesség igénye nélkül -az elmúlt 4 év eredményeiről. 

Az 1994. december 11-én mandátumot 
kapott testület összetétele a ciklus alatt 
változatlan maradt. Ez a tény is bizonyítja, 
hogy a képviselők komolyan vették megbí-
zatásukat. A testületi üléseken történő meg-
jelenésük - négy év átlagát tekintve - 93,8 
%-osra tehető. 

Nem volt könnyű dolguk. Az. egész nem-
zetgazdaságra kiható infláció mindenkor 
befolyásolta a város költségvetését. Ennek 
ellenére az önkormányzat megfontoltan, 
kiegyensúlyozottan gazdálkodott. 

A négyéves bevétel meghaladta a 7 mil-
liárd forintot, és ennek csupán 39,5 %- a 
számlázott állami támogatásból. Míg 1994-
ben 1.189.636 ezer forintból kellett gazdál-
kodni, addig 1998- ra ez az összeg megha-
ladta a két milliárd forintot. Hitelfelvételre 
csak a közvilágítás korszerűsítése miatt 
került sor 12 millió forint erejéig, a ked-
vezményes „ német szénsegély" keretében. 
A pénzmaradvány is kedvezően alakult: 
1997 végén 244.113 ezer forintot, tett ki, 
amely az 1904-eshez viszonyítva 271,2 %-
os növekedést jelent. 

Az önkormányzat vagyona 4 év alatt 
40,3 %- kai, vagyis 470 millióra növekedett. 
A város és intézményei vagyongyarapodásá-
ra, megóvására a rendszerváltást követő 
időszakban 900 millió forint került bein-
vesztálásra. 

1990 óta az önkormányzat tulajdonába 
került a volt Költségvetési Üzem, majd 
Referencia Kft. törzstőkéjének 61 %-a. A 
kft. később ezt visszavásárolta. A Városgaz-
dálkodási Vállalat megszűnése után a 
strand, a patyolat, kertészet, vágóhíd stb. 
üzemeltetését a Városüzemeltetési Centrum 
vette át, de mivel ez nem volt megfelelő, 
ezért a testület a fenti tevékenységek bérbe-
adása mellett döntött. A Moziüzemi, a Víz-
és Csatornamű és a Vasipari Vállalat átala-
kulása során újabb üzletrészekhez jutott az 
önkormányzat, melyeket később értékesí-
tettek, illetve az utóbbi esetben apportálás 
révén közel 80 %-ra növelték tulajdonukat. 

A vagyonszerzést segítette a belterületi 
földek után kapott részvények, üzletrészek 
megszerzése is, bár ez nem mindig alakult 
szerencsésen. Néhány esetben (pl. a Tüzép 
Rt., Gabonaipari Rt., Baromfifeldolgozó Rt. 
stb.) egyáltalán nem, vagy csak részletek-
ben jutottak hozzá jogos tulajdonukhoz. A 
megszerzett részvények kedvező áron törté-
nő értékesítése viszont tovább növelte az 
önkormányzati vagyont. Jó befektetésnek 
bizonyultak az ingatlanvásárlások, majd 
azok bérbeadása, hiszen a hozadék sokszor 
meghaladta az eredeti vételárat. (Igaz, 
ellenkező esetre is van példa.) 

1994-ben megkezdődött az önkormány-

zati lakások értékesítése. A 312 db lakás és 
39 garázs eladásából közel 90 milliós bevé-
tel szánnazott, a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásával pedig évente több, 
mint 40 millió Ft bevételre tettek szert. 

Az önkormányzat kiadásai a ciklus alatt 
meghaladták a 6 milliárd forintot. Ebből 
jelentős összeget fordítottak fejlesztési, 
felújítási munkákra, de a különböző ellátási 
fonnák folyósítása is nagy mértékben csök-
kentette a kiadási oldalt. 

A közoktatás területén jelentős lépés 
volt azoknak a pedagógiai programoknak a 
kidolgozása, amelyek a NAT életbe lépését 
segítették elő. A jelenlegi finanszírozási 
rendszer azonban kedvezőtlen az önkor-
mányzatok számára, ezért nagyobb szerepet 
kellene kapniuk a tárgyi eszközök beszerzé-
sére irányuló törekvéseknek. Gondot jelent 
még ezen a téren a középiskolások számá-
nak csökkenése, amit az intézmények némi „ 
profilváltással" próbálnak ellensúlyozni. 

A közművelődés területén is lenne még 
tennivaló: a tárgyi felszereltség javítását a 
pályázatok mellett más módon is biztosítani 
kellene. 

Az 1996-ban elfogadott sportkoncepció 
alapján az önkormányzat a lehetőségekhez 
mérten igyekezett támogatni a tömeg- és 
versenysportot. Ezen belül évről évre nőtt a 
diáksport támogatása, amely 1998-ban 900 
ezer forintot tett ki. 

A szociális és népjóléti feladatok megol-
dása terén kiemelhető a gyámhivatal, a 
családsegítő központ, a hajléktalanok nap-
pali melegedője és a fogyatékosok foglal-
koztatójának létrehozása. A népességszámot 
tekintve aggasztónak tűnik a születések 
számának csökkenése, és ez nemcsak a 
szülőotthon megszűnésének következménye. 
Itt jegyezzük meg, hogy az anyakönyvi be-
jegyzés szerint ez évben mindössze egy 
kisbaba született Törökszentmiklóson. 

Sz. Zs. 

Fejlesztések 1994-1998 között (ezer Ft-ban) 
Útépítések 97.512 
Térinformatika 13.331 
Gázhálózat - fejlesztés 12.065 
Telefonhálózat fejlesztése 24.000 
Közvilágítás korszerűsítése 27.675 
Ivóvízhálózat fejlesztése 45.476 
Szennyvízhálózat fejlesztése 219.410 
Idősek Klubjának kialakítása 4.000 
Kemping (szociális épület, strand, medence) 5.908 
Autóbusz megálló, városkép 2.270 
Káptalanfüred 14.779 
Bányatelek vásárlás 4.741 
Csapadékvíz elvezetése 5.519 
Ingatlanvásárlás 17.671 
Számítógépvásárlás 23.786 
Másoló, írógép, szakmai gép. 28.898 
Egyéb fejlesztések (rendőrlámpa, vagyonvédelmi rendszer, 

városi rádió keverőpult, konyha rekonstrukció, stb.) 26.856 

Ellátások 1994 1995 1996 1997 1998 Ellátások 1994 
VI. 30. 

Gyermeknevelési támogatás 7.468 12.951 17.697 21.833 10.968 
Munkanélküliek jöv. p. tám. 46.936 64.821 63.001 62.560 45.949 
Lakásfenntartási támogatás 3.104 12.154 6.142 8.184 259 
Ápolási díj 3.966 4.604 5.059 -

Átmeneti segély 1.452 6.216 2:473 -

Temetési segély 936 972 1.157 -

Egyéb pénzbeni ellátás 192 220 8.602 17.644 5.623 
Köztemetés 47 131 479 329 306 
Közgyógyellátás 833 1.313 986 518 367 
Természetben nyújtott ellátás 1.352 3.617 12.425 9.194 4.349 
Tartós m.nélk. rendsz. szoc. s. - - 5.277 5.863 
Egészségügyi hozzájárulás - - - 10.538 
Rendsz. gyemiekvéd. tám. - - - 6.293 30.177 
Rendszeres szociális segély - - 4.904 1.132 
Időskorúak járadéka - - - 1.547 
Összesen: 66.286 106.999 118.021 147.274 106.540 
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BEMUTATKOZNAK A POLGARMESTERJELOLTEK 

BAKK ZOLTÁN 
Független jelölt 

53 éves vagyok. Török-
szentmiklóson, egy három gyermekes 
iparos családban születtem. Fivérem, 
László, 1997-ben elhunyt, Sándor 
pedig kereskedő. Okleveles üzem-
gazdász végzettségem és adótanács-
adó, ill. ingatlanszakértői képesíté-
sem van. A helyi Városi Tanács volt 
az első munkahelyem, majd termelő-
szövetkezeti főkönyvelőként dolgoz-
tam Tiszapüspökiben 1972 augusztu-
sáig. Később a törökszentmiklósi 
Járási Hivatalnál pénzügyi osztályve-
zető lettem. 1975-től dolgozom a 
Megyei Önkormányzati Hivatalnál, 8 

éve a pénzügyi iroda vezetőjeként. Nyolcadik éve a Városfejlesztési 
Bizottságban külső bizottsági tagként segítem a helyi önkormányzat 
munkáját. 

1971-ben megnősültem, feleségem Holló Piroska középiskolai 
tanár. 1970-től a Bercsényi Miklós Gimnáziumban tanít, 1983-tól az 
iskola általános igazgatóhelyettese. Két gyermekünk született, Attila 
(1977) és Zoltán (1979), akik jelenleg a Budapesti Műszaki Egye-
tem hallgatói. Családommal Törökszentmiklóson élek. 

A város jövőjéért, a jövő városáért! 
Fontosabb, megoldásra váró feladatok: 

•Az elmúlt nyolc évben fokozatosan növekvő, és ma közel 20 %-
os munkanélküliség csökkentése, új munkahelyek teremtésével. 
•Szakmailag eredményesebb feladatellátás biztosítása a város in-
tézményeiben, az oktatásban, az egészségügyben egyaránt. 
•Meg kell teremteni a fiatalok kulturált szórakozási, sportolási 
lehetőségét. 
•Megoldandó a kisebbségi önkormányzat segítségével a kisebbség 
és a többség együttélésének problémája. 
•A köz- és közlekedésbiztonság javítására hathatós intézkedéseket 
kell tenni. 
•Ki kell építeni a helyi idegenforgalom feltételeit, ehhez formálni 
a település arculatát, környezet- és természetvédelmét. * 

Törökszentmiklóson születtem 
1964-ben. Szüleim szintén török-
szentmiklósiak, ma nyugdíjasok. 
Édesapám a MÁV, majd mindketten 
a Baromfifeldolgozó Vállalat dolgo-
zói voltak. 1996 óta nős vagyok, 
feleségem adminisztrátor. A Petőfi 
Úti Iskolában végeztem általános 
iskolai tanulmányaimat, majd a 
szolnoki Gépipari Szakközépiskolá-
ban érettségiztem és tettem tecnikus 
minősítést. Időközben a pécsi JPTE 
Pollack Mihály Műszaki Főiskolán 
szereztem diplomát gépész szakág-
ban. 

DEÁK FERENC 
Független jelölt 

Az örményesi Gépgyárban kezdtem dolgozni, utána több, mint 
tíz éven keresztül a helyi gépjánnűvezető-képző iskola szakoktatója, 
kirendeltségvezetője, majd a megyei INDEX Kft. iskolavezetője 
voltam. Az elmúlt közel négy évben a, törökszentmiklósi „Petőfi" 
Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet elnöke vagyok, ahol megköze-
lítően 1100 lakás felújítási, üzemeltetési feladatait látjuk el. 

A Megyei Ökölvívó Szövetség újraalakulása óta az elnöki teen-
dőket végzem. 

Az elkövetkező időszak főbb feladataínak tekintem: 
•A megnövekedett munkanélküliség visszaszorítását, megfelelő 
munkahelyek teremtését a szakképzett és szakképzetlen munkaerő 

KESZTYŰS ANDRAS 
Független jelölt 

•Egy új szemléletű városvezetés kialakítását, hatékony és rugal-
mas munkavégzést a város által működtetett intézményekben. 
•Városunk lakói biztonságérzetének növelését a köz- és közleke-
désbiztonság fejlesztésével. 
•Biztosítani kell a minden korosztály igényeinek megfelelő kultu-
rált szabadidős és sporttevékenység lehetőségét. 
•Támogatni kell a kisebbség helyzetének tartós megoldását szol-
gáló minden olyan kezdeményezést és tevékenységet, amellyel a 
kisebbség önmagáért is tenni akarva végez, ill. végezni kíván. 
•Növelni kell a településünk megtartó erejét, vonzóvá kell tenni 
városunkat az idelátogatók és befektetni kívánók számára, mind-
ehhez ki kell alakítani településünk új arculatát. 

* 
Nevem: Kesztyűs András. 47 

éves vagyok. A Törökszentmiklós 
városért tenni akarók ösztönzésére 
vállaltam fel, hogy induljak az 1998. 
október 18-i helyhatósági választáso-
kon. A rendszerváltás óta tartó fo-
lyamatos életszínvonal-romlás kész-
tetett arra, hogy független, pártpoliti-
kától mentes polgármesterjelöltként 
induljak. Hiszem, hogy életünket 
jobbá tenni környezetünk formálásá-
val, építésével még lehet. 

