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FÜGGETLEN KOZELETI LAP Megjelenik havonta 

E G Y E t é R T - E öN A NATO - T á M A D á S S A L ? 

Világszerte foglalkoztatja az embereket a koszovói albánok ellen irányuló 
„etnikai tisztogatás" kérdése, amelynek ez ideig a NATO - légiesapások nem tud-
tak gátat vetni. Arra voltunk kívánesiak, hogy szűkebb pátriánk polgárai hogyan 
vélekednek a Jugoszláviában zajló háborúról, egyetértenek-e az atlanti szövetség 
beavatkozásával, és mennyire érzik veszélyben magukat. 

Takács József vállalkozó: 
Csak helyeselni tudom a NATO beavatko-

zásai, mert részéről így a legkevesebb az 
emberáldozat. Igaz. hogy a technikai feltételek 
biztosítása elég sokba kerül, de a hatékonysá-
got tekintve ez a legmegfelelőbb megoldás. 
Attól nem tartok, hogy Magyarország is bele-
keveredik. mert szerintem a szerbek sem 
akarnak egy olyan háborút, amelynek tulaj-
donképpen biztos a kimenetele. A NATO-val 
szemben úgysem vehetnék fel a harcot. Ez 
egyértelmű. Nem tartom valószínűnek azt sem, 
hogv az oroszok beavatkoznának. 

F. Szabó Sándorné üvegműves: 
Nem értek egyet az egész háborúval. Vé-

leményem szerint ez a politikusok és a fegyve-
rek harca. A hétköznapi emberebiek ehhez 
semmi közük, ők csak szenvedő alanyok. 
Nekik csak a nyomor és a keserűség jut. En 
így látom. Szeretném, ha minél hamarabb 
véget vetnének az egésznek. Abból pedig, 
hogy az oroszok is készülnek beavatkozni, 
nem hiszem, hogy valami jó sül ki. Nehéz 
megjósolni, hogy hazánk is belekeveredik-e a 
háborúba. Kis ország vagyunk, sem fegyverek-
kel. sem felszereléssel, sem lényeges katonai 
erővel nem rendelkezünk, így nem tudnánk 
felvenni a harcot. Nem is hiszem, hogy ezt 
engednék nekünk, de semmi sem lehetetlen. A 
háborúk végkifejletét nem lehet előre látni. 

Takács Antal gépkocsivezető: 
Olyan téren értek egyet a NATO támadás-

sal. hogy ennek a népirtásnak véget kell vetni. 
A megoldás nem igazán látszik sikeresnek, ezt 
a példák is bizonyítják. Tárgyalások útján 
mielőbb be kellene fejezni a háborút, mert ez 
mar mindenki szamara sok! A híradásokból 
halljuk, hogy gazdasagi téren is érezhető a 
halasa. A tőkebefektetők kivonulnak az or-
szágból. a nemzetközi kereskedelemben pedig 
vasúti és hajószállítások maradnak ki. 'Iartok 
tőle. hogy mi is belekeveredünk, de bízom 

benne, hogy a NATO megvéd bennünket. 
Véleményem szerint érthetetlen, hogy a hírek 
szerint hazánk területéről akarnak szárazföldi 
csapatokat indítani, hiszen a másik oldal 
sokkal közelebb van a tűzfészekhez.. 

Csöke István tanuló: 
Mindenképpen egyetértek a NATO táma-

dásával, mert szerintem nevetséges, amit a 
szerbek folytatnak az albánok ellen. Kell 
valaki, aki megállítsa őket. Nem tudom, hogy 
a légicsapás eléri-e célját. Attól nem félek, 
hogy hazánkat is megtámadják, szerintem ezt a 
szerbek sem akarják. Ok ezt az egészet saját 
belpolitikájuknak tekintik. Ellenben a balkáni 
kérdés - szerintem - ezzel a háborúval sem 
fog megoldódni. Úgy gondolom, hogy a száraz-
földi beavatkozás előbb vagy utóbb bekövet-
kezik, emiatt a háború időben sokáig elhúzó-
dik majd, akkor pedig szinte biztos, hogy sok 
emberáldozat lesz mindkét fél részéről. 

Dancza Istvánná bölcsődevezető: 
Meggyőződésem, hogy helyes volt a be-

avatkozás. Nem tudom, lehetséges lenne-e 
más úton megoldani ezt a kérdést, amely már 
nem csak Szerbiát érinti, hanem a környező 
országokra is hatást gyakorol. Próbálnak segí-
teni, de egyre nagyobb terhet ró rájuk a mene-
kültek befogadása és egészségügyi ellátása. 
Magyarországra is nagy nyomás nehezedik. 
Attól nem tartok, hogy a háború átterjed ha-
zánk területére is, de gazdasági vonatkozása 
nálunk is jelentkezik: gondolok itt a menekült-
problémára és a segélyszállítmányok küldésé-
re. Ebben nekünk is segítenünk kell, mert 
ezzel növekedhet a hazafiság érzése az embe-
rekben. Nagyon nehéz lesz megfelelni a NA-
TO tagság követelményeinek, ugyanakkor a 
nacionalista elvárásoknak. 

Dikó ,József nyugdíjas: 
A NATO támadás nem más, mint a kapi-

talizmus válságának a kibontakozása. A prob-
lémákról el akarja terelni a figyelmet, és a 

világ csendőreivé akar válni, azzal, hogy az 
ellentétek helyett a vélt vagy „csinált" prob-
lémák megoldására törekszik. A válságot 
Soros György nemrégiben megjelent könyve is 
bizonyítja. A beavatkozás világháború kiszéle-
sedéséhez is vezethet. Egy feladatunk van: 
hagyni kell a szerbeket, hogy megoldják 
problémájukat. 1944-ben Magyarországot is 
bombázták a repülőgépek, még most is a 
fülemben zúg a hangjuk. Az benne van a 
„pakliban", hogy mindez újra bekövetkezhet. 
Elkerülése érdekében a kormánynak el kellene 
határolnia magát a NATO-tól, és minden 
embernek tiltakoznia kellene a háború kiszéle-
sítése ellen. Csak így kerülhető el a további 
emberáldozatok számának növekedése. 

És végül néhány részlet egy budapesti, XV. 
kerületi havilap 1999. áprilisi számából: 

„... első ízben került sor egy NATO kere-
tekben indított támadásra, az ENSZ és a Biz-
tonsági Tanács hozzájárulása nélkül, megsért-
ve ezzel az ENSZ Alapokmányát és a nemzet-
közi jog legalapvetőbb normáit." 

„...az 1999. március 24-ei katonai agresz-
szió ellenkezik a nemzetközi joggal, védhe-
tetlen és alátámaszthatatlan. (Ezt különben -
becsületére legyen mondva - szinte szó szerint 
így jelentette ki a televízió által meginterjúvolt 
nemzetközi jogi szakértő a támadást követő 
első éjszakán!)" 

„...most először vállalta fel a NATO egy 
nemzeti kisebbség védelmét valamely zsarnoki 
uralommal szemben. Ez úgyszintén teljesség-
gel megengedhetetlen, hiszen akkor fegyveres 
felkelést robbantanak ki a baszkok, írek, 
kurdok, stb., hosszú, tömött sorban, és majd 
kérik egy nemzetközi katonai szervezet segít-
ségét." 
„...akkor lesz béke, ha Milosevics veszi K-
vonalát, s ott hívja Clark tábornokot, a viet-
nami gyilkolást megjárt »kiváló« hadvezért 
vagy valamilyen alvezérét, s kén, hogy aláír-
hassa az országa NATO (amerikai) megszállá-
sát szentesítő békediktátumot, és akkor azon-
nal megszűnik a bombázás, s megindulnak 
helyette az ugrásra kész szárazföldi békefenn-
tartó-megszálló NATO csapatok." 

Sz. Zs. 
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ÖNKORMÁNYZATI 
Mint minden alkalommal, április 14-én is napirend előtti felszólalásokkal vette kezdetét a testületi ülés. Szó esett többek között a Hő-

sök napi megemlékezésről, a gyors rendőri intézkedésről a Fáy lakótelep egyik garázsában kigyulladt autó ügyében (a tűzoltóság is 20 
percen belül a helyszínre érkezett!). A kisebbségi önkormányzat képviselője megkérdezte, hogy a Szivárvány út 2. sz. alatt lakóknak miért 
kell vízdíjat fizetniük, amikor az ingatlan területén nincs vezetékes víz. A válaszból kiderült: a közkifolyókról történő vízkivétel is díjkö-
teles. A napirendi pontok tárgyalása előtt ismét kérdés hangzott el a belvízproblémák megoldásával és a károsultak támogatási lehetőségei-
vel kapcsolatban. Az időjárási körülmények következtében mintegy 955 lakás belvíz-mentesítését kellett elvégezni a városban, melyek 
közül hatot, illetve 8 melléképületet le kell bontani. A költségeket növelte az átéreszek tisztítása, bontása, szikkasztóárkok mélyítése, stb. 
Az elhárítási feladatok több, mint 10 millió forint többletkiadást jelentenek az önkormányzatnak, a további mentesítés, helyreállítás és a 
megelőzés 27 milliót emészt fel. Jelenleg mindössze a képviselők tiszteletdíj-felajánlásából származó 400 ezer forint áll rendelkezésre a 
károsultak támogatására, a hiányzó összeget pályázat útján kívánja előteremteni az önkormányzat. 

Tapsvihart aratott az intézmények 
megtartásáról hozott döntés 

Az önkormányzat 1990-ben 
nem élt azzal a törvény adta lehe-
tőséggel, hogy egyes intézményei-
nek fenntartását, működtetését 
átadja a megyének: Térségi fel-
adatként önként vállalta a közép-
iskolai, szakiskolai, valamint a 
fogyatékos gyermekek oktatását, 
továbbá a logopédia, a gyógy-
testnevelés és a nevelési tanács-
adás megszervezését, a szakosított 
szociális ellátást. Az egyre inkább 
karcsúsodó költségvetés azonban 
szükségessé tette ezen feladatok 
finanszírozásának felülvizsgálatát. 
Ez kiteijedt a Bercsényi Miklós 
Gimnáziumra, a Székács Elemér 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskolára, a Lábassy 
János Szakképző Iskolára, a Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskolában 
működő logopédiára és eltérő 
tagozatra, a Kodály Zoltán Zene-
iskolára és a Pszichiátriai Betegek 
Otthona és Szenvedélybetegek 
Rehabilitációs Intézményére. 