Öcsödön születtem, 3 gyermekes 
munkáscsaládban. Származásom és 
neveltetésem is fokozta szociális 
érzékenységem, amit környezetem-

nek és családomnak én is továbbadtam. Iskoláimat Martfűn és 
Tiszaföldváron végeztem, a helyi MEZŐGÉP-nél 15 évig dolgoz-
tam, 12 éve pedig a feleségemmel közösen kereskedelmi vállalko-
zást vezetünk. Már 30 éve élek Törökszentmiklóson, és „igazi 
miklósinak" vallom magamat, hiszen itt alapítottam családot. 3 
leánygyermekünk van, akiket tisztességre, becsületre neveltünk. 
Nagyobbik lányunk családjával már önálló egzisztenciát alakított ki, 
ikerlányaink pedig középiskolások. A két kis unokánk mérhetetlen 
szeretet hozott életünkbe. 
A városunkban élő „kisemberekének gondjait értő, és azon változ-
tatni akaró polgármesterjelöltként indulok a választáson. 
Programom: 

• Uj munkahelyi lehetőségek létrehozása és helyi vállalkozások 
segítése; 
• A közbiztonság fokozott mértékű javítása a város egész területén; 
• Az ifjúság lakáshoz jutásának eddigieknél nagyobb mértékű se-
gítése; 
• Sportcsarnok építésének mielőbbi megkezdése; 
• A város kulturális és sportéletének támogatása és fejlesztése; 
• A városi oktatási intézmények tárgyi és személyi feltételeinek 
további javítása; 
• Az egészségügyi ellátás folyamatosságának fenntartása, bővítése; 
• Teljes körű közműellátottságot a város külső részein is; 
• A szociálisan elesettek nemcsak időnkénti, hanem rendszeres 
segítése; 
• A város idegenforgalmi szolgáltatási színvonalának emelése, 
bővítése (pl.: Strand, Szenttamás, stb.) 
• A konténeres szemétlerakó helyek megnyugtató rendezése. 

Elképzeléseim megvalósításában a város és közvetlen környéke 
lakóinak támogatására is számítok. Az aktív és rugalmas megoldá-
sok híve vagyok, továbbá teljes mértékben támogatom a lakosság 
helyi kezdeményezéseit. Tervem, hogy Törökszentmiklós város 4 év 
múlva a környező települések regionális központja legyen. 

Remélve, hogy a programomban foglaltakkal egyetértenek és azt 
szavazataikkal is támogatni fogják, előre is köszönöm bizalmukat. 
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Nevem Sántha Albert. 1990 óta 
a város alpolgármestere vagyok. 
Törökszentmiklóson születtem, itt 
jártam iskolába, ma is itt élek. Pálya-
futásomat tervezőmérnökként kezd-
tem, majd a kereskedelem és a me-
zőgazdaság területén dolgoztam. 
Feleségem bőrgyógyász főorvos, két 
gyermekünk egyetemista. 

Sokak ösztönzésére vállaltam a 
polgármesterjelöltséget, és azt, hogy 
egyéni képviselőként is vállaljam a 
megmérettetést a 6. sz. választóke-
rületben. 

Ma, nyolc év önkormányzati ta-
meggyőződésemmé vált, hogy a város 
lutató ügy. Nem volt könnyű az elmúlt 
nk! Megválasztásom esetén elsődleges 
: önök javaslatainak megvalósítását, 
szönni az eddigi támogatásukat, és ha 
rtelő bizalmukat, arra kérem Önöket, 

ik megvalósítása a mi kötelességünk, 

Ipari Park létesítésével, a beruházások 
lek 
saraok, színvonalas kiszolgáló egysé-
korosztály részére hasznos időtöltést 

ban: utak, járdák, játszóparkok építése, 
uztonságos, kellemes lakókörnyezetek 

* 

•Politika helyett várospolitikát. 
•A városhoz méltó kulturális intézményeket. 
•Egészséges lakosságot. Gyermek- és családbarát iskolát. 
•Jó állampolgári közérzetet. 
•A helyi ipar védelmét. 
•Munkahelyek létesítését. 
•Virágos, tiszta várost. 
•Toleranciát. 
•Olyan képviselőtársakat, akik velem együtt a várost szeretnék 
szolgálni, a lakosság aktivizálásával. 
Részletesebb programomat az egyéni szórólapon olvashatják. 

Született 1948. január 12-én 
Törökszentmiklóson. Iskolai végzett-
sége: műszaki főiskola, szakképzett-
sége: gyengeáramú üzemmérnök, 
villamosipari műszaki tanár. 

Foglalkozása: 1970-től bemérő 
műszerész, majd szakoktató, később 

í műszaki tanár a 604-es Ipari Szak-
m m J E ^ ^ M É ^ munkásképző Intézetben Torök-
H H H L jP^sHHH szentmiklóson. A tanítás mellett 

pH • i1BHM| először megyei elektronikai szakfel-
ügyelő, majd az Országos Pedagógiai 
Intézet szakfelügyelője, elektronika 
tantárgyban. 

Nős, felesége. Csikós Katalin a 
Kodály Zoltán Zeneiskola gazdaság-

vezetője. Két gyermekük van, Zsolt és János. Zsolt villamosmérnök, 
János negyedéves tanárképző főiskolás. 

1990. november 9-től Törökszentmiklós város polgármestere. 

SZEGŐ JÁNOS 
A FIDESZ-MPP, FKGP 
és MDF közös jelöltje 

50 éves vagyok, 25 éve lakunk 
Törökszentmiklóson, a Bottyán J. út 
16. sz. alatt, családi házban. 

Népművelés-könyvtár szakos fő-
iskolai végzettségem van, másod-
diplomát mentálhigiéné szakon 
szereztem. Három gyermekem van, 
az idősebb fiam nős, tanár, a fiata-
labb egyetemista, lányom középis-
kolás. 14 éve özvegyen élek, a férjem 
a Béke Mezőgazdasági Szövetkezet-
ben volt agrármérnök. 14 éve a 
Városi Művelődési Központ igazga-
tójaként dolgozom, ezt megelőzően 7 
évig közművelődési felügyelő, 5 évig 
könyvtáros voltam. Munkám révén 

ismerem a város intézményeit, üzemeit, szövetkezeteit, vállalkozóit. 
Számos városi, megyei és országos szintű rendezvényt kezdemé-
nyeztem, rendeztem. A városi ünnepségek rendezésében aktívan 
részt vállalok. Az Országos Szentmiklós Szövetség ügyvezető elnö-
ke vagyok. Munkám elismeréseként megyei közművelődési díjat, a 
kulturális minisztertől Népművelésért-díjat kaptam 1996-ban. 

Minden tekintetben független vagyok, a családi házunk és a 10 
éves Wartburg autón kívül nincs más vagyonunk, nem vagyok párt-
tag és nem támogat egy párt sem. 

Mit szeretnék megvalósítani, ha a lakosság szavazatainak se-
gítségével polgármester lehetek Törökszentmiklóson? 

•Dinamikusabban fejlődő várost. 
•A helyi közösségeket szolgáló önkormányzatot. 
•Előítélet-mentes közéletet, ügyintézést! 

Hogyan tovább? 
Előttünk egy harmadik önkormányzati ciklus. 

Engedjék meg, hogy terveink néhány fontos részletéről szóljak! 
• A FIDESZ -MPP, a Független Kisgazdapárt és az MDF ön-

kormányzati programjának középpontjáben az ember és a leg-
értékesebb emberi közösség, a család áll. A családok jelentős 
része megélhetési nehézségekkel küzd, a családok életfeltét-
eleinek javítása - megítélésünk szerint - az önkormányzatok 
legfontosabb feladata. 

• Megemelt támogatással kívánjuk segíteni a fiatal házasok első 
lakásvásárlását és lakásépítését. 

• Településünk működőképességének megtartása mellett foko-
zott figyelmet kívánunk fordítani városunk gazdasági helyze-
tének élénkítésére, a helyi vállalkozási feltételek javítására. 
Tudjuk azt, hogy csak a megfelelő színvonalon működő gaz-
daság segíthet foglalkoztatási gondjaink megoldásában, ipar-
űzési adó- és egyéb kedvezményekkel segíthetjük városunk-
ban új üzemek és vállalkozások letelepedését. 

• Megválasztásom esetén a jövőben is biztosítani fogjuk váro-
sunk intézményeinek megfelelő színvonalú működését, ki-
emelt figyelmet fordítunk oktatási intézményeink működési 
feltételeinek biztosítására. 

• Folytatjuk az út-, a gáz- és a csatornahálózat további kiépíté-
sét, célul tűzzük ki, hogy a ciklus végére a város szilárd bur-
kolatú útjainak hossza elérje a 100 kilométert, szorgalmazzuk 
a 4-es út elkerülő szakaszának megépítését. 

• A város közbiztonságának javítása érdekében szoros együtt-
működést alakítunk ki a városi polgárőrség, a mezőőrség, a 
közterület-felügyelet és a helyi rendőrség állománya között. 

Amennyiben az önkormányzati választásokon ismét bizalmat ka-
pok, akkor a következő négy évben is tisztességgel fogom váro-
sunkat, Törökszentmiklóst szolgálni. 

SÜLYE KÁROLYNÉ 
Független jelölt 
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VILLÁMINTERJÚ 
DR. VARGA IMRE JEGYZŐ ÚRRAL 
az önkormányzati választások küszöbén 

A választási előkészületek sűrűjében csöppentem a jegyzői 
irodába, azonban dr. Varga Imre munká ja közben is készsége-
sen válaszolt kérdéseimre. 

Újságunk szükségesnek tartja, hogy tájékoztassa olvasóit a 
választás menetéről, annál is inkább, mivel tudomásunk szerint 
némileg eltér az előzőektől. 

- A választójoggal élni minden magyar állampolgárnak er-
kölcsi kötelessége - hallottam a közelmúltban. Hogyan éljünk 
választójogunkkal? Hogyan kell szavaznunk? 

- Én inkább úgy fogalmazok, hogy a választópolgár válasz-
tójogával szabadon él, a választás szabad elhatározáson alapul. 
Másrészt viszont én biztatok mindenkit , hogy menjen el szavaz-
ni, ezzel közvetett módon véleményt nyilvánít, illetve módja 
nyílik arra, hogy alkalmas embert válasszon a helyi közügyek 
intézésére. 

Mikor ér\>ényes, illetve eredményes a szavazás? 
- Az Önkormányzati Választási Törvény nem határoz meg 

érvényességi és eredményességi küszöböt. A választás egy-
fordulós, a jelöltek közül az lesz képviselő, aki a legtöbb szava-
zatot kapta. Ugyanez vonatkozik a polgármester-választásra is. 

- Október 18-án a választók felkeresik a szavazóhelyiséget. 
Hogyan zajlik le a szavazás? 

- A választópolgár négy szavazólapot kap, úgymint a helyi 
egyéni képviselőjelölt, a polgármester, a megyei közgyűlés és a 
kisebbségi önkormányzat megválasztására. A polgármesteri és 
az egyéni választókerületi szavazólapon egy-egy személyre, míg 
a megyei közgyűlési szavazólapon egy jelölőszervezet (párt, 
egyesület) l istájára kell szavazni. A helyi kisebbségi szavazóla-
pon - amennyiben a kisebbséghez tartozónak érzi magát a 
választópolgár - legalább egy, legfeljebb öt je löl t re szavazhat. 

/S/ 

Kiegyensúlyozottan gazdálkodott 
T I S Z A P Ü S P Ö K I K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 

A község önkormányzata szeptember 23-án falugyűlés keretében adott számot a választási ciklus alatt végzett 
munkájáról. Ezúttal alkalom nyílt arra is, hogy a testület megköszönje a lakosságnak az 1994- ben megelőlegezett 
bizalmat 

A 10 fos képviselő- testület az 
önkormányzati törvény előírásai-
nak megfelelően működött. Meg-
alapozott, felelősségteljes döntések 
hozatalával igyekeztek megoldani a 
község egész életét érintő problé-
mákat. 

A településen nincs jelentős 
gazdaság, a lakosság anyagi hely-
zete pedig kritikus, ezért csak a 
központi költségvetésből származó 
normatív támogatás jelentett na-
gyobb bevételt. A ciklus alatt 
összesen 430 millió forint állt 
rendelkezésre, amelyből 300 milliót 
fordítottak az intézmények mű-
ködtetésére. A szociális juttatások 
110 milliót emésztettek fel, fejlesz-
tésre pedig 36 millió forint jutott, 
de ebből 24 milliót - plusz forrás-
ként - pályázatok útján szereztek 
meg. A szűkös anyagi lehetőségek 
ellenére kiemelt figyelmet fordítot-
tak az intézmények működtetésére, 
az oktatással és az egészségüggyel 

Nézzük, kikre szavazhatunk: 
1. sz. választókerület 
1. Dr. Pataky Csaba (FIDESZ-MPP, 
FKGP, MDF) 
2. Szabó Ferenc (SZDSZ) 
3. Dr. Hodosi Miklós (MSZP) 
4. Szilágyi András (Munkáspárt) 
5. Csöke István (Horgász E.) 
2. sz. választókerület 
1. Etlényi Zoltán (HE) 
2. Gombás Lukácsné (MP) 
3. Galsi Zoltán (közös j.) 
4. Kóródi Antal (független) 
5. Tóth Tibor (SZDSZ) 
6. Fehér László (független) 
7. Serfőző István (MSZP) 
3. sz. választókerület 
1. Barócsi András (HE) 
2. H. Tóth László (közös j.) 
3. Agócs Judit (SZDSZ) 
4. Pozderka Ferenc (független) 
5. Antal János (MP) 
6. Emődi Sándor (független) 
7. Török András (KDNP) 
8. Guttyán József (MSZP) 
4. sz. választókerület 
1. Pásztor József (HE) 
2. Fülöp Ilona (MP) 
3. Markot Imre (közös j.) 
4. Nagy Bana Zoltán (SZDSZ) 
5. Évinger Magdolna (MSZP) 
6. Kucsera György (MIÉP) 
7. Kolozsi József (független) 
5. sz. választókerület 
1. Abel Miklós Antal (HE) 
2. Bakos Tóth Imre (független) 
3. Bajusz Katalin (közös j.) 
4. Mikola István (SZDSZ) 
5. Ladányi Sándor (MSZP) 

6. sz. választókerület 
1. Pilár György (HE) 
2. Szabó József (közös j.) 
3. Sántha Albert (SZDSZ) 
4. Deák Ferenc (független) 
5. Nagy Kálmánné (MP) 
6. Váradi Lászlóné (MSZP) 
7. Herczegh Mihály (független) 
7. sz. választókerület 
1. Waldeck Gusztáv (HE) 
2. Kánya Sándor (független) 
3. Kovács László (közös j.) 
4. Balogh Barnabás (SZDSZ) 
5. Fehér Sándor (MP) 
6. Elekes István (MSZP) 
8. sz. választókerület 
1. Tóth Tibor (közös j.) 
2. Pásztor András (SZDSZ) 
3. Balogh Lajos (MSZP) 
4. Orbán Imre (MP) 
5. Rácz Árpád (HE) 
6. Kovács Mihály (MIÉP) 
9. sz. választókerület 
1. Varga Ferenc (HE) 
2. Sülye Attila (közös j.) 
3. Jenei Edit (SZDSZ) 
4. Mihály Márton (független) 
5. Csór Árpád (MIÉP) 
6. Kocsis Pál (MP) 
7. Nagy Sándor (MSZP) 
10. sz. választókerület 
1. Simon András (HE) 
2. Berecz Bálint (MP) 
3. Tokaji Zoltán (SZDSZ) 
4. Sülye Károlyné (Nagycs. E.) 
5. Tóth László (MSZP) 
6. Fejes Ferenc (közös j.) 

kapcsolatos kötelező feladatok 
végrehajtására. A ráfordítás a 
ciklus végére megduplázódott, és 
ennek köszönhető, hogy javultak a 
munkakörülmények, a személyi-
tárgyi feltételek, és létszámleépítés-
re sem került sor. 

A szociálpolitikai feladatok 
megoldását ugyancsak kiemelten 
kezelték. Míg 1994-ben a költség-
vetési kiadás 15-16 %-át, addig 
1998-ban több, mint 30 %-át vonta 
el az ellátás. Nagy súlyt kapott 
ebben a gyámügyi támogatás - 183 
család 378 gyermekét segítették - , 
továbbá az idősek szociális étkez-
tetése, házi gondozása, stb. 

A településfejlesztési célkitűzé-
sek megvalósítása csak úgy volt 
lehetséges, ha a rendelkezésre álló 
szűk anyagi keretet saját erőként 
használták fel a különböző pályá-
zatok elnyeréséhez. így az önkor-
mányzat 25 milliós fejlesztést 
tudott végrehajtani. Uj orvosi 

rendelő épült, folytatták az útépíté-
si programot, kiépítették a telefon-
hálózatot, de eszközvásárlásra és 
felújításokra is jelentős összeget 
fordítottak. Mindezt úgy érték el, 
hogy a lakosságra nem vetettek ki 
adót, és a meglévő vagyont nem-
hogy felélték volna, hanem még 
gyarapították is. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő részvények pedig 
jó alapul szolgálhatnak a későbbi 
fejlesztési célkitűzések megvalósí-
tásához. 

A község önkormányzata az 
elmúlt ciklusban is segítette a 
közművelődést, az egyesületek és 
civil szervezetek működését. A 
helyi sportegyesület anyagi terhei 
szinte kizárólag az önkormányzatra 
hárultak. 

A demográfiai helyzetre jellem-
ző, hogy csökkent a lakosság 
átlagéletkora. 1994 óta 101 élve 
születés, ill. 128 elhalálozás volt a 
községben. A negatív jellegű élet-

szaporulatot az időközben ide 
költözők száma ellensúlyozta, így 
12 fővel nőtt a lélekszám. 

A munkaerőpiaci helyzet ha-
sonló a megye más településeihez. 
Jelentős számban sikerült munká-
hoz juttatni, illetve közhasznú 
munkán foglalkoztatni a munka-
nélkülieket, amellyel elérték, hogy 
rendszeres szociális segélyt csak 
átmenetileg és minimális mérték-
ben kellett kifizetni. 

A falugyűlésen összegzéskép-
pen az is elhangzott, hogy a képvi-
selő-testületnek nincs miért szé-
gyenkeznie: teljesítette azt, amire a 
megválasztáskor vállalkozott. 
Tennivaló azonban bőven akad 
majd az elkövetkező ciklusban is. A 
problémák megoldásához takaré-
kos, felelősségteljes gazdálkodásra, 
nagyfokú odafigyelésre és nem 
utolsósorban az eddig is tanúsított 
közös akaratra lesz szükség. 

Sz. Zs. 
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RENDŐRSÉGI HÍREK 

Júliusban arról számoltunk be, hogy a rendőrség lefülelt egy-két 
kerékpártolvajt. Nos úgy tűnik, az elkövetők „újratermelődnek", 
ugyanis augusztus közepe óta ugrásszerűen megnövekedett a kétke-
rekűek lopása, feltehetően új „társaság" jelent meg a körzetünkben 
- vélik az illetékesek, s valahol jó piaca van a lopott kerékpároknak. 
Azon túl, hogy a rendőrség vizsgálja az okokat, kéri a lakosság 
segítségét is: lépcsőházakban, boltok előtt, stb. gyanúsan viselkedő 
személyekről, idegenekről adjanak tájékoztatást a 107-es telefonon, 
nem is beszélve arról, ha ez már több, mint „gyanúsan viselkedés". 
Az elkövetők nem válogatnak: gyermek vagy női kerékpár, hagyo-
mányos vagy huszonnégy fokozatú sebességváltós, egyre megy. Az 
elkövetés színhelye is új: kerékpártározó, lépcsőház, piac, élelmi-
szerbolt, stb. 

• 
A kapitányság körzetéhez tartozó Tiszaroffon augusztus végétől 

a legutóbbi időkig hétvégi házakat ismeretlen tettesek sorozatosan 
feltörtek. Ez annál is inkább foglalkoztatta és aggasztotta a helyie-
ket, mert eddig a település ilyen szempontból „csendes" volt. A 
nyomozók éppen a legutolsó bűntett objektumát helyszínelték, 
amikor az ezzel egyidejű házkutatás során megtalálták a lopott 
kerékpárokat, színes televíziót, használati cikkeket, konyhai felsze-
reléseket, ágyneműket. így került a rendőrség látókörébe, majd 
őrizetébe K. M. és L. J., valamint fiatalkorú társuk, akik a bűncse-
lekményt elismerték. Az eljárás folyamatban van, a tettesek sza-
badlábon védekezhetnek. 

•> 
Büntetőeljárás indult V. Vilmosné ellen, többrendbeli lopás mi-

att. A dolog pikantériája, hogy szeptember 8-án az egyik kertes ház 
udvaráról - annak kerítését megrongálva - egy kakast lopott el. A 
kiérkező rendőr éppen a sértettet hallgatta meg, illetve a helyszínt 
tekintette meg, amikor megjelent az elkövető nő, akit a háziak 
nyomban felismertek. A bizonyíték is előkerült, hányaveti módon 
megkopasztva. A továbbiakban a dolog bonyolódott, mert arról a 
környékről gépkocsilopásról tettek bejelentést, s a szálak az iménti 
elkövetőhöz vezettek: mi több, még ittas állapotban is vezetett. Az 
ügy további folytatása az volt, hogy az egyik szórakozóhely előtt 
parkírozó személygépkocsiból váltópénzt tartalmazó övtáskát 

„emelt ki". Az elkövető szabadlábon védekezhet. 
• 

Növekszik a besurranó tolvaj lások száma. Az elkövetőknek 
többféle válfaja fordult elő a városban: pl. alkalmi árusok kínálják 
portékáikat, vagy újabban régiségeket akarnak megvásárolni, magas 
áron, házról-házra járva. Az sem akadály, ha véletlenül a kapu, vagy 
az ajtó nyitva van, s a tulajdonos éppen a kertben tartózkodik: pilla-
natokon belül magukhoz veszik a pénzt, ékszert, értéktárgyakat, s 
nagyon gyorsan eltűnnek a városból. Arra is volt példa, hogy éksze-
rekkel üzleteltek az ismeretlenek, s mire kiderült, hogy hamis, az 
„árusok" már kereket oldottak. Egy következő esetben kifigyelték, 
hogy a tulajdonos eltávozott otthonról, és így követték el a tolvaj-
lást, néhány perc alatt. Négy bejelentés azzal kapcsolatban is érke-
zett, hogy idegen tüzelőanyag-árusok a vevővel megállapodtak az 
árban és a mennyiségben, majd a számla rendezése és az árusok 
távozása után derült ki, hogy a lerakott tüzelőanyag jóval kevesebb a 
kifizetett mennyiségnél. 

• 
Szeptember 12-én (szombaton) a város központjában fekvő sza-

lagház függőfolyosóján szemlélődő lakók (és mások is) egy gyors, 
határozott rendőri akciónak lehettek szemtanúi. Az illetékesek 
tájékoztattak bennünket, hogy egy sorozatos zsebtolvajlást elkövető 
nőt és társát tartóztatták le a mezőtúri kapitányság rendőrei. Ez 
utóbbit látták a lakók, az elkövető nőt a piac területén fogták el. 

• 
Örömmel nyugtázták a város polgárai, hogy a központban az 

utóbbi időszakban gyakran találkoznak gyalogos rendőrjárőrökkel. 
Tájékoztatták lapunkat, hogy ez a gyakorlat egybeesik a kapitányság 
vezetésének törekvéseivel, továbbá azzal, hogy a gyakorlatukat itt 
töltő ifjú rendőrök létszám-átcsoportosítást tesznek lehetővé. 

• 
Szeptember 14-én Fegyverneken a Dózsa György út egyik üzle-

tében egy 14 éves fiú a pénztárgéptől 50 ezer forintot akart eltulaj-
donítani. Amikor az alkalmazott igyekezett ezt megakadályozni, az 
elkövető ököllel arcul ütötte. A tettest a rendőrök elfogták és őrizet-
be vették. 

H. M. 

Tisztelt Választópolgárok! 

Köszönöm, hogy ajánlásaikkal le-
hetővé tették az 1998. október 18-i 
választáson jelölésemet a 6. számú 
választókerületben, FÜGGETLEN 
képviselőként. 

Fegyverneken születtem és 
Kuncsorbán nevelkedtem, parasztcsa-
ládban, öt fiútestvéremmel együtt. 
Középiskolám a törökszentmiklósi 
Bercsényi volt. Szegeden kaptam egye-
temi diplomát biológia-földrajz szakok-
ból, majd Fegyverneken kezdtem a 
tanári pályát. Közben levelező tagozaton 
kémiát hallgattam a debreceni Kossuth 

Lajos Tudományegyetemen, később ugyanitt pedagógia szakos oklevelet 
szereztem. 1973 óta a Bercsényi Miklós Gimnáziumban dolgozok, 1976 
óta igazgatóhelyettesként, kollégiumvezetői munkakörben, mellette mind-
két szaktárgyamat tanítottam. 

55 éves vagyok, feleségem a Hunyadi úti Óvoda óvónője. Gyermeke-
ink már önállóak: Katalin tanítónő, de vállalkozói területen dolgozik, 
férjezett, két fiúgyermekük van. Timea pszichológus, Éva pedig konduk-
tor-tanító. 

Milyen alapelvek vezérelnek, ha bizalmat kapok Önöktől? 
• A következő 1 -3 évben a város költségvetése nem növekszik, tehát 

körültekintőbb elemzéssel és döntéssel kell elosztani. 
• Városunk a fejlődésben a hasonló rangú településekhez képest -

„leült", az ipar zsugorodik és a foglalkoztatás is (országos átlag feletti 
munkanélküliség). Kezdeményezőbb önkormányzati és testületi ma-

gatartásra, diplomáciára van szükség, amely hatásosabb és sikeresebb 
a munkahelyek megőrzésében és teremtésében. 

• A közbiztonság és bűnözés nem csak rendőri létszám kérdése: a ter-
jedő megélhetési bűnözés érdemi ellenszere a foglalkoztatás. 

• Az előzőek segítenek megoldani az etnikai kisebbség további társa-
dalmi és gazdasági ellehetetlenülését. 

• Különös gonddal kell kezelni az óvodai, általános- és középiskolai 
oktatás-nevelés kérdését. Az oktatás fizikailag és erkölcsileg is el-
avult, tárgyi feltételeit nem lehet csak számítógéppel és 
INTERNETTEL pótolni, nem is beszélve a mögötte álló pedagógusok 
fokozatos elszegényedéséről. 

• Hasonló gonddal kell kezelni az egészségügyi ellátást is. 
• A város polgáraként nem támogatom a tervezett sportcsarnok építé-

sét, hiszen távlatban ennél fontosabb egy fedett uszoda, amely fenn-
tartása és kihasználása jóval kedvezőbb. Támogatom viszont a ter-
málvizünk sokkal szélesebb körű idegenforgalmi célú kihasználását. 

• Támogatom a kisvállalkozásokat. 
• Jobban kell gondoznunk és óvnunk városi környezetünket és tisztasá-

gát. Nem örülök a MOL-kút központba kerülésének: benzingőz így is 
van elég! Ideje lenne nálunk is elkezdeni a szelektív szemét- és hulla-
dékgyűjtést. 

• Elismerem az önkormányzat erőfeszítéseit és eredményeit, az infrast-
ruktúra (szennyvíz, ivóvíz, telefon, közvilágítás, utak, gázhálózat, 
térinformatika) fejlesztésében. 

Hcrczegh Mihály 
képviselő-jelölt 



8 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 

1998. október 8. 