Valamennyi intézmény veze-
tője előzetesen írásban jelezte 
abbeli szándékát, hogy a jövőben 
is a jelenlegi formában szeretné-
nek működni. A zeneiskola fenn-
tartását a Református Egyházköz-
ség átvállalná, azonban - mint 
Balázs Zsolt igazgató elmondta -
a szakmai színvonalat csak önál-
lóan funkcionálva tudják garantál-
ni. A PBO tevékenységi köre az 
utóbbi időben kiterjed a szenve-
délybetegek kezelésére is, ami 
nem csak az intézménynek, hanem 
a városnak is többletbevételt 
jelent (1999-ben 25 millió forin-
tot). Önfenntartó, ezért nem lenne 
célszerű a megyéhez történő csat-
lakozás. A középiskolák működ-
tetése viszont éves szinten 100 
millió forintot emészt fel. Ezt más 
irányú fejlesztésre lehetne fordíta-
ni, a felújításra szánt összeg azon-

ban továbbra is az önkormányzat 
kasszáját terheli. 

Az illetékes bizottságok elő-
zetesen megtárgyalták a kérdést, 
és mindannyian a megtartás mel-
lett döntöttek. Voltak ugyan ki-
sebbségi vélemények, melyek 
szerint - átadás esetén - a megye 
valószínűleg jobban tudná finan-
szírozni az érintett intézményeket. 
Más településeken jó példák 
vannak erre: a változás során 
javult az anyagi - technikai ellá-
tottság, és a szakmai színvonal 
sem csökkent. Gazdasági meg-
fontolásból érdemes lenne lemon-
dani a nem kötelező feladatok 
vállalásáról, hiszen ezek ellátására 
a jövőben nincs garancia. A tarta-
lékokát nem szabad „felélni", 
hitelek felvétele pedig nehéz 
helyzetbe hozhatná a várost. 

A testület tagjainak többségi 
véleménye szerint a megyétől 
kisebb mértékű lokálpatriotizmust 
várhatnánk el a „város jövőjének 
műhelyeivel" szemben. Oktatási 
intézményeink jelentős szellemi 
értéket képviselnek, és meghatá-
rozó szerepük van kulturális éle-
tünkben és településünk urbanizá-
ciós törekvéseiben. A demográfiai 
hullám változásával pedig várha-
tóan emelkedni fog a tanuló-
létszám, ami pozitívan befolyá-
solja a beiskolázási mutatókat. 

A döntéshozatal nem volt 
könnyű. Legnépszerűbb megol-
dásnak tűnt az intézmények meg-
tartása, ezért a név szerinti szava-
zás során a képviselők 15:3 arány-
ban erre voksoltak. Fenntartásuk-
ról tehát továbbra is 
Törökszentmiklós Város Önkor-
mányzata gondoskodik, a szakmai-
gazdasági átvilágítást azonban fel 
kell gyorsítani annak érdekében, 
hogy a feltárt lehetőségeket minél 
jobban ki lehessen használni. 

A pályázatok korát éljük 

Városunk önkormányzata 
igyekszik kihasználni minden 
pályázati lehetőséget, hiszen 
az így nyert pénzeszközöket 
fejlesztésekre, beruházásokra, 
kulturális és egyéb célokra 
fordíthatja. Az április 14-ei 
testületi ülésen is többnek a 
benyújtásáról szavaztak a 
képviselők. 

A szennyvíztisztító telep 
hatásfoknövelő beruházásá-
hoz szükséges 368 millió és a 
szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítését fedező 173 millió 
forintot is ily módon kívánja 
az önkormányzat előteremte-
ni. Mivel városunk és térsége 
a többszörösen hátrányos 
helyzetű települések közé 
tartozik, így önerőt sem kell 
vállalnia, és a teljes összegre 
elnyerhető a támogatás. 

Térségi összefogáson ala-
pul több PHARE vidékfej-
lesztési pályázat. A belvíz-
helyzet megnyugtató rendezé-
sére Szajol és Tiszapüspöki 
településekkel „szövetkezve" 
203 millió forint összegű 
támogatás remélhető. A 
Büdösér (Holt-Tisza) környé-
kének belvízrendezésére 
Fegyvernek község nyújt be 
támogatási kérelmet az Euró-
pai Unió PHARE Regionális 
Kísérleti Program egyik 
alprogramjához, Nagykörűvel 
egyetemben városunk is részt 
kíván venni a fejlesztésben 
közel 16 millió forint erejéig. 

Ugyancsak PHARE tá-
mogatással valósulhat meg a 
falusias térségek turizmusá-
nak, kézművesiparának és 
kulturális örökségeinek 
fejlesztése. Ez esetben -
önerőt is vállalva - a surjányi 
Árva Peták Kft. nyújtja be 

pályázatát, önkormányza-
tunk pedig betársul a 
Surjány - Szakállas közötti 
kerékpárút elkészíttetésébe 
és annak fenntartásába. 

A strand fejlesztését irá-
nyozza elő egy másik PHA-
RE pályázat, amely a 
gyógyturizmus fellendülését 
szolgálja. Ennek érdekében 
- az engedélyezési doku-
mentáció szerint - nyolc 
faházzal növelik a szállásle-
hetőséget, és a zöldterületek 
megóvása mellett bővülnek 
a sátorozás és lakókocsis 
kempingezés lehetőségei is. 
A tervezett költség közel 25 
és fél millió, amelynek 20 
%-át kell önerőként biztosí-
tani Mindez a már elindított 
gyógyvízzé minősítési prog-
ramhoz kapcsolódik. A 
strand területén sürgős 
felújítást igényel a meden-
cék burkolata. Már az 1993-
ban elvégzett munkálatok is 
minőségi kifogás alá estek, 
és a kivitelező ellen jelenleg 
peres eljárás van folyamat-
ban. A megnyugtató állag-
megóvás a becslések szerint 
6 millió forintba kerülne. A 
nyitásig azonban csak folt-
szerű burkolatjavítás végez-
hető el, melynek fedezésére 
200 ezer forintot szavazott 
meg a testület. 

A Városi Könyvtárnak 
szintén pályázat útján nyílik 
lehetősége egy fénymásoló 
és egy számítógép beszerzé-
sére, összesen 790 ezer 
forint összegben. Az önkor-
mányzat 350 ezer forinttal, a 
Pro Bibliotheca Alapítvány 
pedig 90 ezerrel járul hozzá 
a fejlesztéshez. 
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H Í R E K 
Kölcsönnel ösztönzik a fiatal házasok 

letelepedését 

Nem újdonság, hogy városunk önkormányzata támo-
gatja a fiatal házasok lakáshoz jutását, mégis új rendelet 
született a közelmúltban, melynek szabályait május 15-étől 
alkalmazzák. Kérelmüket mindazok a 35 év alatti török-
szentmiklósi polgárok nyújthatják be, akiknek nincs tulaj-
donukban lakható lakás, letiltható jövedelemmel rendel-
keznek (az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 
minimálbér háromszorosát), továbbá akik együttesen sem 
rendelkeznek 3 millió forintot meghaladó ingó vagy ingat-
lan vagyonnal, és akik még nem részesültek ilyen jellegű 
támogatásban. 

A lakásszerzést elősegítő kölcsön új lakás építéséhez és 
lakásvásárláshoz igényelhető. Legmagasabb összege 250 
ezer forint, amelyet a folyósítást követő hat év alatt kell 
visszafizetni, kamat felszámítása nélkül. A törlesztés első 
részlete hat hónap eltelte után esedékes. Ettől eltérni csak 
akkor lehet, ha a visszafizetést nem veszélyezteti a más 
ütemben történő törlesztés. Szerződésszegés esetén - pl. a 
visszafizetés elmulasztása, vagy az eredeti céltól eltérő 
felhasználás - az önkormányzat azonnali hatállyal fel-
mondhatja a szerződést, és ilyen esetben a teljes támogatást 
évi 20 %-os kamattal együtt, egyösszegben kell visszafizet-
ni. 

Az új támogatási rendszer idővel önfinanszírozóvá vá-
lik, hiszen a folyamatos törlesztések alapot teremtenek az 
újabb kérelmezők megsegítéséhez. A régebben megkötött 
szerződések teljesítésére az új rendelet szabályai nem 
vonatkoznak. 

Cél: a minimumfeltételek teljesítése 
a betegek érdekében 

A CITIFUND Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. szakértői jelentést 
készített az Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet átvilágításáról, annak 
érdekében, hogy a meglévő infrastruktúra továbbfejlesztésével, a minimum-
feltételek megteremtésével az érdekeltek lépéseket tehessenek a stabilitás 
kialakításáért. 

A rendelő jelenleg bizonytalan gazdasági egyensúllyal működik. A be-
tegforgalom a lakosságszámhoz viszonyítva alacsony (pl. a sebészet, fül-, 
orr-, gégészet esetében), ami Szolnok elszívó elszívó hatásának is betud-
ható. Több szakrendelésen viszont - főleg a délutáni órákban - nem képe-
sek ellátni a megjelenő betegeket a szervezett óraszámon belül. Szakmailag 
nem szerencsés az alacsony orvos és nővérlétszám, néhány területen pedig 
az asszisztencia továbbképzésre szorulna. 

A vonzáskörzet nagysága indokolttá teszi a rendelőintézet fenntartását. 
Az alapterület is megfelelő. A szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez 
azonban elengedhetetlen a hiányzó műszerek beszerzése. E célra közel 87 
millió forintra lenne szükség, amelynek egy része teljesíthető, de a rönt-
gennel szemben mutatkozó igényeket nem tudják kielégíteni. A 40-50 éves 
készülékek cserére szorulnának, ám 35 milliót emésztenének fel. 