„ Most a múltra emlékezünk, de a jövőt akarjuk építeni!" 

BESZÉLGETÉS DR. PASKAI LÁSZLÓ KARDINÁLISSAL 

Mint ismeretes, dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 
szeptember 20-án a Hunyadi téren ünnepi főpapi szentmisét mondott, majd meg-
áldotta a Mindszenty-emlékhelyet és szobrot. 

A 72. életévét töltő Paskai kardinális 1927. március 8-án született Szegeden. 
1949-ben tett örök fogadalmat a ferences rendben, majd 1951-ben Budapesten -
születésnapján - pappá szentelték, püspökké pedig 1978. április 5-én, Veszprém-
ben. 1952-55 között Szegeden találjuk, ahol püspöki szertartó, ezt követően tíz 
evig a Szegedi Hittudományi Főiskola filozófia tanára. Ugyanitt 1955-62-ig pre-
fektus, utána 1965-ig pedig spirituális (lelki vezető). Életének következő állomása 
a Budapesti Hittudományi Akadémia, ahol először megbízott előadó, később -
tizenegy éven át - a filozófiai tanszék tanszékvezető rendes tanára. 1973-78-ig az 
Akadémia rektora volt. 1978-ban címzetes bavagaliai püspök és veszprémi apos-
toli kormányzó, 1979-ben pedig veszprémi megyéspüspök lett. 1982-ben Kalocsai 
koadjutor (utódió érsek). 1986-90-ig a Magyar Püspöki Kar elnöke, 1987-ben 
esztergomi érsek, Magyarország prímása, rá egy évre bíboros. 1988-tól a Meg-
szentelt Élet Kongregációjának és a Kánonjogi (egyházi törvények) Kódex hite-
les értelmezésével foglalkozó pápai bizottság tagja, 1989-től pedig a Keleti Egy-
hazak Kongregációjának is. 

Lapunk abban a megtisztelő és szeren-
csés helyzetben volt, hogy dr. Paskai László 
bíboros az igen zsúfolt, szinte percre ki-
számított programja közepette fogadta 
szerkesztőnket, egy rövidke kis „interjúra". 
A Plébániai Hivatal egyik szobájában - az 
ünnepi ceremónia után - dr. Laczkó Béla 
prépost és őeminenciája titkára, Süllei 
László atya társaságában voltam részese 
ennek a nem mindennapos találkozásnak. 
Szerkesztőségünk szándéka az volt, hogy 
interjút készítsünk Paskai kardinálissal: 
magam, mint a riport kiszemelt készítője 
alkalmazkodtam is az ünnepi külsőségek-
hez, bíboros úr kitüntető figyelméhez, a 
különös találkozás emelkedett légköréhez. 
Hamarosan kiderült, hogy Paskai kardinális 
„gondoskodott" az ellenkezőjéről: tisztele-
tet parancsoló lénye mögül kitetszett nyu-
godt, békés, barátságos tekintete, kifejező, 
szuggesztív arcvonása, no meg a hét évtized 
bölcsessége. Mindezek, aztán az első mon-
datai inkább kötetlen beszélgetéssé tették a 
találkozást, mintsem kötött interjúvá. 

- Tisztelt Bíboros Úr! Mindenekelőtt 
hálásan köszönjük, hogy figyelmet szentelt 
lapunknak, olvasóinknak. Valójában nem is 
tudom, hogy járt-e már Törökszent-
miklóson? 

- Hogyne, már voltam egy alkalommal, 
több mint tíz éve. 

- Miután az emberek nem tudtak róla, 
gondolom, nem hivatalos út lehetett. Neta-
lán tévedek? 

- A látogatás magánjellegű volt, való-
ban nem hivatalos. 

- Osztálytársak voltunk egykoron -
kapcsolódik be a beszélgetésbe Laczkó 
prépost úr - s ezzel függött össze bíboros 
úr látogatása. 

Hol voltak osztálytársak? 

- Nagyon-nagyon régen, még a Köz-
ponti Szemináriumban, Budapesten. Aztán 
úgy 10-12 évvel ezelőtt erre jártam és 
felkerestem egykori osztálytársamat, 
Laczkó prépost urat. Azt hiszem, akkor már 
Veszprémben voltam. 

- Kardinális Úr! A mai eseményhez 
kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy 
mi volt a benyomása, sokan vettek részt a 
szentmisén, az emlékhely és a Mindszenty-
szobor megáldásán? 

- Igen, sokan voltunk. Persze az, hogy 
sok vagy nem sok, relatív. Hiszen még az 
úttesten is állhattak volna, mert volt szabad 
hely. Láttam autóbuszokat, amivel a hívők 
és az érdeklődők érkezhettek. Aztán sze-
mélygépkocsik is parkíroztak bőségesen a 
közelben. Több zászlót, táblát láttam, 
felirattal. Még Zalakomárom feliratú tábla 
is akadt. 

- Nem vagyok ugyan riportalany -
mondja Laczkó prépost úr - mindössze 
annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy igen 
sokan megjelentek az eseményen. Nem 
emlékszem, hogy itt Törökszentmiklóson 
négy-ötezres tömeg összegyűlt volna. Két-
ezer ülőhelyet készítettünk elő, s az állók-
kal együtt lehettek úgy ötezren. Ez a váro-
sunkban mostanában egyedülálló. Sem 
állami, sem egyéb rendezvényen ennyi 
lelket nem számlálhattunk, mióta 
Törökszentmiklóson vagyok. 

- Bíboros Úr! Mi a véleménye az em-
lékhelyről és a Mindszenty-szoborról? 
Milyenek az első impressziói? 

- Szép. Az első impressziómat tudom 
csak mondani: szép az alkotók elgondolása, 
szép a kompozíció és szép hozzá a környe-
zet is. Én azt hiszem, hogy ezt becsülni 
fogják a törökszentmiklósiak és persze 
mások is. Bizonyos vagyok benne, hogy 

meg is fogják őrizni. Röviden szólva, a 
benyomásom pozitív. 

- Nagyon tájékozatlan vagyok abban, 
hogy vajon hány hasonló emlékhely van az 
országban? 

- Egyre több. Hogy szám szerint meny-
nyi, nem tudnék hozzászólni. Amikor a 
szabadságot elnyertük, és megtörtént bol-
dog emlékű elődöm, Mindszenty herceg-
prímás újratemetése Esztergomban, attól 
kezdve folyamatosan építenek emlékműve-
ket tiszteletére. Ehhez tudnunk kell, hogy 
sok helyen megfordult, főleg a Mária-év 
alkalmával. Sok településről tudom, hogy 
van ilyen emlékhelyük, emlékművük. 

- Prépost Ur! Kik is bábáskodtak az 
ötlet bölcsőjénél? 

- Az Önkormányzat! Amikor júliusban 
felmerült a gondolat, senki nem szólt elle-
ne. Ezzel kezdődött az emlékmű születése. 
Igaz, akkor még 800 ezer forintos költség-
gel számoltunk. Utána aztán félve vittük 
tovább az ügyet, mert 4 millió lett a költ-
ségvetés összege. Miután az emlékhely 
köztéri létesítmény, mi az egyház részéről a 
szobrot „vállaltuk". így alakult ki aztán az, 
hogy a költségvetési összeg háromnegyedét 
a város, egynegyedét pedig az egyház vál-
lalta. Az adakozás olyan gyönyörűen ala-
kul, hogy már látható, hogy egyik félnek 
sem kerül annyiba, mint amiben megálla-
podtunk és amire számítottunk. 

- Azt gondolom, hogy tíz-húsz, vagy 
éppen ötven év múlva a négymilliós kiadás 
össze fog zsugorodni, hiszen a megfogant 
gondolat, értéket teremtett a városnak, s az 
pedig időtálló. Szerintem a városnak és a 
tágabb környezetnek legsikerültebb köztéri 
alkotása lett, dicsérne a ter\>ezők és kivite-
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lezők munkáját is. Kardinális 
Ur! Közeledik a 2000. i 
Szentmiséjében így fogalmazott: 
„...a múltra emlékezünk, de a 
jövőt akarjuk építeni". Sok a 
teendő? Sok-sok tervük és fel-
adatuk van az ezredforduló 
kapcsán? 

- Igen, alakulnak a tervek 
Két évünk van erre, s mindjárt 
hozzáfűzöm azt, hogy a 2000. év 
a világegyház szempontjából is 
rendkívüli jubileumi év lesz, a 
magyar egyház szempontjából 
pedig az államiságunk ezer 
esztendeje. A kettő tehát itt 
kapcsolódik egymásba. Itt in-
kább csak arra térek ki, ami felé 
irányul a gondolat: nevezetesen a 
történelmi múlt felé fordulás, 
történelmi konferenciák tartása, 
egyfajta misszionálás, hisz' a 
magyar állam a kereszténységre 
épült fel. Szükség van konkrétan 
foglalkozni az ifjúsági és családi 
programmal, valamint a felnőtt-
képzéssel. Ezek is misszionálási 
feladatok. A liturgia terén jött a 
felszínre olyan gondolat, hogy jó 
volna egy alkalommal feleleve-
níteni a régi esztergomi liturgiát. 
Országos szinten felmerült egy 
katolikus nagygyűlés tartása. 
Mindenféleképpen központi 
esemény lesz Szent István ünne-
pe. Az ünnephez bizonyára 
állami szempontból is fog több 
rendezvény kapcsolódni. A 
jubileumi évvel kapcsolatban 
pedig szeretnénk egy-két római 
programon részt venni, zarán-
doklat formájában. Szentföldről 
sajnos nem merek semmit mon-
dani, mert ott nem olyan a hely-
zet, hogy egyházi szempontból 
lehetne nagyobb szabású közös-
ségi zarándoklatot szervezni. 
Ezek a terveink nagy vonalak-
ban. 

- Ismételten megköszönjük, 
hogy időt szakított a Török-
szentmiklós és Vidéke lapra; 
nagyon jó egészséget kívánunk 
áldozatos munkálkodásához. 

Oeminenciája pedig a lap 
szerkesztőinek kívánt „okos 
újságíráskodást" Búcsúzó, 
meleg kézfogása közben meg-
kérdeztem, hogy nem fárasztó-e 
a munkája, vagy éppen ez a mai 
nap? - Nem, egyáltalán nem! 
Nagyszerűen érzem magam -
válaszolt Magyarország prímása 
mosolyogva, derűs arccal, barát-
ságosan és hitelesen. 

Herczegh Mihály 

MINDSZENTY-EMLÉKHELY - ÉS EMLÉKEZÉS 

Egyedülálló ünnepségsorozat részesei lehettünk a szeptember 19-20-i hétvégén. Ép-
pen 50 esztendeje annak, hogy a Nagykunsági Mária Napok alkalmából 1948. május 9-
én városunkban járt, szentmisét celebrált és szentbeszédet mondott a magyar katolikus 
egyház akkori főpapja, Mindszenty József bíboros, hercegprímás. A fél évszázados 
jubileum emlékére készült el az akkori helyszínen, a Hunyadi téren a Mindszenty-
emlékhely. 

A kálváriái plébániatemplom búcsúja minden 
évben a szeptember 15-ét követő vasárnap van, 
ahová már szombat estétől érkeznek vidékről a 
búcsújárók, akik egész éjjel virrasztva imádkoz-
nak. Ez évben is így történt azzal a különbséggel, 
hogy a vasárnapi ünnepi szentmise most nem a 
Kálvárián volt. A reggeli 8 órás mise után ünne-
pélyes körmenetben hozták át a Fájdalmas Szűz-
anya - szobrot a Hunyadi térre, és elhelyezték a 
tábori oltár emelvényen. 

Délelőtt 10 órakor a templom harangjainak 
szavára a Főplébániáról az ünnepség színhelyére 
vonult asszisztenciájával Paskai László bíboros 
prímás, esztergom-budapesti érsek, ahol a földí-
szített szabadtéri oltár emelvényén köszöntötte őt 
először két kisgyermek kedves kis verssel. Parádi 
Félix kálváriái kanonok, plébános köszöntője után 
a két egyházközség képviselő-testületének nevé-
ben mondott beszédet a testület egyik elnöke: 
„...imádságunkban kérjük a teremtő és megtartó 
Istent, hogy még sok esztendőn át vezesse fő-
pásztori szolgálatával Isten népét egyházunknak, 
édes magyar hazánknak gyarapodására" - fejezte 
be mondanivalóját. Szabó József református 
lelkész, a Jász-Nagykun -Szolnok megyei Köz-
gyűlés és a református gyülekezet nevében. Szegő 
János polgármester saját és a város valamennyi 
polgára nevében köszöntötte a neves vendéget. 

„Kedves Testvérek! A Fájdalmas Szűz 
Templom búcsúnapját üljük, s a búcsúnaphoz 
kapcsolódik a visszaemlékezés az 50 esztendő 
előtti eseményekre" - kezdte ünnepi szentbeszéd-
ét a bíboros atya. Mindszenty bíboros emlékira-
taiban a Boldogasszony évvel kapcsolatban külön 
is megemlíti, hogy a május 9-i ünnepi szentmisére 
22 ezren jöttek össze. Az akkori gátló körülmé-
nyek ellenére 44 helységből jöttek zarándokok a 
környékről és távolabbi vidékekről is. Mindszenty 
bíboros az előre haladó ateista, vallásellenes 
beállítottsággal szemben a lelki tisztaság megtar-
tását hirdette a fiataloknál és családoknál egy-
aránt. 