A jelenlegi kapacitáskihasználtság mellett a pénzügyi egyensúly sem 
közép, sem hosszabb távon nem tartható fenn. Az intézet jövője szempont-
jából fontos kérdés, hogy a jelenlegi formában működjön-e tovább, vagy 
megváltozzon jogállása és tevékenységi köre egyaránt. A két fordulós tár-
gyalást igénylő probléma első, április 29-ei megvitatásakor a képviselő-
testület az változat mellett döntött, mely szerint az önkormányzat nem 
mond le tulajdonosi státuszáról. Intézkedési tervet dolgoznak ki, amelyben 
törekednek az egészségügyi marketing tevékenységet is folytató menedzs-
ment kialakítására, a havi bevételek legalább 500 ezer forinttal történő 
emelésére, a finanszírozási, kapacitási és infrastrukturális elemek össze-
hangolására. 

Útépítési hozzájárulás 6 hónapos határidővel 

Az 1988. évi I. törvény alapján az önkormányzatok útépítési érdekeltségi hozzájárulást 
vethetnek ki azokra, akik az építőközösségekkel kötött megállapodást követően csak rész-
ben, vagy egyáltalán nem járultak hozzá az érdekeiket szolgáló helyi közutak építéséhez. A 
tulajdoni hányad arányában fizetendő 25, ill. 30 ezer forint 6 hónap alatt egyösszegben. 
vagy részletekben teljesíthető. A hozzájárulás megfizetése a Tóth Árpád, Kassai. Geszte-
nyefa, Kisfaludy és Bajcsy-Zsilinszky utak ingatlantulajdonosait érinti. 

Érdemes-e miniszternek, 
alpolgármesternek, avagy 

képviselőnek lenni? 

Tavaly februárban 22.500 Ft-ban sza-
vazta meg a testület a képviselők tisztelet-
díjának mértékét. Az idén április 29-re 
összehívott ülésen 30 ezer forintra emelték 
az összeget, 1999. január 1-jei hatállyal. A 
bizottsági tagok tiszteletdíja az alapdíj 50 
%-ával, az elnököké pedig 100 %-kal növe-
kedik. Az utóbbiakra vonatkozó szabályok a 
tanácsnokokra is érvényesek. A nem képvi-
selő bizottsági tagok tiszteletdíja a képvi-
selők alapdíjának 50 %-a. többszörös tagság 
esetén is. A testület 18 tagja természetbeni 
juttatásként kapja az „Önkormányzati Kép-
viselők Közlönye-ét. 

Az alpolgármesteri tisztség és munka 
jobb anyagi elismerése érdekeben 55.200 
forintról 70 ezer forintra módosult mind-
hármuk tiszteletdíja, költségeik fedezésére 
pedig havi 20 ezer forintos átalányban 
részesülnek. (Az. alpolgármesterek juttatása 
nem lehet kevesebb a miniszterek pótlék 
nélküli illetményének 10 %-ánál - ami 
jelenleg 22.815 Ft és nem haladhatja meg 
annak 35 %-át, vagyis 79.852 Ft-ot!) 

Könyvtárhasználók 
figyelmébe 

A képviselő-testület május 1-jei hatállyal 
módosította a könyvtárhasználatról szóló ren-
deletét. A gépi kölcsönzés bevezetésétől kez-
dődően könyvenként napi 1 forint késedelmi 
díjat kell fizetni azoknak, akik túllépik a ha-
táridőt. A beiratkozási díj felnőtteknek 200 Ft-
ról 300-ra, 16 éven felüli középiskolás diákok-
nak 100 Ft/évről 150 Ft-ra emelkedik. A fax 
használata duplájába kerül ezentúl: 50 Ft 
helyett 100-at kell fizetni érte. A terembérleti 
díjak is módosulnak: a 19-es terem egy órás 
bérletéért 400, míg a zenei részlegben 600 Ft-
ot kémek ugyanennyi időre. A könyvek beszer-
zési árának növekedése miatt az elveszett vagy 
megrongált példányok megtérítéséért 1,3-4-
szeres árat számol fel a Városi Könyvtár, a 
kiadás évétől függően. 

Felosztották a sportcélú 
pénzeszközöket 

Az új sportkoncepció elfogadásával 
hozzáférhetővé vált a versenysport támo-
gatására tervezett pénzösszeg. Az előfi-
nanszírozás után 7.506.544 forint ma-
radt, amely az alábbi bontásban került 
felosztásra: 
Labdarúgó Klub 1.400.000 
Diák Atlétikai Klub 1.100.000 
Birkózó Diáksportkiub 900.000 
Kosárlabda Klub 50.000 
Karate Klub 100.000 
Férfi kézilabda 1.400.000 
Női kézilabda 200.000 
Ökölvívó Szakosztály 250.000 
Tenisz Szakosztály 50.000 
Sportpálya fenntartása 2.056.000 
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NÉHÁNY SOR A KÖZMEGHALLGATÁSHOZ 
Március 25-én, - közmeghallgatáskor - a képviselő-testület 

egyik tagjának kérdése a következő volt: „A város két temetőjében 
lehetne-e olyan sírhelyeket kialakítani, amelyek az egyházi adó 
visszamenőleges megfizetése nélkül lehetővé tennék a temetkezést 
azok számára, akik nincsenek megkeresztelkedve, illetve nem 
tartottak templomi esküvőt?" (Eddig az újságidézet, az eseményről.) 

Tisztelt Képviselő Úr! Ön a város két temetőjéről szól kérdésé-
ben. Nem tudom, honnan vette az információját. Igaz, a református 
temetővel kapcsolatosan nem vagyok tájékozott, de a katolikus 
temető sírhelybiztosításának gyakorlatát ismerem, mert ügyeit én 
intézem. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a katolikus temető 
sírhelyeinek biztosításánál soha nem került szóba sem a vallási 
hovatartozás, sem a keresztelés vagy az egyházi házasságkötés 
kérdése, még kevésbé az egyház fenntartásához való önkéntes 
hozzájárulás ügye, (amit röviden egyházi adónak neveznek) - rá-
adásül visszamenőleg! Erre a jövőben sem lesz példa. Egyszerűen 
azért nem, mert a sírhelyek biztosítását temetőnkben közszolgálati 
tevékenységnek tekintjük, ezért azt kivétel nélkül mindenki számá-
ra azonos feltételekkel, a megszabott díjak alapján végezzük. 

metési szertartás kérésekor merülhet fel, és csak azok részére, akik 
a mi egyházközségünk tagjai. Egyáltalán nem kerülhet szóba, ha a 
Kálváriához tartozva kérnek egyházi szertartást, ha más vallásúak, 
ill. kereszteletlenek, vagy társadalmi temetést kérnek. 

A mi híveink halálakor sem feltétele az egyházi temetésnek a 
fenntartási hozzájárulás azonnali kifizetése. Csak megkérdezzük, 
hogy vállalnak-e önkéntesen ilyet, és mikor. Jól tudjuk, hogy a 
temetkezés jelentős költségbe kerül, ezért később, alkalmasabb 
időben is kifizethetik. 

Szegény sorsú híveink esetében, amikor nincs rokonság és 
anyagi fedezet, a polgári hatóság által nyújtott segítség mellett a 
katolikus egyház is vállalja a teljesen ingyenes temetést. Anyagi 
okok miatt még egyetlen híve sem maradt egyházi temetés nélkül. 

Képviselő Urat nagyon félretájékoztatták ebben az ügyben. Pe-
dig van olyan képviselőtársa, aki tapasztalatból már tudja a fenti 
dolgokat. Kár, hogy nem beszéltek róla! 

Ha bármi problémája van még a témával kapcsolatban, úgy szí-
vesen állunk rendelkezésére személyesen is, minden munkanapon 
délelőtt 9 és 12 óra között a főplébánián. 

A sírhelyek ügyintézője 
Egyházfenntartási hozzájárulás nálunk kizárólag a katolikus te-

A Városi Könyvtár 
1999. június 21-től július 2-ig 

OLVASÓTÁBORT 
szervez általános iskolai tanulóknak 

TESZ-VESZ VÁROS 
CÍMMEL. 

A tábor bejárásos, naponta 8-16 
óráig tart (szombat és vasárnap 

kivételével). 
30 főt tudunk fogadni a jelent-

kezés sorrendjében. 

Részvételi díj: 5000 F t 

Kedvezmény: nagycsaládosok-
nak, ha mindhárom gyermek 
táborozik, a harmadik ingyen 

jöhet. 

Ez az összeg tartalmazza 8 napi 
ebéd díját (tízórait és uzsonnát a 
gyerekek hoznak), valamint két 

kirándulás útiköltségét: 
- Országházba és belépőt a 

Ferihegyi Repülőtérre (jún. 23.) 
Berekfürdőre (jún. 30.) 

A program során a gyerekek meg-
ismerkednek az ismert történet 
alapján Törökszentmiklós város 
működésével. 

Jelentkezési határidő: 
1999. május 28. 

Részvételi szándékukat a gyermek-
részlegben személyesen, vagy az 
56/390-01 l-es telefonon jelezzék! 
A jelentkezést 2000 Ft előleg 
befizetésével vesszük érvényesnek. 

MARTFŰI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
ÉS GIMNÁZIUM 

5435 MARTFŰ, Lenin út 15-17. 

Felnőttoktatásunk felvételi/továbbtanulási 
lehetőséget kínál az érettségi bizonyítvány 
megszerzésének céljából. 
> intenzív nappali tagozaton: 
-szakmunkások szakközépiskolája, 2 évf. 
>esti tagozaton: 
-dolgozók gimnáziuma, 4 évfolyamos 
-szakmunkások szakközépiskolája, 3 évf 

Az induló osztályokkal kapcsolatos lehetősé-
gekről, kedvezményekről, a felvétel feltétele-
iről felvilágosítást ad: 

Rusvainé Schneider Piroska tagozatvezető 
Tel.: 56/450-005; 450-033 

MARTFŰI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
ÉS GIMNÁZIUM 

5435 MARTFŰ, Lenin út 15-17. 

Korlátozott számban, nappali tagozaton 
felvételi/szaktanulási lehetőséget biztosít: 

általános iskolai végzettségű, 16 éves 
életkort betöltött, 

érettségivel rendelkező fiatalok számára. 
A gyakorlati hely, valamint a kollégiumi 
férőhely biztosított. 
Az oktatás az OKJ szerint történik a cipőipa-
ri technikus, cipőfelsőrész-készítő, cipőgyár-
tó, bőrdíszműves szakmákban. 
A kedvezményekről, a felvétel feltételeiről 

felvilágosítást ad: 
Gecse Zoltán igazgatóhelyettes 

Tel.: 56/450-005; 450-033 

á F é S Z S Z O L G á L T A T á S O K 
KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 

A Törökszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ ipari részlegei 
az alábbi szakmai tevékenységüket ajánlják: 

Műszaki részlegeink vállalják: 
• villamos motorok, hegesztő transzformátorok 

tekercselését és azok felújító karbantartását 
• tűzoltó készülékek kis- és nagyjavítását, ellen-

őrzéseit, különféle tűzcsapok ellenőrzését és 
szerelését 

Vállalunk: 
• építőipari kivitelezéseket 
• sírkő, síremlék készítési munkákat 
• épület-műköves megrendeléseket 
• víz-, gáz-, központi fűtés szereléseket 
• általános lakatos szakipari munkát 
• asztalos munkákat 
• festést, mázolást, tapétázást 
• üvegezést 

ÉRDEKLŐDÉS ÉS MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE: 
ÁFÉSZ Törökszentmiklós, Kossuth L. út 139. 

Ipari osztály: (56) 390-955 Tűzoltó részleg: (56) 390-826 
Kivitelező részleg: (56) 390-935 Tekercselő részleg: (56) 390-827 
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SZÉKÁCS G A Z D A N A P O K '99 
Torgyán József miniszter vendége volt a kiállításnak és vásárnak 

Kilencedik alkalommal rendezték meg a gazdanapokat, mely programjában mezőgazdasági gép- és termékkiállítás, agrokémiai 
termékbemutató, szakemberek tanácskozása és agrárfórum szerepelt. Az április 16-án (pénteken) megnyílt kiállítást és vásárt 
három napig tekinthették meg az érdeklődők A város igazán nem panaszkodhat: egy éven belül dr. Torgyán József, a Földműve-
lésügyi és Városfejlesztési Minisztérium vezetője személyében a harmadik minisztert láthatta vendégül, aki a kiállítást nyitotta 
meg, majd agrárfórumot tartott. 

Ahogyan Túri Ignác, a 
szakközépiskola igazgatója el-
mondta, a kilenc évvel ezelőtt -
dr. Kerek Béla egykori igazga-
tó ötletéből - fogant gondolat 
azzal a szándékkal indult útjára, 
hogy e rendezvény segítségével 
menedzseljék az iskolát, a vál-
lalatok bemutatkozhassanak, a 
szakemberek találkozhassanak, 
ismerkedhessenek, s egy kicsit 
az intézmény dolgozóinak is 
családias programokat biztosít-
son. Komoly előkészületeket 
igényelt a szervezés, melyben 
benne van a testület kollektív 
munkája: a munkákat már feb-
ruárban elkezdték. 

Az „első napirend" egy álló-
fogadás volt, melyet az intéz-
mény adott az iskola támogatói 
részére, megköszönve segítsé-
güket, közreműködésüket a 
szakmai és pedagógiai feladatok 
megvalósításához. 

Nem sokkal 10 óra után ke-
rült sor a kiállítás és vásár meg-
nyitására. Túri Ignác igazgató 
köszöntőjét követően Torgyán 
József miniszter üdvözölte a 
megjelentek jiépes táborát. 
Rövid beszédében hangsúlyozta, 
hogy a mezőgazdasági termé-
kek piacán az az eredményes 
ország, amely egy-egy termé-
kébe a legnagyobb szellemi 
értéket tudja „beledolgozni" 
Hogy milyen magas egy tennék 
feldolgozási foka, azt döntően a 
szakképzés határozza meg. Erről 
szól ez a háromnapos rendez-
vény is. Ő maga előnyben része-
síti az ilyen vidéki rendezvénye-
ket, s ha egy mód van, jelen is 
van a megnyitókon. A vidék 
számára nagyon fontos, elvégre 
az ország négyötöd részét ez 
képezi. (Ez jelen esetben is így 
történt: a megnyitó, a fórum és a 
munkaebéd után helikopter 
várta, s azzal utazott Pápára, az 
idő szűk volta miatt.) 

A szalag ünnepélyes átvágá-
sa után a miniszter és a vendé-
gek együtt tekintették meg a 
több tucat vállalat által kiállított 
termékeket, itt-ott hosszabban -

rövidebben elidőzve a szakem-
berek társaságában. 

Fél tizenkettőtől közel egy-
órás fórum vette kezdetét a 
tornateremben, hozzávetőlegesen 
400 fős hallgatóság mellett. Ezt 
is a rendezvény házigazdája, 
Túri Ignác igazgató nyitotta meg. 
Elmondta, hogy a mostani Gaz-
danapok egy évforduló ünnep-
ségsorozatának első eseménye: a 
Székács Elemér Szakközépis-
kola ez évben ünnepeli fenn-
állásának 50. évfordulóját. 

termékeket „félre kell tenni", ki 
kell szűrni a termelésből. Döntő 
a termelés, a feldolgozás és az 
értékesítés szoros egymásra 
épülése, s a termékeknél a minél 
magasabb feldolgozási fok eléré-
se, természetesen kitűnő minő-
ségben. Mindez megtalálható a 
középtávú agrárstratégiában, 
melyet az ágazat szakemberei 
elkészítettek, s a falugazdászok-
hoz már el is jutott. 

A tárca intenzív agrár-
diplomáciába kezdett, Európán 

Dr. Torgyán József megnyitója, 7 
Büszke az intézmény arra, hogy 
falai közül több ezer szakember 
került ki, s még büszkébb arra, 
hogy ezek közül most is sokan 
jelen vannak. 

Torgyán József miniszter a 
mezőgazdaság időszerű kérdé-
seiről adott tájékoztatást. A 
minisztérium elképzelése szerint 
a mezőgazdaság jövőjét illetően 
döntő az Európai Unió-s csatla-
kozás. (Megjegyezte a miniszter, 
hogy az Unió ezt a fogalmat, 
hogy „mezőgazdaság fejlesztése" 
nem ismeri, illetve hallani sem 
akar róla. A „vidékfejlesztés" 
viszont számukra is szalonképes 
kifejezés és program. A további-
akban tehát ebbe a programba 
belefér a lemaradt térségek 
támogatása, termékszerkezet-
váltás, stb.) A minisztérium 
elhatározta a termékszerkezet-
váltást, melynek egyik lényege, 
hogy az eladhatatlan, ráfizetéses 

úri Ignác igazgató társaságában 
kívüli országokkal is. Az eddigi 
tapasztalatok alapján a miniszter 
óriási lehetőségeket lát a magyar 
mezőgazdaságban. Persze itt is 
alapvető: eladni az eladható 
terméket! 

A továbbiakban a 
„legkényesebb" kérdésekről 
esett szó, így többek között a 
sertésfelvásárlás és a broyler-
csirke termeléssel kapcsolatos 
válságról, az ár- és belvíz okozta 
károkról, annak enyhítéséről, a 
tavalyi búzafelvásárlás körüli 
gondokról és a juhtenyésztés 
helyzetéről. 

Torgyán József miniszter 
hangsúlyozta, hogy a vidékfej-
lesztés égisze alatt, pályázattal 
a térségek jelentős pénzössze-
gekhez juthatnak, de ehhez a 
térség vezetőinek, polgármeste-
reinek, szakembereinek össze 
kell fogni. Együtt kell megke-
resni a | lehetőségeket a térség-

ben: hol lehet foglalkozni példá-
ul édesvízi haltenyésztéssel, 
rizstermeléssel, hol és hogyan 
érdemes juhtenyésztéssel foglal-
kozni? Mindezeket komplex 
módon kell megoldani. 

A Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 
eltökélt szándéka a vidék, az 
elmaradott térségek támogatása, 
a gazdák „helyzetbe hozása". 
Ilyen szellemben tárgyaltak és 
kötöttek szerződést a Magyar 
Tudományos Akadémiával, az 
OTP Bankkal és hasonló intéz-
ményekkel. 

A tájékoztató után több kér-
dés hangzott el, így a juhte-
nyésztéssel, a sertéstartás jöve-
delmezőségével, az Uniós csat-
lakozással, az egyetemek integ-
rációjával és a térségünket 
érintő útépítésekkel kapcsolat-
ban. 

A miniszteri válaszok több-
ségének tartalmát sajtóból, 
rádióból, televízióból az érdek-
lődők már ismerhették. Hang-
súlyozta viszont a tárca első 
embere, hogy a mezőgazdaságot 
nem szűkíteni, hanem bővíteni 
szándékoznak A vidékre külö-
nös hangsúlyt fektetnek, nem 
véletlen, hogy a minisztérium új 
nevében is az szerepel. Minden 
fejlesztést, amely ezt célozza, 
előnyben részesítenek, szorgal-
maznak, támogatnak. Egyet 
viszont tudomásul kell vennünk: 
a tárca előtt is léteznek pénzügyi 
korlátok. 

A fórum után munkaebéddel 
folytatódott a disputa, a minisz-
ter, a régió országgyűlési képvi-
selője, a megyei agrárszakembe-
rek, nagyvállalatok vezetői és 
helyi vezetők társaságában. 

Délután kettőtől a kollégium 
nagytermében - amelyen a régió 
mezőgazdasági szakközépisko-
láinak, szakmunkásképzőinek 
vezetői vettek részt - dr. 
Wallendums Árpád, a FVM 
főosztályvezetőhelyettese tar-
tott előadást a szakképzés 
várható helyzetéről. 

(Herczegh M.) 
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„GONDOLKODJ GLOBÁLISAN, 
CSELEKEDJ LOKÁLISAN!" 

Ezekben a hetekben, hónapokban fokozottabban keltik fel a figyelmünket a természet- és környezetvé-
delmi programok, televíziós műsorok környezetünk védelmére. Gyakrabban olvashatjuk, hallhatjuk a 
környezetvédők fenti jelmondatát is. 

A cikk aktualitását is ez adja, hiszen április 22-e a Föld napja, május 16-a a Madarak, fák napja, júni-
us 5-e pedig a Környezetvédelmi Világnap. E jeles napok apropójából beszélgettem városunk tisztaságáról, 
környezetvédelmi helyzetéről a Műszaki Iroda vezetőjével: Csikós Sándorral és környezetvédelmi felelősé-
vel: Papp Edinával. 