- Emlékezzünk a régiek buzgó ságára - mon-
dotta Paskai bíboros úr - a háború pusztítása 
után, a vallásellenes ideológia és erőszak elindu-
lásakor tízezrek tudtak összejönni, hogy Istennek 
kegyelmét eszközöljék ki. Most más jellegű hatá-
sok vannak, amelyek keresztény életünket megkí-
sértik és gyöngítik. A múlt buzgó ságára épüljön 
föl a jelen buzgósága, hogy a missziós lelkület 
következtében a hitnek a jövője is megerősödjön 
ebben a városban és ezen a vidéken is. 

A szentmise végeztével átvonultunk a 
Mindszenty-emlékhelyhez, miközben rövid is-
mertetőt hallhattunk: Mindszenty József herceg-
prímás mellszobra mögött egy romos kápolna 
jelképe épült bontott nagyméretű téglából, mely-
nek falrészleteiben kopjafák is felfedezhetők. 

Mindez a bíboros mögött a magyar történelmi 
múltat jelképezi, mely a keresztény hitre épült, de 
sok viszontagságon ment át egy évezred óta. A 
bíboros arca a szobrászművész elképzelése és 
bronzba öntött gondolata szerint Mózes lelkületé-
vel tekint előre. Pásztorbottal a kezében évezredes 
keresztény magyar múltra építve vezeti népét a 
jobb jövő felé. A mellszobor érdekessége, hogy az 
alapzat kialakításával és a pásztorbot levezetésével 
a talajig egész alakos szobor képzetét keltheti. Az 
ezeréves magyar kereszténység jubileumának 
eszmei mondanivalója is szépen megfogalmazódik 
a különleges kompozícióban. A katolikus egyház-
községek és a városi önkormányzat együttműködé-
se a szobor és az emlékhely létesítése kapcsán 
példamutató a különböző vallású és világnézetű 
polgárok egységére, mely biztosítéka lehet az 
egész nép és ország biztos alapon történő közös 
építésének és boldogabb jövőjének. 

Paskai bíboros atya áldásában kijelentette: a 
buzgó lelkek Mindszenty József bíboros herceg-
prímás tiszteletére állítottak emlékművet, hogy 
valahányszor reá tekintenek, élete példájának 
követésére nyerjenek buzdítást. 

Búcsúzóul dr. Laczkó Béla plébános atya a kö-
vetkezőket mondta, miután a bíboros úr az emlék-
helyet és a szobrot megáldotta: - Egyöntetűen, egy 
szívvel lélekkel, összefogva, rövid idő alatt, szinte 
a semmiből hoztuk létre ezt az emlékművet, amely 
reméljük, évszázadokon át fogja hirdetni a mai 
hívek buzgóságát. Bízunk benne, hogy a kedves 
megjelent hívek hasonló élményekkel távoznak az 
ünnepség végeztével, mint az ötven év előtti hívő 
sokaság. 

A plébános úr többek kérésére ismertette a tá-
mogatókat, segítőket, megköszönve a támogatást, 
valamint a kivitelezők munkáját, akik éjt nappallá 
téve hidegben, olykor esőben, sátor alatt, szinte 
folyamatosan dolgoztak, és igen rövid idő alatt 
felépítették ezt a szép emlékhelyet. 

Az emlékhely Győrfy Sándor Munkácsy- és 
Mednyánszky-díjas karcagi szobrászművész kon-
cepciója szerint készült el. Az előkészítést szakmai 
segítségével támogatta Prókai Gábor úr a Képző-
és Iparművészeti Lektorátus részéről, Budapestről. 
Az építészeti tervezést a B és D Műterem 2000 
Betéti Társaság végezte, Szolnokról. Felelős épí-
tész tervező: Deák László építész. Építész tervező: 
Markot Imre építész. A statikai tervezést az Erdei 
és Társa Kft. végezte, Szolnokról. Statikus: Erdei 
György szerkezettervező mérnök. Mindszenty 
József hercegprímás mellszobrát Győrfy Sándor 
Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrászművész 
készítette, Karcagról. A szobor talapzatát és az 
ivókutat magába foglaló kőtömböt i f j , Győrfy 
Sándor kőfaragó mester munkálta meg, Karcagról 

(S) 
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A CSALÁDSEGITŐ KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 

Mint áprilisi számunkban beszámoltunk róla, megnyílt a Családsegítő Központ a 
Táncsics Mihály út 4. sz. alatt. Feladata a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
alapellátás, a családsegítés. Irodájuk hamarosan ismertté vált, sokan keresik fel külön-
böző problémákkal. Közel féléves munkájukról és tapasztalataikról vezetőjük: Dr. 
Bartáné Molnár Edit adott tájékoztatást. 

Négy csoportba sorolta tevékenységüket: 
Nagyon sokan jönnek anyagi problémák miatt. Pénztelenségü-

ket, munkanélküliségüket panaszolják. Sajnos, erre itt nincs orvos-
ság, de ruhasegélyt kaphatnak. Szerencsére folyamatosan hozzák az 
adományozók felesleges ruhaneműiket, eddig még mindig volt mit 
osztani! 

A hivatalos ügyek intézése, nyomtatványok kitöltése, családi 
pótlék vagy segélyigénylés stb. sokszor még a tollforgató embernek 
is gondot okoz. Hogyne tévedne el a szövegezés útvesztőiben a 
járatlan honpolgár! Jó, hogy olyankor bizalommal fordulhat a Köz-
pont munkatársaihoz, akik hozzáértéssel és szeretettel állnak ren-
delkezésére. 

Konkrét esetekben is felkeresik őket, amikor személyre szóló 
tanácsot várnak egy-egy megromlott házasság, felborult családi élet 
miatt. Ilyenkor hogyan tovább? Erre soha nem egyszerű a válasz! 

Generációs és pszichés problémák megoldásához is igyekeznek 
segítséget nyújtani, de még a gyermekek gondozásával kapcsolat-
ban is számíthatnak a szülők segítségre, (pl.: egyeztetnek a kórház-
zal a beutaló újabb, kedvező időpontjáról, ha esetleg pénztelenség 

miatt késés történt.) 
Nagyon sok példát lehetne sorolni mind a négy területen az ed-

dig eltelt időszakról, de az adatvédelmi törvény tiltja a részletesebb 
tájékoztatást. Általában annyi elmondható, hogy amit az induláskor 
vállaltak, azt eddig teljesítették: A hozzájuk fordulóval közösen 
próbálnak valamilyen jó megoldásra jutni, de senki helyett nem 
rendezik el az életet. 

Az iskolákkal a tanévkezdés óta újra élénkül a kapcsolat. A 
Gyermekjóléti Szolgálatot igénybe veheti minden rászoruló gyer-
mek, illetve szülő, vagy fiatal felnőtt, 24 éves korig. Itt a vezető 
Kádas Zoltánné. 

Címük a régi, de telefonszámuk új: 393 - 964. 
Hivatalos idő: hétfőn, szerdán és pénteken 8 - 12-ig, csütörtö-

kön 1 2 - 1 6 óráig, a kedd szünnap. 
A Családsegítő Központ összes munkatársa továbbra is min-

dent meg akar tenni a hozzájuk fordulókért, amihez mi is sok sikert 
kívánunk! 

(Hajnal Jné) 

LÁBASSY JÁNOS IPAR- ES GYÁRTÖRTENETI ALAPÍTVÁNY 

1998. július 1-től az iménti névvel új alapítvány kezdte meg működését városunkban. Mint Líbor Józseftől, a Lábassy János 
Szakképző Intézet igazgatójától megtudtuk, a kezdeményezés és annak megvalósítása Pálfi István, egykori „mezőgépes" nevéhez 
fűződik. Huszonöt alapító taggal, 57 ezer forint alaptőkével az Alapítvány a következő célt fogalmazza meg: 

A Törökszentmiklóson Lábassy János által 1848-ban alapított 
- hazánk legrégibb - mezőgazdasági gépgyárának emlékeit meg-
őrizze, megvédje, továbbá, hogy Lábassy János nevét és emlékét 
Törökszentmiklós városához kötve mint Törökszentmiklós ipará-
nak egyik megalapozója, a jelen és az utókor számára az általa 
létrehozott gépgyár törökszentmiklósi voltát hirdesse. 

Ennek érdekében többek között feladatul tűzi ki: 
• Lábassy János mint a Törökszentmiklósi Gépgyár alapítója 

emlékének megőrzése, e munkássága emlékeinek ápolása, 
• az egykori Lábassy-féle Mezőgazdasági Gépgyár múltjára 

irányuló kutatások, kutatási eredmények, emlékek megőrzé-
sének, gondozásának támogatása, 

• Törökszentmiklós ipartörténeti emlékeinek ápolása, az erre 
irányuló kutatások támogatása, 

• mint a város iparos rétegének megteremtője, a város szak-
ember képzésének a figyelemmel kísérése, 

• az alapítvány céljainak megvalósításában kiemelkedő telje-
sítményt nyújtók munkájának elismerése, 

• Törökszentmiklós iparának fejlesztésében kiemelkedő telje-
sítményt elérő személyek munkájának elismerése. 

A kuratórium elnöke Líbor József igazgató, titkárának pedig 
Pálfi Istvánt, a Claas Hungária szerszámkészítőjét választották. 
Tagjai: Dr. Varga Imre, Galsi Lajos és Szőke András. A tisztségvi-
selők munkájukat díjazás nélkül látják el. 

Az alapítók Lábassy Emlékérem adományozását is tervezik, 
amely nyolc centiméter átmérőjű, négy milliméter vastagságú, kör 
alakú, bronz színű érem, előoldalán kettős eke karcolt, vagy dom-
ború képével, és a kép alján, az érem szélén „Lábassy Emlékérem 
Törökszentmiklós'1 felirattal. Az érem hátoldalán fel kell tüntetni 
az adományozott nevét és az adományozás évét. 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a céljait 
elfogadja. Támogathatják anyagi, vagy bármilyen más eszközzel, 
beleértve a személyes közreműködést és munkavégzést is. 

H. M. 

ÁFÉSZ - Törökszentmiklós 
ÁFÉSZ Ipari Osztálya ÁFÉSZ 

Törökszentmiklós által nyújtott szolgáltatások: Törökszentmiklós 

Kivitelező munkák: 
- új létesítmények kialakítása, felújítások 
- rekonstrukciós átalakítások 

Szakipari tevékenységek: 
- beton- és műkőtermékek gyártása, 
- festés, mázolás, tapétázás, 
- víz-, gáz-, központi szerelések, 
- gázkészülékek szerelése és javítása, 
- lakatosszerkezetek gyártása, 
- asztalosipari szerkezetek gyártása, javítása 

Tűzoltókészülékek javítása és ellenőrzése 
Villamos motorok javítása, újra tekercselése 

SZOLGÁLTATÁSAINKAT A JÓ MINŐSÉG, 
A MEGBÍZHATÓSÁG, A SZOLÍD ÁRAK JELLEMZIK! 

Mottónk: A megrendelőt nemcsak megszerezni kell\ 
hanem tudni kell őt megtartani. 

V Á R J U K Ö N Ö K E T ! 
Központi címünk: Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139. 

Tel.: 56/390-955 
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A segítő szándék fontosabb, mint a bevétel 

A VALENTIN TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODÁBAN 
JÁRTUNK 

„Ha törődsz, vele, hogy mire becsülnek, értékes emberekhez kapcsolódj, hisz jobb egyedül, mint rossz társaságban." 
/Washington) 

Érdemes elgondolkodni a fenti idézeten. Célszerű-e inkább az egyedüllétet választani, mint kapcsolatot tartani valakivel csak 
azért, hogy elkerüljük a kínzó magányt? Az ember társas lény, és mindenkinek szüksége van olyan személy(ek)re, akikkel megoszt-
hatja örömét-bánatát. Vajon hányan tartoznak városunkban a magányosok táborába, és megtesznek-e mindent a társkeresés érde-
kében? Azért élnek-e egyedül, mert környezetükben nem találnak megfelelő partnert, ismerkedési lehetőségeik pedig meglehetősen 
szűk körűek? Ezeken a gondokon próbált segíteni Kovács Tünde, amikor ez év májusában megnyitotta a VALENTIN Közvetítő 
Irodát. 

- Hogyan született meg a társközvetítés 
ötlete? 

- Vállalkozó vagyok, és mivel ez a te-
vékenység nem tölti ki teljes mértékben az 
időmet, úgy gondoltam, hogy megpróbálok 
segíteni a magányos embereknek a társke-
resésben. Az. induláskor felvettem a kap-
csolatot a szolnoki irodákkal, de később 
úgy döntöttem, jobb, ha egyedül vágok 
bele. így a felelősség is teljes mértékben az 
enyém. Célom az volt, hogy pontos, meg-
bízható munkával járuljak hozzá a párkap-
csolatok kialakításához. Számomra egy 
sikeres közvetítés többet jelent, mint az 
ebből származó bevétel nagysága. 

- Milyen mértékű az érdeklődés? Van 
igény az effajta társközvetítésre? 

- Az eltelt 3 hónap során ötven körüli 
volt azoknak a száma, akik az irodához 
fordultak. Ugy gondolom, ilyen rövid idő 
alatt nem lehet felmérni a valós igényt. 
Szerintem ennél jóval több magányos 
ember él városunkban és környékén. Sokan 
talán előítélettel viseltetnek az ismerkedés 
ezen formájával szemben, ezért nem merik 
felhívni a közvetítőt. 

Családi állapot, életkor és egyéb 
szempontok szerint kik azok, akik mégis 
megteszik? 