- Milyen csoport foglalkozik városunk 
környezetvédelmével a Polgármesteri Hiva-
talban? 

Csikós Sándor: - Nincs külön környe-
zetvédelmi csoport, de ez nem azt jelenti, 
hogy nincs, aki foglalkozzon ezzel. A Pol-
gármesteri Hivatal Műszaki Irodáján mindig 
is volt egy, a környezetvédelmi feladatokkal 
foglalkozó munkatárs, de nem volt kiemelt 
feladata. A Környezetvédelmi Törvény 
megjelenése után azonban minden hivatal 
fokozottabban törekedett arra, hogy egyre 
kiemeltebben foglalkozzon ilyen fajta prob-
lémákkal, s kerestek olyan munkatársakat, 
akik szakképesítést szereztek e téren. Ná-
lunk Edina november óta lát el ilyen fel-
adatokat. 

-Milyen végzettsége van? 
Papp Edina: - Szarvason végeztem a 

Debreceni Agrártudományi Egyetem kihe-
lyezett főiskolai karán, környezetgazdálko-
dás-agrármérnök szakon. Szolnokon kezd-
tem dolgozni, de az itteni önkormányzat 
kiírását megpályáztam, mivel gyakorlatot 
már teljesítettem itt 3 hónapig. így kerültem 
novemberben jelenlegi munkahelyemre. 

- Tehát nincs külön környezetvédelmi 
csoport. Kik segítik mégis a munkáját? 

Papp Edina: - A négy közterület-
felügyelő munkája nagy segítséget jelent, 
hiszen én nagyon keveset tudok kimozdulni 
a városba. 

- Milyen feladatai vannak egy környe-
zetvédelmi, közterületi és kommunális fo-
galmazónak? 

Papp Edina: - Feladatom összetett és 
sokirányú. A legfontosabbakat említve fel-
adatom a város közterületi rendjével, tiszta-
ságával kapcsolatos törvények, rendeletek, 
határozatok betartásának figyelése (többek 
között a szemétszállítás végrehajtásának 
ellenőrzése, a kóbor ebek befogadásával 
kapcsolatos intézkedés, közterületet érintő 
határozatok készítése, környezetvédelmi 
előírások betartásának ellenőrzése, a termé-
szeti környezetben okozott károk felmérésé-
ben való közreműködés...) Munkavégzésem 
során szoros kapcsolatot tartok a választóke-
rületek képviselőivel és az érintett önkor-
mányzati bizottsággal. Koordinálom a város, 
valamint az intézmények környezetvédelmi 
oktató-nevelő tevékenységeit, megszervezem 
és lebonyolítom az ezzel kapcsolatos vetél-
kedőket, versenyeket, programokat. Termé-
szetesen feladatom az állandó és folyamatos 
kapcsolattartás a Környezetvédelmi Fel-

ügyelőséggel. 
Csikós Sándor: - Ezek közül kiemelten 

fontosnak tartom az iskolákkal való kapcso-
latfelvételt és fenntartást, a diákság ilyen 
irányú nevelését rajtunk keresztül, a mi 
segítségünkkel is. Próbáltuk ezt már eddig 
is, de olyan ember nélkül, aki átfogja, nem 
lehetett teljességgel csinálni. Azt sem lehet 
viszont figyelmen kívül hagyni, hogy ennek 
a munkának komoly anyagi háttere is van, a 
pénz viszont nagyon kevés. 

- Úgy érzem, az iskolákban több peda-
gógus is felvállalta a gyerekek bevonását a 
környezetvédelmi tevékenységekbe. 

Csikós Sándor: - Örülök is, hogy elin-
dult valami ezen a téren, mert meggyőződé-
sem, hogy ez a jövő útja. Ha mi most nem 
kezdjük el a nevelést, hogy a fát nem kitör-
ni, hanem elültetni, nevelni kell, akkor 
komoly problémák adódhatnak. 

- Sikerül-e a felnőtt lakossággal is kap-
csolatot fenntartani, terveik végrehajtásába 
bevonni? 

Csikós Sándor: - Ez már sokkal komo-
lyabb gond. A felnőtteket befolyásolni, 
átformálni jóval nehezebb feladat. Ezért 
próbálkozunk először az ifjúsággal. Ők még 
formálhatók, könnyebb őket meggyőzni 
arról, hogy ez az ügy fontos. 

- Lesznek-e programok a gyerekeknek a 
3 kiemelt nap (Föld napja, Madarak, fák 
napja, Környezetvédelmi Világnap) alkal-
mából? 

Papp Edina: - Természetesen. Ez egy 
programsorozat lesz. Április 20-30 között 
szemétgyűjtést hirdettünk az iskoláknak, 
melyben a Hunyadi, a Petőfi és a Kölcsey 
Ált. Iskola nagy létszámmal vett részt. Júni-
us 3-án a Környezetvédelmi Világnap al-
kalmából pedig vetélkedőt rendezünk a 
pódiumteremben. Mivel ezekkel a rendez-
vényekkel sok gyereket mozgatunk meg a 
pedagógusok segítségével, fejtörést okozott 
az értékelés,jutalmazás módja. 

Csikós Sándor: - Van ugyan egy kisebb 
keretünk erre, és ez mégiscsak lehetőséget 
ad arra, hogy a díjazás egy-egy oklevél 
átadásán túlmutasson. így az idén, talán első 
lépcsőként, sikerül egy jutalom buszkirán-
dulás költségét fedezni. Jó lenne, ha ezekkel 
a programokkal odáig jutnánk, hogy a fel-
nőttek körében is tudatosulna, hogy léteznek 
olyan napok, mint a Föld napja. 

- Talán ennek kapcsán be lehet majd 
vonni a felnőtteket is. 

Csikós Sándor: - Először az ilyen fel-

adatokban tevékenykedő tanulók szüleit 
szeretnénk bevonni, később pedig, reméljük, 
hogy egy szélesebb tábort is tudunk majd 
mozgatni. Jelenleg nemhogy mellénk és 
gyerekeik mellé állnának, bizony még gá-
tolták is néhányan a takarításban, a környe-
zetszépítésben őket. 

- Azért gondolom, a felnőttekkel is 
tartják a kapcsolatot. Milyen problémákkal 
fordulnak Önökhöz? 

Papp Edina: - Naponta átlagban 2-3 
esetünk van, ami összefügg a környezetvé-
delemmel, de ezek hatósági problémák. 
Olyan esetekről van szó, mint pl. a trágya 
nem megfelelő kezelése, vagy az állattartás 
gondja. 

Csikós Sándor: - Igen, ilyen irányban a 
lakossággal napi kapcsolatunk van, de ható-
sági oldalról, és sajnos ez nem az, amit 
hallani szeretne, hogy tudatos ráhatásunk 
lenne a lakosokra. Sajnos még nincsen. 
Szeretnénk megtalálni az utat, de ez még 
nem sikerült. 

- Hallottam olyan településekről, ahol 
meghirdettek olyan akciókat, mint a 
„Virágos településért" akció. És erre moz-
dultak is az emberek. Önök nem gondoltak 
még hasonlóra? 

Csikós Sándor: - De, természetesen. 
Terveink között szerepel. Eddig nem tud-
tunk felvállalni egy ilyen nagyszabású moz-
galmat, de nem tettünk le róla. 

Papp Edina: - Kisebb falvakban, váro-
sokban sokkal jobban működik a virágosítás, 
fásítás. Nálunk sajnos, még a mentalitás is 
más. Hogy csak egy példát említsek: Koller 
Ferenc kertészünk a Művelődési Központ 
előtti virágtartókat gyönyörű virágokkal 
ültette be. Már másnap megritkították, majd 
napról napra több és több virág tűnt el. 

- Vannak még hasonló terveik a város 
szépítése érdekében? 

Csikós Sándor: Szorosan kapcsolódik a 
környezetvédelemhez, a város szebbé tételé-
hez a zöldfelület-rendezés. Elképzelésünk, 
tervünk már van, amit hamarosan a testület 
elé terjesztünk. Kis kihagyás után ismét 
szeretnénk - s bízunk benne, hogy lehetőség 
lesz rá - főkertészt alkalmazni a városban. 
Mert a zöldfelület-rendezés nagyon fontos, s 
nem is gondolnánk, de ez is tudomány, mint 
a pedagógia vagy a mérnöki munka. A 
miklósi zöldfelületek kevesebb növény-
anyagból lehetnének sokkal látványosabbak. 

- Vannak hasonló gondok a tisztaság 
megőrzésével kapcsolatban is? 
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Csikós Sándor: - Sajnos igen. Sokak 
számára természetes, hogy a közterületre 
engedik a trágyalevet. De nem értem azt 
sem, milyen logika szerint cselekszenek 
azok, akik a szemetet szétszórják a város 
szélén, ahelyett, hogy a lakóhelyüktől 
ugyanilyen távolságra fekvő szeméttelepre 
vinnék. Az emberek többségében még „Az 
én házam az én váram" elve működik, s az, 
hogy a portájuktól 1 méterre mi történik, 
igen keveseket érdekel. Ennek megváltoz-
tatásához idő kell. 

- Ugye nem adják fel? 
Csikós Sándor: - Szó sincs róla. Az el-

múlt évben két helyen történt erdőtelepítés. 
Sokan mondták, hogy szélmalomharc, hogy 
ki fogják a kis suhanc fákat termelni. Mi 
azonban bízunk, s továbbfolytatjuk a szépí-
tést, tisztogatást, zöldfelület-rendezést. 

- Úgy hallottam, a szemétszállításban is 
újításokat szeretnének bevezetni. Beszélné-
nek erről? 

Papp Edina: - Igen, vannak terveink. 
Eddig a VÜC önkéntes alapon csinálta, de 
kevés (a lakások 30 %-a) volt a résztvevő. 
Ahogy már az előbb elhangzott, a szemét 
nagy része nem a rendeltetési helyére kerül. 
Próbálta a város ezt megoldani évekig. 

Konténereket tettek ki pl. a Pázmány Péter 
vagy a Vécsey út végére. Innen viszont a 
guberálók miatt viszi szét a szél, ami a 
lakóknak okoz gondot. 