- Az eddigi jelentkezőkről elmondha-
tom, hogy valamennyien korrektnek, meg-
bízhatónak bizonyultak. Általában egyedül 
élő, független hölgyek, urak keresnek meg, 
21 évestől a 71 éves korig. Vannak közöt-
tük, akik megözvegyültek vagy elváltak, 
illetve ez ideig is társ nélkül éltek. Az 
idősebb korosztályhoz tartozók gyermekeik 
kirepülése után is egyedül maradhatnak. A 
többgyermekesek felnőtt társat szeretnének 
találni az „együtt könnyebb" elv alapján. 
Elvétve akad alkalmi partnert kereső ügy-
felem is, de neki nem tudok segíteni. 

- Melyik nemből? 
- Természetesen a férfiak közül. 

Hogyan történik a jelentkezés? 
- Az ügyfél felhívja a 395-320-as tele-

fonszámot, majd felveszem az adatait. 
Megkérem, hogy őszintén mondjon el 
magáról mindent, beleértve a külsőt is, 
hiszen így elkerülhető a későbbi csalódás. 
Nagyon fontos az igény pontos felmérése, 

ezért igyekszem rábeszélni őket a szemé-
lyes megkeresésre. így én is jobban el 
tudom dönteni, hogy két ember illik-e 
egymáshoz. A ruházat, beszédstílus, sőt 
egy-egy arcmozdulat sok mindent elárul. A 
jelentkezővel közlöm, hogy a belépési díjat 
- ami fél évre 1800 Ft - csak a közvetítés 
után kell megfizetnie. Azt pedig a társkere-
sőkre bízom, hogy megadják-e nevüket, 
címüket, telefonszámukat annak érdekében, 
hogy értesíteni tudjam őket a szerintem 
megfelelőnek ítélt partner jelentkezése 
esetén. 

- Gondolom, sokan élnek az inkognitó 
megőrzésének lehetőségével. 

- Igen. Előfordul, hogy csak a kereszt-
nevét hajlandó elárulni a hölgy vagy az úr, 
és alkalmanként ő érdeklődik telefonon a 
fejleményekről. Ez érthető is, hiszen így a 
későbbiekben nem fordulhat elő zaklatás 
vagy egyéb kellemetlenség. Én elsődleges-
nek tekintem a bizalom meglétét, és remé-
lem, ez kölcsönös. 

- Ugy tűnik, jelentős energia-
bedobással végzed ezt a nem kevés ember-
ismeretet igénylő tevékenységet. Beszámol-
hatsz már sikerről? Egyáltalán: érkezik-e 
visszajelzés akkor, amikor már semmi 
értelme a névtelenség homályába burko-
lózni? 

- Örömmel mondhatom, hogy több 
párkapcsolatot sikerült már „összehozni". 
Két-három párral szoktam is találkozni a 
városban. Jó érzés együtt látni őket. Ebben 
a stádiumban szinte már el is felejtik, hogy 
az ismerkedésnek ezt a formáját választot-
ták. Olyan visszajelzés is érkezett, amely -
megköszönve a közvetítést - beszámolt a 
kapcsolat megszakításáról. Ez esetben is 
igazán egymásra találtak a társak, de kü-
lönböző okok miatt mégsem végződött 
házassággal a közvetítés. Sikerélményt 
jelentett továbbá a közelmúltban megren-
dezett ismerkedési estünk, amelyre a várt-
nál nagyobb számban jöttek el vendégek. 
Nem csak társkeresők, hanem olyanok is, 
akik egy kellemes kikapcsolódásra vágytak. 
A helyieken kívül Kisújszállásról, Szolnok-
ról és a környező településekről érkeztek 
hölgyek-urak, sőt mohácsi illetőségű is 
akadt köztük. Valamennyien jól érezték 

magukat, és jelezték, hogy szívesen eljön-
nének máskor is. 

- A jövőt tekintve vannak-e terveid? 
- Mindenképpen szeretném továbbfej-

leszteni ezt a tevékenységet. Vannak erre 
irányuló elképzeléseim, de jelenleg még 
nem aktuális konkrét tervekről beszélni. 

A cikk elején megfogalmazott kérdés-
sort a beszélgetés után így is folytathat-
nánk: Vajon mennyire becsülhető azoknak 
az embereknek a száma, akik ugyan nem 
egyedül élnek, mégis magányosak? Meny-
nyire figyelnek egymásra, kiönthetik-e 
szívüket társuknak, őket meghallgatja-e 
valaki? Nekik hogyan lehetne segíteni? 
Talán egy lelkisegély-szolgálat létrehozá-
sával? Lehetséges, hogy városunkban is 
van már ilyen, csak nem tudunk róla? 

Sz. Zs. 
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TALÁLKOZÁS ~ 1998 SZEPTEMBER 25-ÉN 

Ritkán adatik meg, hogy halárain-
kon túlról fogadjunk magyar vendége-
ket. Ezen a napon városunk ilyen 
vendéglátás színhelye volt. 

A vajdasági Törökbecse (Mezőtúr 
testvérvárosa) 16 ezer lakosának 35 
%-a magyar. Hogy mennyire őrzik, 
ápolják magyarságukat, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a Jókai nevét 
viselő Művelődési Egyesületük Talál-
kozás címet viselő, egész estét betöltő 
színvonalas műsora, amellyel megör-
vendeztették a törökszentmiklósiakat. 

A kb. huszonöt fős csoport szinte 
minden műfa jban otthonosan mozgott. 
Műsorukat spanyol tánccal kezdték, 
mely - hasonlóan a többi táncos pro-
dukciójukhoz - a művészi előadáson 
felül már a látványos öltözettel is 
elbűvölte a nagyszámú közönséget. 
Közel húsz műsorszámmal léptek fel: 
egypercesek, táncdalok, citerazene, 
népdalok váltották egymást. A pergő, 
cseppet sem unalmas műsor fény-
pontja volt a fergeteges latin-amerikai 
táncprodukció, a szamba, hasonlóan a 
szünet utáni cigánytánchoz, mely 

tarka-barkaságával, hangulatos zené-
jével , ri tmusával szintén nagy sikert 
aratott. 

Külön említést érdemel még a ci-
terazene, melynek művelője a Vajda-
sági Népművészet If jú Mestere cím-
mel dicsekedhet. 

„...legyen úgy, mint régen volt, 
hogy ne ártson a magyarnak sem a 
Duna, sem a Tisza, sem az Olt... 
adjon Isten a magyarnak két kezével 
boldog égből minden jót . . . " - énekelte 
szívhez szólóan az egyik népdaléne-
kes. Szinte minden produkció vastap-
sot érdemelt , és kapott. Egy nevet 
jegyeztem meg, a Zsili Ágnesét , aki 
igen nagy átéléssel adta elő a Síelés c. 
monológot. Több produkcióban, pl. a 
Fogorvosnál c. je lenetben is sikert 
aratott. A közel 3 órás érdekes műsort 
igen ötletesen fejezték be. A Megy a 
gőzös Kanizsára c. dal zenéjére az 
egész stáb a színpadra vonult. A 
közönség e búcsúprodukciót is szűnni 
nem akaró vastapssal jutalmazta. 

(S) 

JÓL SIKEEÜLT A SZÜRETI MULATSÁG 
A Katolikus Népkor az idén is megtar-
totta hagyományőrző szüreti felvonulását. 
Szeptember 26-án szombaton délután 
kezdődött a lovas, kocsis-hintós felvonu-
lás a szokott útvonalon. Az időjárás 
kedvezett a szabadtéri programnak, de 
ennek hátránya az volt, hogy a munka a 
kocsisok egy részét a határba, a termény 
betakarítására szólította, így a felvonulók 
közül többen - kocsi hiányában -
drótszamáron követték a lóhátas, hintós, 
pónilovas, színes menetet. Több helyen 
megálltak, amikor is a szüreti felvonulás 
bírója dobpergés kíséretében tréfásan 
invitálta a kíváncsiskodókat az esti 
szüreti táncmulatságra. 

Eközben „alkalmi felesége", a bíróné 
asszonyság frissen sült pogácsával, a 
Katolikus Népkör elnöke pedig a „szőlő 
levével" kínálgatta az odagyűlt közönsé-
get, akik a kóstoló közben a bíró és 
bíróné párbeszédén, replikáján szóra-
kozhattak. 

A tangóharmonikás, énekes felvo-
nulás után este a Katolikus Népkör 
nagytermében folytatódott a dáridó. A 
fiatalok és az „örökifjak" virradatig 
ropták a táncot. A csőszök pedig elalud-
tak, mert éjfélre már minden almát, 
szőlőt elloptak. 

(S) 

1849. OKTÓBER 6. 
A világosi fegyverletétel után Magyarország oszt-

rák katonai megszállás alá került , és Haynau, a főpa-
rancsnok tel jhatalmat kapott. A cél az volt, hogy az 
1848-as szabadságharc katonai és politikai vezetőit 
fizikailag megsemmisí tsék. 

A bécsi forradalom évfordulójára, 1849. október 6-
ára időzítve Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az 
első Felelős Magyar Minisztér ium miniszterelnökét, 
Aradon négy tábornok állt a kivégzőosztag elé, kilen-
cen pedig bitón végezték életüket. Bár minden magyar 
nagy tisztelettel emlékszik rájuk, mégis sokan nem 
tudnák felsorolni a 13 hős nevét. Az aradi 13: 
Schweidel József, Kiss Ernő, Dessewffy Arisztid, 
Lázár Vilmos, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner 
György, Knézich Károly, Nagysándor József, 
Leiningen - Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, 
Damjanich János, Vécsey Károly gróf. 

Ady Endre: A tűz csiholója 

Csak akkor születtek nagy dolgok. 
Ha bátrak voltak, akik mertek 
S ha százszor tudtak bátrak lenni. 
Százszor bátrak és viharvertek. 

Az első emberi bátorság 
Aldassék a Tüz csiholója, 
Aki az ismeretlen lángra 
Úgy nézett, mint jogos adóra. 

Mint egy Isten, hóban vacogva 
Fogadta szent munkája bérét: 
Még ma is minden bátor ember 
Csörgedezteti az ő vérét. 

Ez a világ nem testálódott 
Tegnap húzó, rongy pulyáknak: 
Legkülömb ember, aki bátor 
S csak egy külömb van, aki bátrabb. 

S aki mást akar, mint mi most van, 
Kényes bőrét gyáván nem óvja: 
Mint ős-ősére ütött Isten: 
A fölséges Tűz csiholója. 

HA ŐSZ- AKKOR SZÜRET 

Szeptember, október hónap a szüret ideje. 
A szüret félig ünnep, félig munka volt. Kora 
reggel kezdték szedni a szőlőt a lányok, asszo-
nyok vedrekbe, a férfiak puttonyba, s vitték a 
gyűjtőhelyre. Délben szabadban főzött ebéd, 
bor várta a dolgozókat. Pihenésként sok helyen 
fejezték be a munkát tánccal. 

Mikor az egész határban befejeződött a 
szüret, kezdődött a szüreti mulatság. Szekere-
ken, lóháton vonultak végig az utcákon, este 
pedig bált rendeztek. Ma már kevés helyen 
folyik ilyen vidáman, mulatozással egybekötve 
a munka. A szüreti bálok ma már egyre ritkáb-
bak, és a munkától, a szüreteléstől függetlenek, 
de reméljük, semmivel sem kevésbé vidámak. 

A pompás gyümölcsről, amellyel - jó ter-
més esetén ilyenkor elárasztják a piacot 
nagyon keveset tudunk. Pedig eredete az ősi 
időkre nyúlik vissza. Őse valószínűleg a jégkor-

szak után terjedt el Dél-Európában és Nyugat-
Ázsiában. Az ősi keleti kultúrnépek 5000-6000 
évvel ezelőtt már termesztették, tőlük szárma-
zott Európába. Magyarországon, a Dunántúlon 
a rómaiak kezdeményezték a szőlőművelést, 
csak később alakultak ki a jellegzetes szőlőter-
mő vidékek, mint Tokaj, Eger, vagy Villány. 
Ma kb. 3500 fajtája és további 70.000 változa-
ta, biotípusa ismeretes. 

Amellett, hogy egyik legízletesebb cseme-
génk, egészséges is, hiszen A, B és némi C 
vitamint tartalmaz. A belőle készült finom 
nedűt, a bort is sokan tartják egészségesnek, ha 
mértékkel fogyasztjuk. 

És ami még érdekes lehet: 
Kora megállapítható, ha a pohár bort a fény 

felé tartjuk. Figyeljük a karimáját! Minél söté-
tebb színű, annál érettebb. 

Felbontunk egy üveg bort, és sokszor bi-

zonytalankodunk, meddig tartható el. Ha a 
dugót a lehető legrövidebb időn belül vissza-
nyomjuk, akár két napig is eláll. A fehér bort 
tegyük hűtőszekrénybe, a yöröset pedig hideg, 
száraz helyre. 

Hogy még élvezetesebb legyen a borozga-
tás, a poharat csak kétharmadáig töltsük, 
ugyanis az aromát csak úgy érezzük igazán, ha 
beleszippantunk az itókába, miközben körbe-
forgatjuk a pohárban. 

Ha váratlan vendégünk érkezik, s gyorsan 
kellene lehűtenünk egy palack bort, annak 
leggyorsabb módja, ha a jegesvödröt a kéthar-
madáig töltjük hideg vízzel, s ebbe teszünk 
jégkockákat. Ez ugyanis hatásosabban hűt, 
mint önmagában a jég. 