- Mi lehet a megoldás? 
Papp Edina: - Egyetlen megoldást lá-

tunk, kötelezővé tenni a szemétszállítást. A 
kivitelezés fonnája nem tisztázott, és hogy 
hogyan lesz megoldva a díjfizetés, de a 
lehető legigazságosabb megoldásra törek-
szünk. 

- Vannak-e Törökszentmiklóson olyan 
környezetszennyezési problémák, melyeket a 
városban vagy környékén működő intézmé-
nyek, gyárak okoznak? 

Csikós Sándor: - Jelenleg olyan kirívó 
környezetvédelmi probléma, mely bánnikor 
robbanhat, nincs. Elvileg minden cég azon a 
határon belül mozog, ami nem tekinthető 
bírságolhatónak. Ezekről az üzemekről 
tudunk, de felügyeletük, ellenőrzésük már a 
Közép-Tiszavidéki Felügyelőséghez tartozik. 
Kiemelten foglalkozunk azonban azzal a 
nagyon fontos problémával, amit a városun-
kat körülvevő állattelepek okoznak. Ezek 
régen alakultak ki, de sajnos nagyon közel 
vannak a városhoz. Ezeket nem tudjuk meg-
szüntetni, de mindent megteszünk, hogy 

Szemétgyűjtés kapcsán 

Ezek a szép tavaszi napok az újjászületés örömét hirdetik. A tennészet minden órában 
vendégváró barátként tárja elénk értékeit. A Föld csodálatos, és tiszteletet parancsoló hely, 
tele olyan mérhetetlen szépséggel, melyet hosszú ideig meg kell őriznünk. Csak mi tehetjük 
lakóhellyé, olyanná, amilyennek mindannyian látni szeretnénk. 

A környezetvédelem közös ügy, amely nem csak jogszabályokon, anyagi eszközökön, 
hanem az egyes emberek cselekedetein múlik. Az emberi környezet fokozódó romlása 
szűkebb területünkön is aggasztó. Ezért próbálkozunk a Kölcsey Ferenc Ált. Iskolában 
évek óta a tanítványok figyelmét lakóhelyük szépségének megőrzésére, értékteremtésre 
irányítani, rajtuk keresztül a felnőttek szemléletét is fonnálni. 

A napokban a Föld napját ünnepeltük, mely alkalmat adott ana, hogy mérlegeljünk. 
Mit tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat városunkban. Örömmel vettük a Pol-
gánnesteri Hivatal környezetvédelmi szakemberének felhívását - szemétgyűjtésre, takarí-
tásra. 354 tanuló és 22 nevelő részvételével eredményes munkát végeztünk. A tanulók, 
nevelők pozitív hozzáállása segítette a szervezőket. Nem lehetünk annyira szűk látókörűek, 
hogy csak a saját kis területünkért érezzünk felelősséget, felelősek vagyunk az egész váro-
sért. Nagy valószínűséggel a mások által eldobált szemetet is összegyűjtöttük (kesztyűben, 
gereblvével, szemétszedő botokkal), de senki számára nem volt megalázó az a munka -
örömmel tettük. Jól esett az utcákban lakó emberek elismerése, bízunk abban, hogy a 
következő alkalommal már együtt fogunk dolgozni. 

Ene a hétre szerveztük a hulladékgyűjtésünket is. Ámulva hallgattuk az összegyűjtött 
hulladék mennyiségét: Közel 250 mázsa papír, 110 mázsa fémhulladék, 5 mázsa akkumu-
látor - melynek értéke megközelíti a 180.000 Ft-ot. 

Megköszönjük a kedves szülők segítségét, az iskola tanulóinak lelkes munkáját, hiszen 
nagy mennyiségű hulladéktól szabadult meg városunk. 

Hisszük, hogy az iskolában folyó környezetvédelmi munkákkal, hasonló szervezéseink-
kel. túrákkal, táborokkal a városért, országért, Földünkért felelős felnőtteket nevelünk. 
Bízunk benne, hogy ők nem fogják az elültetett díszfákat derékban kettétörni, elvimii a 
virágedények dísznövényeit, felborogatni a hulladéktárolókat. 

Meglévő eszközeink, lehetőségeink kihasználásával törekednünk kell városunk tiszta-
ságának, rendezettségének elérésére. Legyen ez a felnőttek és gyerekek közös ügye. 

Igaznak kell lennie a kínai költő mondásának, aki a világ lelkére kötötte: 
Ha egy évvel előre gondolkozol, vess magot, 
Ha tíz évvel előre gondolkozol, ültess fát, 
Ha száz évvel előre gondolkozol, tanítsd az embereket! 

Dr. Szabó Jánosné 

minél kevesebb problémát okozzanak. 
- Régóta téma a lakosok között a 4-est 

elkerülő műút építése. A városiak nagyon 
várják, remélik, minél hamarabb megépül. 
Reménykedhetnek-e? 

Csikós Sándor: - Igen. A kisajátítások 
már megtörténtek. Előreláthatólag 2001 a 
határidő. 

- Az árvíz idején valóban volt-e gond az 
ivóvizünk tisztaságával, vagy csak elővigyá-
zatosságból hívták fel a figyelmet a víz 
forralására? 

Csikós Sándor: - Az ANTSZ felhívása 
volt, hogy a bel- és árvizes területeken, főleg 
ahol csőtörések, bontások voltak, fonalják a 
vizet. A felhívást közzétettük, de szerencsé-
re nálunk bakteriológiailag minden rendben 
volt. Elővigyázatosságból a Vízmű az 1-2 
csőtöréses helyen hatványozottan fertőtlení-
tett. 

- Van-e a városban felnőtt környezetvé-
dő csoport, mely esetleg együttműködne 
Önökkel, segítené munkájukat? 

Csikós Sándor: - Szerveződésről tudunk, 
szervezetről nem, de eddig nem léptek ve-
lünk kapcsolatba. 

- Kívánom, hogy minél hamarabb ta-
láljanak elképzeléseikhez, terveik megvaló-
sításához partnereket, segítőtársakat! 

(V. M. ) 

"Hová tűnt a sok virág... ?" 

Vajon, hová? 
Öröm volt nézni a sok-sok szép, színes 

primulát a Kossuth úton, a Művelődési Ház 
és a Bercsényi Miklós Gimnázium Kollégi-
uma közti szakaszon. Koller Ferenc virág-
kertész és fia március 28-án, vasárnap 
reggel díszbe öltöztették a betonszegély 
virágágyásait. Már másnap reggel hézagok 
és jól látható nyomok árulkodtak arról, 
hogy a lakosság tetszését megnyerte a deko-
rációi Aztán napról napra, estétől reggelig 
egyre nőtt a ,,folytonossági hiány". 

Számolni kezdtem ! Hétfőn 22 virág helye 
ásított üresen, aztán 38..., 52... Egy hét 
múlva, húsvétkor már 132. Ekkor feladtam. 
De egyre csak fogytak tovább. Később ügyes 
kezek el is simították a kis mélyedéseket, így 
ma már csak tippelni lehet egykori helyükre. 

Ha most a kedves olvasók arra gondol-
nak, hogy a fiatalok esti randalírozásának 
estek áldozatául a virágok, szerintem téved-
nek! Ok esetenként felborítják, szétdobálják, 
összetörik, ami útját állja széles jókedvük-
nek, de itt ilyesminek nyoma sem volt. Na-
gyon módszeresen és óvatosan cselekedtek a 
szépérzékkel erősen megáldott tettesek! Jól 
láthatóan vigyáztak, nehogy „kárt. okozza-
nak". Mintha meg akarták volna mutatni, 
hogy „aki a virágot szereti, rossz ember nem 
lehet!" 

(H. Jné) 
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Á L T A L Á N O S I S K O L A 

A jubileumi esemény nyitó programja 
április 12-én hétfőn 9 órakor volt, amelyen 
jelen voltak a tantestület aktív és nyugdí-
jas tagjai, az iskola tanulói, öregdiákjai, a 
társintézmények és az Önkormányzati 
Hivatal képviselői. Miután tíz órától kü-
lönböző versenyek kezdődtek, szép 
számmal megjelentek a város iskoláinak 
tanulói és tanárai is. 

Szécsi Pál igazgató köszöntötte a 
jubileumot és a jelenlévőket. - Először is 
meghajlok azon kollégáim előtt, akik 
iskolánk alapításáért, sikereiért, a nevelés-
oktatás fejlesztéséért sokat tettek, s mun-
kájukkal sok ezer gyermeket, fiatalt ké-
szítettek fel a tudás befogadására - mon-
dotta, majd áttekintette az intézmény 
negyvenéves történetét. Magát az épületet 
1956 szeptemberében kezdték építeni, s 
két év után készült el. Az első tantestületet 
az akkori megbízott igazgató, Lázár 
Barnabás szervezte: tapasztalt, jónevű 
pedagógusokat és friss diplomásokat 
gyűjtött maga köré. Szellemiségükre 
jellemző volt, hogy tanári énekkar és 
színjátszó kör is működött, s a testületből 
többen a megyei bajnokságban focizó 
Meteor csapatnak voltak a tagjai. Az első 
igazgató személye döntően meghatározta 
az iskola falai között folyó pedagógiai 
munkát. Igazgatósága alatt több külföldi 
delegáció is felkereste (szovjet, német, 
finn) a neves iskolát. Munkásságát 1963-
ban Kossuth-díjjal ismerték el. 

A 70-es években építették ki a szak-
tantermeket, s közel 900 diákkal és 10 
napközis csoporttal dolgoztak. 

A 80-as évekre esett a tantestületen 
belüli „generációváltás, valamint az okta-
tás technikai színvonalának emelése. A 
szűkös anyagi lehetőségek ellenére befeje-
ződött a sportudvar építése, aszfaltozott 
kézilabdapálya készült. 

A 90-es években az intézmény fe-
ladatköre bővült: ettől kezdve látja el az 
értelmileg enyhe fokban sérült 1-10 osz-
tályos gyermekek oktatását, nevelését, 
valamint a városi logopédiai szolgáltatást 
is. Ekkor készült el az iskola teljes re-
konstrukciója és fűtéskorszerűsítése. A 
tantermek száma öttel bővült - miután az 
egyház visszaigényelte ingatlanjait. 

Napjaink legfontosabb oktatás i-
nevelési feladata a tanulók egyéni képes-

ségeinek kibontakoztatása , s magabiztos 
tudást nyújtó iskola formálása, természe-
tesen az iskola hagyományaira és az egy-

Szécsi Pál igazgató megnyitója 

séges képet mutató tantestületre támasz-
kodva. Első osztálytól kezdve, fakultatív 
jelleggel választhatnak a tanulók az élő 
idegen nyelvek (angol, német, orosz), a 
mozgáskultúra (karate, népi tánc) szak-
ágai között. A felső tagozatban magyar 
nyelv- és irodalomból, matematikából és 
élő idegen nyelvből 
csoportos foglalko-
zásokat vezettek 
be. Önálló Vizuális 
Alapiskola indítá-
sával lehetőséget 
biztosítanak az 
alapfokú művészeti 
oktatásban való 
részvételre. Segítik 
a tanulási nehézsé-
gekkel küzdőket a 
logopédia és a 
fejlesztő pedagógia 
révén. 

Az új szellemi-

módosult: 1997. április 11-én Hunyadi 
Mátyás Altalános Iskola lett. 

A 40 év történetéhez a ma sikerei is 
hozzátartoznak - fejezte be a megnyitó 
beszédét Szécsi Pál igazgató: így az arany 
minősítést szerzett énekkar, a Zöld Szíve-
sek országos győzelme, Domán Ágnes és 
Mihók Tünde tanulók első helyezése a 
Kazinczy Szépkiejtési Verseny megyei 
döntőjében és a sikeresen szereplő leány 
kézilabda csapat. 

Ezt követően művészeti és tanulmányi 
versenyek kezdődtek, amelyen a város 
valamennyi iskolája képviseltette magát. 
A nem hivatalos pontversenyben a legtöbb 
„érmes" helyezést a házigazdák szerezték 
meg. Szerényen büszkék is erre a tantes-
tület tagjai, hiszen a város ún. „szőlő" 
részén épített iskolát méltánytalanul 
„leírták": ma a testület egységes, a gyer-
mekekkel foglalkozó, törődő, személyisé-
güket fejlesztő iskola az övék. 

Közben a látogatók és az érdeklődők 
megtekinthették a tornateremben, a folyo-
sókon és a galériában kiállított tárgyi 
emlékeket, okleveleket, tablókat, fényké-
peket, rajzokat, festményeket, melyek a 
múlt és jelen ötvözetét idézik. A külső 
szemlélőnek szembetűnő, hogy hihetetlen 
gazdag a megőrzött emlékek palettája. 

Másnap sportversenyekre került sor, 
ugyancsak a város iskoláinak csapatai 
között. 

Az ünnepségsorozatot az április 17-én 
(szombaton) két órakor kezdődő jubileumi 
megemlékezés zárta, színes műsorral: 
énekkari szerepléssel, néptánccal, szava 

A kitüntetettek 
ségű iskola neve is Banka Károlyné, Kádár Lászlóné, Sindelár Lászlóné és Lázár Barnabás 
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folytatás az előző oldalról 
lattal, hangszerszólóval és a növendé-
kek egy tüneményesen kedves rene-
szánsz táncával, melyet Pálinkás Ág-
nes tanítónő koreografált és tanított be. 

A volt diákok nevében dr. Varga 
Imre, az önkormányzat jegyzője kö-
szöntötte az iskolát és az ünneplő-
ket Lázár Barnabás, egykori igaz-
gató szívhez szóló szavaival hatotta 
meg pályatársait, és a jelenlévőket. A 
86. életévét taposó nagyformátumú 
pedagógus többek között ezt mondot-
ta: „Újra az én iskolám" - ami ma 
tetten érhető a tanintézet hétköznap-
jaiban. 

Első ízben került sor a Hunyadi 
Mátyás Iskoláért kitüntetések átadásá-
ra, melyeket Bakk Zoltán polgármes-
ter nyújtott át Lázár Barnabás 
nyugalmazott igazgatónak, Sindelár 
Lászlóné nyugalmazott tanítónőnek, 
Kádár Lászlóné magyar-
történelem-orosz szakos tanárnő-
nek, aki 33. évét tölti az intézménynél, 
és Banka Károlyné nyugdíjas sza-
káesnőnek, aki két évtizeden keresztül 
gondoskodott a gyermekek és felnőttek 
gasztronómiai igényéről. 

Négy óra körül kezdődött a mint-
egy 200 fős állófogadás, a tantestü-
let, az öregdiákok és a meghívottak 
körével. Közvetlen, baráti hangulatú 
beszélgetés zárta a jubileumot, igen 
kellemes hangulatban. 

Nagyon nagy munkát igényeltek az 
előkészületek - vélekedtek a tantestü-
leti tagok, de örömük telt benne. 
Tényleg egy jó csapatként tette min-
denki a -dolgát - bizonygatják. A ta-
pasztalt, látott jelek alapján magam, 
de mások is ezt mondták: eredménye-
sen. S nem csak a jubileumhoz kap-
csolódóan. 

Művészeti és tanulmányi versenyek végeredménye: 

Alsó tagozat-- Mesejelenet: 1. Bethlen 4. b osztály, 2. Bethlen 3. b és Hunyadi 4. b o.. 3. Hu-
nyadi 3. b o. Különdíjas: Hunyadi 4. a osztály bábcsoportja. 
Művészeti vetélkedő (6-7. osztály): 1. Hunyadi 6. o. l.sz csapat, 2. Hunyadi 6. o. 2. sz. csapat, 
3. Kölcsey 1. sz. csapat. 
Versmondó (5-6. osztály): 1. Tusják Edit (Bethlen), 2. Ferencz Nóra (Bercsényi), 3. Kardos 
Krisztina (Kölcsey). 
Versmondó (7-8. osztály): 1. Négyesi Katalin (Bercsényi), 2. Budai Gabriella (Kölcsey), 3. 
Domán Ágnes (Hunyadi) és Turcsányi Tímea (Bethlen). Különdíj: Pintér Dóra (Petőfi) és Gyön-
gyösi Nelli (Bercsényi). 
Német nyelvi verseny: 1. Bernáth Gabriella (Hunyadi), 2. Vájjon Hédi (Bercsényi) és Balogh 
Sándor (Hunyadi), 3. Lovas Margit (Bethlen) és Koncz Norbert (Kölcsey). 
Kémia: 1. Dögei Edina (Bethlen) és Kovács Krisztina (Bethlen), 2. Ollé Szilvia (Petőfi) és 
Barna Sándor (Petőfi), 3. Sőregi Katalin (Hunyadi) és Pádár Rita (Hunyadi). 
Fizika (7. osztály): 1. Dobos Krisztina , Balogh Sándor (Hunyadi), 2. Csomor Csilla, Wyszoczky 
Gábor (Bethlen), 3. Görömbei Balázs és Kiss Dániel (Kölcsey). 
Fizika (8. osztály): 1. Bozó József és Sáringer Tibor (Bethlen), 2. Bana Ádám és Szűcs Sándor 
(Bercsényi), 3. Fejes Renáta és H. Papp Péter (Hunyadi). 
Számítástechnika: 1. Tekes Péter 8. o. (Bercsényi), 2. Marsi Gábor 7. b (Hunyadi), 3. Sándorfi 
Viktor 7. (Kölcsey). 
Matematika (5. osztály): 1. Mészáros Csilla (Hunyadi), 2. Tóth Bettina (Kölcsey), 3. Hendrik 
Attila (Bethlen) és Nagy Andrea (Hunyadi). 
Matematika (6. osztály): 1. Hendrik Zoltán (Bethlen), 2. Tóth Gyula (Hunyadi), 3. Kocsis 
László (Bercsényi) és Szalai András (Petőfi). 
Matematika (7. osztály): 1. Wyszoczky Gábor (Bethlen) és Pásztor István (Bercsényi), 2. Csi-
csai Ágnes (Bethlen), 3. Patkós Balázs (Bercsényi). 
Matematika (8. osztály): 1. Sáringer Tibor (Bethlen), 2. Fehér Gábor (Petőfi), 3. Majtényi 
Csaba (Bethlen). 
Háztartástan: 1. Hunyadi 8. o., 2. Hunyadi 7. o., 3. Bethlen 7. o. 
„Kedves városom, Törökszentmiklós" 
Alsó tagozat 
Festészet: 1. Gulyás Enikő 8 éves (Kölcsey), 2. Tóth Tímea 8 éves (Hunyadi), 3. Nádas Hajnal-
ka 8 éves (Kölcsey). Különdíj: Lehoczky György 10 éves (Kölcsey) és Galsi Anita 10 éves 
(Hunyadi). 
Grafika: 1. Németh Katalin 9 éves (Hunyadi), 2. Gál Norbert 9 éves (Hunyadi), 3. Máté Melin-
da 10 éves (Hunyadi). Különdíj: Karkusz Patrik 7 éves (Hunyadi) és Pozderka Petra 10 éves 
(Kölcsey). 
Felső tagozat (5-6. évfolyam): 
Festészet: 1. Rajzik Alexandra 12 éves (Kölcsey), 2. Lévai Nikolett 11 éves (Hunyadi), 3. Ba-
logh Krisztina 11 éves (Hunyadi). 
Grafika: 1. Nagy Andrea 11 éves (Hunyadi), 2. Sipos Gábor 11 éves (Kölcsey), 3. Pásztor Ani-
kó 12 éves (Hunyadi). 
7-8. évfolyam, rajzpályázat: l. Czeglédi Orsolya 14 éves (Kölcsey), 2. Gelei Lilla 14 éves 
(Kölcsey), 3- Áy Melinda 14 éves (Kölcsey). 

(Herczegh M.) 