(V. M.) 
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I P O L Y I A R N O L D R A E M L É K E Z Ü N K 
Naponta járunk, kelünk városunkban egy meg-

szokott útvonalon, lakásunktól a munkahelyünkig, a 
legközelebbi üzletig. Eközben állandóan szemünk 
előtt vannak az utunkba kerülő utcák, terek névtáb-
lái. Tudjuk is a környéken mindnek a nevét. De 
vajon tudjuk-e minden esetben, kit takar a név? A 
leghíresebbekről - mint Kossuth, Petőfi, Jókai, stb. 
- biztosan tudunk néhány adatot, esetleg még érde-
kességet is mondani. 

Azt hiszem azonban, legtöbben zavarba jön-
nénk, ha például Ipolyi Arnoldról faggatózna valaki 
tőlünk. Hogy miért pont őt említem? Én az Ipolyi 
téren töltöm napjaim nagy részét, mert ott a munka-
helyem. Ez a tér csak néhány éve kapta ezt a nevet. 
Akkoriban tájékozódtam is, ki a tér névadója. Most 
azonban, mikor felhívták a könyvtárban a figyelme-
met az Ipolyi évfordulóra, be kell vallanom, szé-
gyen ide, szégyen oda, újra utána kellett néznem: ki 
is volt Ipolyi Arnold. Nos, ő Stummer Ferenc fő-
szolgabíró és Szmrecsányi Arnézia legidősebb 
gyermekeként látta meg a napvilágot. 175 éve, 1823 
októberének 4. hetében született a felvidéki Hont 
vármegyében. Hogy pontosan melyik napon, arról 
máig vita folyik. 

Szülei katonának szánták, de tanárai olyan nagy 
hatással voltak rá, hogy már 12 évesen erősen a papi 
pálya felé vonzódott. Ezt szülei sem ellenezték. 
Pozsonyban, Nagyszombaton, majd a bécsi egyete-
men folytatta tanulmányait. A tanulóévek alatt 
tudományos és kutatómunkát végzett. 1847 júniusá-
ban szentelték fel. Ezután segédlelkész és házitanító 
lett. Olyan családoknál házi-tanítóskodott, ahol 
csodálatos könyvtárakban mélyíthette már amúgy is 
nagy művészeti és történelmi tudását. 

Az 1850-es évek második felében számos ki-
sebb-nagyobb tudományos értekezést, útiélmé-
nyeket leíró cikket, ónálló müvet és könyvismerte-
tést publikált hazai es néhány külföldi folyóiratban. 

Megjelentek írásai a Religio, az Uj Magyar Múzeum, 
a Pesti Napló, a Magyar Sajtó, a Vasárnapi Újság, a 
Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, a 
Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde 
és az Oesterreichische Blatter für Literatur und 
Kunst hasábjain. 

Egyetlen publikációjában sem használta a 
Stummer nevet. Eredeti családnevét meg kívánta 
változtatni, de erre csak halála után kapott engedélyt 
a család. Volt, aki pusztán írói álnévnek tüntette fel 
az Ipolyi nevet, a kortárs Romér Flóris emlékezése 
viszont hiteles adat Ipolyi hazafiúi érzelmeiről és 
tudatos névválasztásáról. 

1860-ban került rövid időre kapcsolatba váro-
sunkkal, amikor Bartakovics Béla egri érsek fel-
ajánlotta neki a törökszentmiklósi parókiát. 

Tudományos munkáját ez idő alatt sem hagyta 
abba, sőt több ideje jutott rá, mint mielőtt idekerült. 
Itt tartózkodása idején is járta az országot, gyűjtötte 
az anyagot tudományos munkáihoz, aminek eredmé-
nyeként 1860-ban elkészítette akadémiai székfogla-
lóját A deákmonostori Xffl. századi román basilika 
címmel. 1861-ben az Akadémia XX. ülésén előadást 
tartott a magyarországi középkori emlékszerű építé-
szetről, 1862-ben pedig a középkori magyar ötvös-
művekről. Mindez csak töredéke azoknak az előadá-
soknak, melyeket élete során hallhattak tőle a művé-
szetek iránt érdeklődők. 

1886. február 18-án kelt királyi kinevezése 
Nagyvárad tekintélyes püspöki székébe. Ez volt az 
ország egyik legjelentősebb egyházi méltósága. 
Júliusban iktatták be, de sajnos itt már nem maradt 
ideje az addig rá oly jellemző értékes, színvonalas 
munkára. December 2-án hirtelen halt meg. Földi 
maradványai a nagyváradi székesegyház kriptájában 
pihennek. 

(V. M.) 

A ZENE 
MINDENKIÉ! 

Az egész napi rohanás, 
munka után fáradtan, kime-
rülten érünk haza. leroska-
dunk a fotelba, bekapcsol-
juk a magnót, és ellazu-
lunk. 

A zene kellemesen ki-
kapcsol... varázsereje van. 
S milyen jó, hogy változa-
tos! Ha kedvünk olyan, 
Chopint hallgathatunk, ha 
akarjuk, Beethovent. De 
sokszor okoz nagy örömet 
Gregor József csodás basz-
szusa, vagy az LGT jobbnál 
jobb számai. Varázslatos 
dolog a zene: pihentet, 
álomba ringat, de mulattat-
hat is. Ha a megfelelőt 
választjuk, táncra perdül-
hetünk rá. S micsoda han-
gulat kerekedhet egy közös 
zenélés, éneklés alkalmá-
val! Ugye mindannyian 
átélték már? Hogy lehető-
ségünk volt rá, az köszön-
hető a zeneszerzés nagyjai-
nak, s műveik remek tol-
mácsolóinak. Előttük tisz-
telgünk október l-jén, a 
Zene Világnapján. 

(V. M.) 

Körülvesznek bennünket az allatok. Olyannyira reszei mindennapja-
inknak, hogy sokszor egyáltalán nem figyelünk rájuk, nem törődünk velük. 
Valószínűleg csak akkor jönnénk rá, mennyire fontosak életünkben, ha 
nem ébrednénk madárcsicsergésre, vagy ha szép nyári estéken nem halla-
nánk tücsökciripelést. De sok tekintetben nélkülözhetetlen számunkra az 
állatok jelenléte, segítsége. Gondoljunk csak a nyomozó kutyákra, a menté-
sekre. Az ember érdekében folyó állatkísérletekről már nem is szólva. 

Társaink a sportban is. Mennyivel szegényebbek lennénk egy-egy lo-
vasbemutató nélkül. És hányan vannak, akiknek magányos hétköznapjait 
teszi elviselhetővé egy kutyus, egy cica, vagy papagáj. Cirkuszi mutatvá-
nyok, munka, állatkert, kísérletek... Kényünkre kedvünkre kihasználjuk 
őket saját céljainkra. De vajon eszünkbe jut-e néha, hogy mi is társaik 
legyünk, segítsük őket a fennmaradásban? Számon tartjuk-e, mely fajok 
szorulnak mentésre, mert kihalófélben vannak? 

Szerencsére vannak olyan emberek, akik nemcsak hangoztatják, hogy 
szeretik az állatokat, hanem azért dolgoznak, hogy még sokáig életünk, 
mindennapjaink részesei lehessenek. 

Október 4-e az Állatok Világnapja! Talán ezen a napon nemcsak az 
állatvédők, hanem mi, egyszerű emberek is elgondolkodunk és tenni pró-
bálunk. 

(V. M.) 

MEGHÍVÓ 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 

1998. október 23-án 15 órai kezdettel 
ünnepi képviselő-testületi ülésen emlékezik meg 

a köztársaság kikiáltásának 9. és az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 42. évfordulójáról. 

Ez alkalommal kerül sor a Pro Urbe Törökszentmiklós 
kitüntetés átadására is. 

Ünnepi műsort „Egy 10 éves diák emlékei az 50-es évek-
ről" címmel a Bercsényi Miklós Gimnázium diákjai 

adnak. 
Az önkormányzat mindenkit szeretettel vár 

a Városi Művelődési Központ pódiumtermébe. 

A Városi Művelődési Központ október havi 
program ajánlata: 

2-ától minden pénteken újra indul a DIÁK DISCO 
8-án 17,30 órakor: VITORLA FESTMÉNYEK c. kiállí-
tás megnyitója. 
12-én 10 órától: DIAGNOSZTIKAI SZŰRÉS 
17-én 21 órától: ORIGO Klub 
24-én 9 órától: NYUGDÍJAS KI MIT TUD? 
29-én 18 óra: színházbusz indul Szolnokra (Gózon bérlet) 
30-án 14 órakor: DROG ELLENES NAP 

„Mondd, szereted az állatokat?" 
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LEGYÜNK FITTEK, EGÉSZSÉGESEK! 
Molnárné Pesti Tünde rovata 

Formáld a tested! 
Hatásos gyakorlat, hogy ledolgozd a felesleget combod belső oldaláról: 

Fitness padlizsán szendvicskrém: 

Hozzávalók: 1 db óriás méretű padlizsán, 3-4 evőka-
nál citromlé, 2 nagyobb fej vöröshagyma, pár csepp 
édesítőszer, 1 db tojássárgája, 2 evőkanál étolaj, 1 
késhegynyi őrölt bors. 
A padlizsánt forró sütőben 30 percig puhítjuk. Héjától 
megtisztítjuk, nagyobb tálban összetörjük, és meglo-
csoljuk citromlével. Az apróra vágott vöröshagymát 
közé keverjük, majd borsot és édesítőszert adunk 
hozzá. Turmixoljuk és hűlni hagyjuk. Ha kihűlt, 
beleturmixoljuk a tojást és az olajat. Zsemlére kenve, 
zoldsegekkel fogyasztjuk. Jó étvágyat! 

Helyezkedjünk el a kiinduló helyzetbe. Emeljük nyújtott lábunkat lassan fel és vissza le. Minimum 48-szor ismételjük, ezután jöhet az 
ellenkező oldal. 

Csökkentsd a súlyod! 
Ide vágó aranyszabályok: 
1. Minőségi táplálkozás. 
2. Mennyiségi testmozgás. 
3. A több kalória-bevitel mindig súlygyarapodást 
okoz, míg a kevesebb épp ellenkezőleg. 
4. Hidd el, a felszedett kilók le is adhatók. 
Ide való érdekességek: sétálással 196 Kcal ég el 
óránként, kerékpározással 250 (9 km/h), aerobic-kal 
500, futással 665 (9 km/h), lépcsőzéssel 800. 15 dkg 
sült krumplit 30 perc futással ellensúlyozhatunk, 10 
dkg sós mogyorót 54 perc, 5 dkg csokoládét 25 perc, 
1 szelet tortát és 3 dl Colát 40 perc futással. 

Aki mozogni vágyik, 
látogassa az aerobic 
edzéseket a Kölcsey 

Ferenc Általános 
Iskolában hétfőtől 
péntekig, 18,30-tól 

19,30-ig. Itt mindenki 
kaphat tanácsokat, 
segítséget a helyes 

életmód kialakításá-
hoz és a testsúlycsök-

kentéshez. 

Kedves Gyerekek! 
Ugye ti is tudjátok, hogy október utolsó munkanapja a Takarékossági Világnap. Most ennek jegyében állítottuk össze feladványa-
inkat. Jó szórakozást kívánunk megfejtésükhöz! 
1. Melyik közismert szólás mókás rajzát látod a képen? 

Az első takarékpénztár alapítójának nevét rejtettük el. 
Ki volt? 

2. Egy másik, takarékossággal kapcsolatos közmondást titkosírás-
sal írtunk le. Fejtsétek meg! 
FPOIPOLPOLPOÉPORPOBPOŐPOLPOL POEPOSPOZPO 
APO FPOOPORPOPONPOTPO 

B O H Á C S 
BIZTONSÁGTECHNIKAI BT 

Professzionális vagyonvédelmi és riasztóberendezések tervezése, kiépítése, 
üzemeltetése garanciával: 

- Üzlethelyiségekbe, irodákba, raktárhelyiségekbe 
- Kültéri udvarokra, családi házakba, lakásokba 

Autóriasztók és más autós elektronikák beépítése, beüzemelése. 
Ú J D O N S Á G ! Ú J D O N S Á G ! Ú J D O N S Á G ! 

24 órás ügyeleti szolgálat üzemeltetése 
a Városi Polgárőrség együttműködésével! 

Minden kommunikátorral ellátott riasztóberendezés rákapcsolható, felügyelhető 

FOKOZOTT BIZTONSÁG, MAXIMÁLIS VÉDELEM! 
Felvilágosításért keresse ügyeletünket a 392-010-es telefonszámon, 
valamint Bohács Tamás ügyvezetőt a 06-20/439-164-es telefonon 

vagy a Kossuth út 23. szám alatt 
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A t l é t i k a 
Szeptember 12-13-án az Európa Bajnokságra teljesen 

felújított UTE-pályán került megrendezésre a serdülő „B" 
egyéni országos bajnokság, ahol az időjárás nem fogadta 
kegyeibe a 13-14-15 éves atlétákat. A három korcsoport 
közel ezer fős indulója végig hűvös, szeles időben verseny-
zett, köztük a 12 fős miklósiakkal. 

Eredmények: 
100 m gátfutás 15,8 mp IV. h. 
távolugrás 504 cm IV. h. 
gerelyhajítás 34,68 m IV. h. 
súlylökés 14, 36 m VI. h. 
gerelyhajítás 49,04 m VI. h. 
gerelyhajítás 28,62 m VII. h. 
gerelyhajítás 45.64 m VEI. h. 
80 m gátfutás 13.6 mp VEI. h. 

Polgár Nóra 

Szabó Andrea 
Halmai Ferenc 

Oláh Csilla 
Kóródi Tamás 
Zsigmond Mariann 

Szintén az UTE-pályán rendezték meg szeptember 25-
26-án az országos összetett bajnokságot, ahol Csontos Ro-
zália az ifi hétpróbázó lányok 15 fős mezőnyében verseny-
zett, és 3957 ponttal a II. helyen végzett. 

Eredményei: 
100 m gátfutás 16.59 mp 
magasugrás 153 cm 
súlylökés 9.40 m 
200 m síkfutás 27.19 mp 
távolugrás 485 cm 
gerelyhajítás 29.65 m 
800 m 2:48,19 p 

B. I. 

Mesei fu tóbajnokság 
Szeptember 28-án délután egyidejűleg zajlott a város ál-

talános iskolás és középiskolás korú tanulóinak futóversenye. 
Az induló összlétszám 639 fő volt! 

Az alsó fokú oktatási intézmények közül városunk vala-
mennyi iskolája benevezett a bajnokságra, sőt Tiszatenyőről 
is „beszálltak a ringbe" 36-an. A csapatverseny valamennyi 
kategóriában a Kölcsey számára hozott dicsőséget, az egyéni-
ben már jobban megoszlott a helyezések sorrendje. Az alsó 
tagozatos lányok és fiúk. valamint az 5-6. és 7-8. osztályos 
fiúk versenyének győztesei itt is a kölcseysek közül kerültek 
ki, azonban az 5-6.-os lányoknál tiszatenyői, míg a 7-8. osz-
tályos lányoknál „petőfis" aranyérem született. 

A megmérettetésre szóló kihívást valamennyi középiskola 
elfogadta. Az összesítés során a Székács számára termett 
babér, ami elmondható a 3-4. osztályos fiúk és lányok egyéni 
futamának esetében is. A „fiatalabbak" (1-2. -oszt.) verse-
nyében viszont a lányoknál a Lábassy, míg a fiúknál a Beth-
len leggyorsabb lábú futója vitte el a pálmát. 

Diákfoci 

A TSE és a Városi Diáksport Bizottság nagypályás labda-
rúgó tornát szervezett a 15 éven aluli diákválogatottak részé-
re. A Kölcsey csapata kiemelkedett a mezőnyből, a gimnázi-
umnak pedig dicséretére válik a mérkőzések felvállalása, 
hiszen csak a csekély számú alsó évfolyamos tanulói közül 
válogathatott a csapat vezetője. 

A torna mérkőzéseinek végeredménye: 1. Kölcsey, 2. Pe-
tőfi, 3. Hunvadi. 4. Bercsényi. 

M. S. 

V á r o s i d i á k ú s z ó v e r s e n y 

Az újjáalakult Városi Diáksport Bizottság Kocsisné Török Ágnes (a 
Bercsényi M. Gimnázium testnevelője) javaslatára második alkalommal 
rendezte meg a diák úszóversenyt. Szeptember 7-én délután kellemes hő-
mérsékletű, feszített víztükör várta a versenyre megjelenteket (26 főt). 

Eredmények: 
3-4. oszt. 1. Gődér Csaba (Hunyadi). 
5-6. oszt. fiúk: 1. Majtényi Ákos (Bethlen), 2. Jenei László (Kölcsey), 3. 
Szalóki Szilárd (Bethlen). 
5-6. oszt. lányok: 1. Polgár Krisztina (Hunyadi). 
7-8. oszt. fiúk: 1. Majtényi Csaba (Bethlen), 2. Tóth Tamás (Hunyadi), 3. 
Cs. Szabó Attila (Kölcsey). 
7-8. oszt. lányok: 1. Péter Virág (Bethlen), 2. Kálmán Andrea (Bethlen), 
3. Treznyák Dóra (Bethlen). 
Középiskolás lányok: 1. Tóth Laura (Bercsényi), 2. Buczkó Gabriella 
(Bethlen tagozat), 3. Kocsis Ágnes (Bercsényi). 
Fiúk: 1. Buczkó Gábor (Bethlen tagozat), 2. Papp László (Bercsényi). 

A legeredményesebben szereplő iskoláknak járó elismerő oklevelet a 
Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Szakiskola, a Hunyadi 
Mátyás Ált. Iskola és a Bercsényi Miklós Gimnázium kapott. A verseny 
szépséghibája, hogy három iskola egyáltalán nem indított versenyzőt. 

A verseny kapcsán felvetődik az úszásoktatás helyzete városunkban. Az 
iskolák szakmai önállósága tudvalévő. Úszásoktatás megszervezése az 
elmúlt években megoldhatatlan feladatot jelentett számunkra, holott az 
önkormányzat által elfogadott sportkoncepcióban is szerepel az úszásokta-
tás. Feladatként jelentkezik az önkormányzat, a Kulturális Iroda, az isko-
lák, a strand üzemeltetője részére, hogy a szerény lehetőségeket kihasznál-
va jövő év májusában beinduljon, és az iskolai év végéig folytatódjon a 
szervezett úszásoktatás, ezzel is hozzájárulva a teljesebb, egészségesebb 
életvitelhez. 

M. S. 

SPORTOLÓKAT JUTALMAZTAK 
A VÁROSHÁZÁN 

Szeptember 29-én a Polgár-
mesteri Hivatal IH. emeleti tanács-
kozó termébe kaptak meghívást az 
atléták, birkózók és ökölvívók 
körében kiemelkedő eredményeket 
elérő sportolók, edzőik, felkészítő 
tanáraik. A meghitt hangulatú ün-
nepségen a vendéglátás mellett 
műsorral is kedveskedtek nekik. 

A meghittségre az adott okot, 
hogy első alkalommal került sor 
olyan összejövetel megszervezésére, 
amelyen városi szinten ismerték el, 
és ha szerény értékben is, de jó 
szándékkal és maradandó élményt 
szerezve jutalmazták munkájukat. 
Az új kezdeményezést csak üdvö-
zölni lehet, és reméljük, idővel 
hagyománnyá válik. 

A köszöntőt Szegő János pol-
gármester mondta, hangsúlyozva a 
sport lélekre is kiható fontosságát, 
majd elismerő oklevelet, könyvet, 
illetve fényképalbumot adott át az 
országos versenyek döntőjében I-VI. 
helyezést elért sportolóknak és 
felnőtt segítőiknek. 

Atléták: Pozderka Péter, 
Pozderka Krisztián, Gulyás Ádám, 
Szekeres Lajos, Bognár Miklós, 
Török Dávid, Bakos Károly, Buru 

Adám, Varga Lőrinc, Anda Tibor, 
Kovács Imre, Polgár Nóra, 
Göblyös Márta, Csikós Anita, 
Oláh Csilla, Zsigmond Mariann, 
Jahutka Lívia, Babella Vivien, 
Modla Réka, Vadász Gabriella, 
Barócsi Andrea, Ladányi Katalin, 
Bagi István, Ecsédi István, Fehér 
Imre, Csontos Rozália, Szőke 
Donát, Sáringer Tibor, Zakar 
József, Kovács Norbert, Jámbor 
István, Varga János, Szabó And-
rea, Halmai Ferenc. 

Birkózók: Várhelyi Dániel, 
Böszörményi Dávid, Sarkadi Péter, 
Sarkadi Imre, Magyar Attila, 
Horváth Zsolt, Horváth László. 

Ökölvívók: Somogyi Géza és 
Kocsis Zoltán. 

Felkészítőik: Bertán István, 
Karakas Ferenc, Sarkadi Imre, 
Zakar Mihály, Takács Mária, 
Görömbei Zoltán, Kiss Ferencné, 
Kocsisné Török Ágnes, Herendi 
Istvánné. Ferencz János né, a Köl-
csey Ferenc Általános iskola igaz-
gatója pedig a legeredményesebb 
iskolának kijáró jutalmat vehette 
át. 

Gratulálunk valamennyiüknek! 
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A RADIO TOROKSZENTMIKLOS MŰSORA A 96,4 Mhz-en 
Tel.: 56/390-676 

Hétfő Kedd 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 06.00: 
08.00: Hírek 08.00: 
08.20: Zenés lapozgató 08.20: 
10.00: Hírek 10.00: 
10.20: Extra 10.20: 
11.00: Sztár zene 11.00: 
12.00: Hírek 12.00: 
13.00: Zenés délután 13.00: 
17.30: BBC hírek 17.30: 
19.00: BBC hírek 17.35: 
19.50: Esti mese 19.00: 
20.00: Hírek 19.50: 
20.20: Újdonság magnósoknak! 20.00: 
22.00: Műsorzárás 20.20: 

22.00: 

Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
Hírek 
Zenés nosztalgia műsor 
Hírek 
DL Stúdió műsora 
Sztár zene 
Hírek 
Zenés délután 
BBC hírek 
Gyerekszáj 
BBC hírek 
Esti mese 
Hírek 
Rockműsor 
Műsorzárás 

Szerda 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Rockműsor ismétlése 
10.00: Hírek 
10.20: Record Express félórája 
11.00: Sztárzene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.30: BBC hírek 
17.35: Lemezbörze 
18.20: Hasznos tanácsok 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerparádé 
22.00: Műsorzárás 

Csütörtök 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Slágerlista 
10.00: Hírek 
10.20: Kabaré 
11.00: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.30: BBC hírek 
18.20: DL Stúdió műsora 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Kívánságműsor 
22.00: Műsorzárás 

Péntek 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 
08.20: Zenei turmix 
10.00: Hírek 
10.20: Extra 
11.00: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 
17.30: BBC hírek 
18.20: Önkormányzati fórum 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Zenés lapozgató 
22.00: Műsorzárás 

Szombat 
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek 
09.20: Dance party 
10.00: Hírek 
10.20: Hasznos tanácsok 
11.00: Sztár zene 
12.00: Hírek 
13.00: Operett gála 
14.00: Szív küldi 
17.00: Hírek 
17.20: Zenés nosztalgia műsor 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerparádé 

Halottaink 
1998. aug. 25-szept. 26-ig 

Császár Bé la (85), Fátyol Andor (38), Hoppá l M i h á l y (41), 
\ r n ó t h Sándorné Nagy I lona (62) , Török László (35) , ö. Szilágyi 
Sándorné Víg Zsuzsanna (96) , Kovács János (50) , H u d u Péterné 
fakus Marg i t (89) , Pozde rka Gyuláné Bód i M á r i a (48) , Túró 
holtán (68), M u h a r i K l á r a (72) , Les ták Il lés (33) , Buschenre i te i 
Vilmos (75), Csécsei Alber t (71) , Kulcsár La jos (46) , Ma jo r 
^ajos (61) , P a p p Lász lóné Kozák Marg i t (59) , N é m e t h Imre 
39), Gonda Gábor (21) , N a g y Mihá ly (76) , Cs ikós János (78) : 

Mészáros Is tvánné Horvá th Veron ika (66) , Bencs ik István (44) ; 

Ciss István (54) , K i s s Is tvánné Herczeg M á r i a (54). 
Tiszapüspöki: Túr i Imréné Polgár Jolán (92) , K a k u k Ber ta lanné 
í a l a s i P i roska (64) , Gulyás M á r t o n (58). 

Nyugodjanak békében! 

Vasárnap 
07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek 
09.05: Szív küldi 
11.00: Hangfalfestő (BBC műsora) 
12.00: Hírek 
12.30: Magyar nóták 
13.00: Szieszta 
14.00: Telefonos játék 
16.20: Sztár zene 
17.00: Hírek 
18.20: Rádiós jegyzet 
19.00: BBC hírek 
19.50: Esti mese 
20.00: Hírek 
20.20: Slágerlista 

V. N % V N Í ^ * sv SS \ 

K E D V E Z M É N Y N É L K Ü L IS A L E G O L C S Ó B B A N 
A szomorú hírről ha értesül, forduljon hozzánk bizalommal, 

és mi részvéttel és tisztelettel segítünk 
Díj ta lan kórházi ügyintézés , a n y a k ö n y w e z e t é s . 

A hűtés csak n á l u n k díjtalan! 
P O S T A B T Ü Z L E T E I : 

Kossuth L. út 184. Te l . :394-115 
Kossuth L. út 283. Tel.: 391 -586 

Erdős I. út 1. Tel.: 06 -60 /485-019 
Régi re formátus temető Tel.: 06 -60 /385-374 

Szolgáltatásunk folyamatos: 0-24 óráig 

Újszerű kocsinkkal az ország egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést. 
Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor dí jtalan kiszállítással! 

GYÓGYSZERTÁRI , 
ÜGYELET 

úkt 17.; FONTANA 

okt, 23-25: FEHÉRKERBSZT 

okt>3 í -no?* J; FEHÉRKERESZT 

aov. SZENTHÁROMSÁG 

A Törftksfce&traíklós és Vidéke Újság Alapítvány 
megköszöni támogatásukat $20*1 személyeknek, akik 
az adójuk 1 %-át felajánlották részünkre. A felaján-
lott összeget az újság nyomd&költségére használtuk 
fel 

A kuratórium nevében 
Kovács István 

A Városi Tömegsport Klub köszönetet mond mind-
azoknak,, akik adójuk 1 %-át felajánlották számunkra. 
Az összeget a klubtagok gyermekeinek sportdéhitánjá-
ra használtak fel 

A VTSK nevében: 
Futó Ferenc 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE Kiadásért felelős: 
Független közéleti lap Törökszen tmik lós és V idéke IJ jság Alapí tvány 
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