Farkas János amatőr művész festménye 
(az áprilisi számban megjelent íráshoz) 
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„ADNI: ERÉNY!" 
/És távol maradni?/ 

Az árvízkárosultak megsegítésére rendeztek jótékonysági műsoros estet a pódiumte-
remben április 18-án. Fővédnöke Herbály Imre országgyűlési képviselő volt. Mint kö-
szöntőjében elmondta: Legmagasztosabb emberi megnyilvánulás a szolidaritás, főleg, ha 
tettekben nyilvánul meg. Különösen fontos, ha olyan esetben kell segíteni, amilyenre 
évtizedek óta nem volt példa. Mint tudjuk, a Tisza vize kb. 1,5 méterrel haladta meg az 
eddigi legmagasabb vízállást. Hogy mégsem történt nagyobb tragédia, ezt a műszaki 
segítség mellett az emberi helytállásnak lehet köszönni. így is hatalmas a kár. Rengeteg 
szántóföldet borít víz, sok épület, lakóház ment tönkre. Az eddig is nehéz helyzetben 
lévők kerültek ilyen szomorú helyzetbe Törökszentmiklóson és másutt is. 

Megköszönte a szervezőknek, szereplőknek és a nézőknek, hogy támogatták a szép 
gondolat megvalósulását, mert érezték, hogy segíteni kell. 

A műsor szép volt. A város amatőr művészeti csoportjai igazán tudásuk legjavát 
adták. Kezdő számként a Kodály Zoltán Zeneiskola Vonós és Tücsök Zenekara és a 
növendékek Mesterné Vadas Zsuzsanna tanárnő vezetésével részleteket adtak elő Dés 
László - Nemes István „Valahol Európában" c. musicaljéből. A Zeneiskola a tőle meg-
szokott - és sokszor bizonyított - magas színvonalú produkcióját a Bethlen Gábor Re-
formátus Tagozatos Általános Iskola Mozgásművészeti tagozatának „Ki mit tud?" nyer-
tes, ill. n. helyezett táncosai, a tehetséggondozó tagozat és a Miklós Néptáncegyüttes 
számai követték. (Betanítók Gaál Andrásné Szalavári Anna és Gaál András voltak.) A 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói is a bemutató nyertes táncszámát hozták. 
Láttuk a jazz-balett csoport és a Fitness Aerobic Disco táncklub műsorát is. 

A Béke MgTsz Népdalköre hozzászoktatta már hallgatóságát remek műsoraihoz. Ez 
most sem volt másképpen. Jól megérdemelt, hatalmas tapsot kaptak. 

Hallottunk Küküllő-menti és szatmári dallamokat a Sáfrány Népzenei Kisegyüttes-
től, és jót mulattunk két vidám jeleneten Szabó Andrásné és Jakab Józsefné élvezetes 
előadásában. Volt bemutatója a Wing Chun Kung-fu csoportnak és Kovács Nikoletta 
bűvészkedett édesapja segítségével. (Ezt a kártyában nem járatosak kissé nehezen tud-
ták követni!) Nem maradt ki a költészet sem. Weöres Sándor : Öregek című versét 
Kácsor Mihály tanuló adta elő. 

Ennyit röviden a műsorról! A nézőtéren ülve (és körülnézve) közben megfogalma-
zódott bennünk az a kérdés, amit zárszavában Sülye Károlyné igazgató ki is mondott: 
„Miért üresek a széksorok? A szereplő gyerekeken és szüleiken kívül alig volt közön-
ség. Egy jótékony célra rendezett esten 25 ezer emberből csak ennyi tudott segíteni? 
Másutt zsúfolt nézőtér előtt mentek a hasonló rendezvények! Volt híradás bőven a 
sajtóban, a Miklós Rádióban, észre lehetetett venni a készülő programot." 

Valóban nagyon szomorú az eredmény! A jelen voltak tudják, hogy kik maradtak tá-
vol, de hogy miért, arra csak azok tudhatják a választ, akikre szeretnénk felnézni, és 
akiket szívesen látnánk magunk körül olyankor, amikor „Adni: erény"! 

(Hajnal Jné) 

A Szolnoki 
Szimfonikus Zene-
kar adott hangver-
senyt április 12-én 
a pódiumteremben. 
Vezényelt Bali 
József. 

A műsoron két 
Mendelssohn-mű 
szerepelt. Először a 
nyitányt hallottuk a 
Hebridák-ból, 
harmadikként pedig három tétel hangzott el a 
Szentivánéji álomból. Középen volt Liszt Ferenc 
Haláltánc című műve. Ennek előadásáról külön 
kell szólni. Nagy meglepetést szerzett a zongo-
rán közreműködő, alig 16 éves spanyol fiatal-
ember: Diego Alonso, aki 1983 augusztusában 
született Valenciában. Első zongorafellépésére 
hároméves korában került sor a madridi Királyi 
Színházban. Négyévesen Zsófia királynő ma-
gánkihallgatásán zongorázott. Ösztöndíjasként 
az Egyesült Államokban tanult, 8 éves, amikor 
első díjat nyer egy zongoraversenyen, 9 éves 
korában a madridi kulturális hetek egyik sze-
replője. 12 évesen megnyerte az Európai Zongo-
ratanárok Szövetségének versenyét. 

1997 szeptembere óta Eckhardt Gábor pro-
fesszornál tanul a budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola Bartók Béla Konzervatóriu-
mán. 

Spanyolországban, az Egyesült Államokban, 
Franciaországban, Nagy-Britanniában és ha-
zánkban ad koncerteket. Legutóbbi spanyolor-
szági szerepléséről így írt a kritika: „...Az ifjú ... 
képességeiről már az is felső fokon vall, aho-
gyan Lisztet játssza... A rendkívül nehéz Halál-
tánc előadásában, akárcsak a többi mű előadása 
közben, remek hangzás és megdöbbentő virtuo-
zitás jellemezte játékát." 

Nagy élmény volt ez a hangverseny minden 
zeneszerető miklósi számára, aki vette a fárad-
ságot, hogy eljöjjön a meghallgatására. 

(Hajnal Jné) 

Miklósiak újra a tévé képernyőjén 
Rövid időn belül május 2-án már másodszor izgulhattunk a tévé kép-

ernyője előtt miklósi diákokért. A bercsényisek remek Szerencsekerekes 
szereplése után most a Református Általános Iskola 2. c osztálya versen-
gett - szép eredménnyel - a képernyőn. 

Az alsós korosztály egyik kedvenc műsora az RTL Klub vasárnap 
reggeli Kölyökklub adása, melybe a 2. c osztály is szeretett volna bekerül-
ni. Kívánságukat tanító nénijüknek, Hendrikné Antóni Ildikónak is el-
mondták, aki természetesen azonnal lépéseket tett a jó ügy és kis nebulói 
érdekében. Az eredmény, hogy a gyerekek április 9-én felvételre utazhat-
tak Budapestre. 

Az előzetes tájékoztatóból megtudhatták, milyen feladattípusok vár-
hatók, és mintafeladatokat is kaptak. Csatakiáltással és tánccal kellett 
készülniük. Az előbbiben a tanító néni, az utóbbiban Szalavári Anna 
segítette a csapatot. 

A jó hírrel szinte egyidőben merültek fel a gondok is. Ezek főleg 
anyagi természetűek voltak (útiköltség, póló, stb.), de az iskolavezetés és 
a szülők maximális támogatásával minden megoldódott. 

A nevezetes napon az iskola tanulói és nevelői biztató szavakkal in-
dították útnak a gyerekeket, akik hatalmas lelkesedéssel szálltak fel a 
buszra. Mivel a felvétel csak délután kezdődött, a délelőttöt a Margitszi-
geten töltötték. 

A stúdióban már vártak rájuk a rendezők, a sminkesek. A felvétel 
alatt a két csapat tanító nénije csak monitoron keresztül szurkolhatott a 

„kalózoknak". A miklósiak a „sárga kalózok" voltak, és jeleskedtek a 
memória, a logikai és kirakó játékban a „pirosak" ellen. Az ügyességi 
játékokban - ezt még a tanító néni is elismerte - az ellenfél vitézkedett 
jobban. Ennek ellenére a játék végén a miklósiak győzedelmeskedtek. 

Az egész napi kirándulás, versengés után a fáradtság cseppet sem lát-
szott a gyerekeken. A hazafelé úton a busz a csatakiáltásoktól. a nótázás-
tól és az élménybeszámolótól volt hangos. 

(VM) 
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„MŰVELD A CSODÁT, NE MAGYARÁZD!" 
(Nagy László) 

Regionális rajz- és kézműves kiállítás a Kiskúti iskolában 

A Nagy Lászlótól idézett 
szavakkal köszöntötte a meg-
nyitóra érkezett nagyszámú 
érdeklődőt április 23-án délelőtt 
a Kiskúti iskolában Túrba 
Józsefné, a Tóth Péter Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. 

A Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola eltérő tantervű tagozatá-
nak tanulói és nevelői már több 
ízben részesei voltak hasonló 
bemutatóknak, az idén azonban 
nemcsak a megyénkben működő 
osztályok, tagozatok készültek 
lelkesen a kiállításra. A regio-
nális jellegű pályázatra nég\ 
megyéből (a miénken kív 1 
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár 
Bereg és Pest megyéből) érke 
tek szebbnél szebb alkotások, < 
budapesti iskolák is kérték a 
részvétel lehetőségét. A pályázai 
és kiállítás kapcsolódott az idén 
40 éves Hunyadi Ált. Iskola 
ünnepi rendezvénysorozatához. 

A tagozat speciális pedagó-
giai tevékenységet, művészette-
rápiát is folytat. Ez utóbbihoz 
nagyban hozzájárult Tóth Péter 
Apáczai-díjas rajztanár és festő-
művész, aki bár nem tanított az 
iskolában, de nyugdíjas éveiben 
mégis önzetlenül támogatta, 
segítette az itt folyó gyógypeda-
gógiai jellegű művészeti munkát. 
Az ő emlékére jött létre egy 
évvel ezelőtt az alapítvány, s ez 
most az első ilyen nagyszabású 
rendezvényük az anyaiskolával 
közösen. 

A bevezető szavak után két 
régi kollégának, Szerencsi 
Józsefnének (a város első gyógy-
pedagógusának) és Szalontai 
Lászlóné nyugdíjas nevelőnek, 
valamint Tóth Péternének ked-
veskedtek a rendezők egy-egy 
virágcsokorral. Ezt követően a 
Kodály Zoltán Zeneiskola nö-
vendékeinek és a tagozat két 
diákjának közreműködésével 
kedves kis műsorban gyönyör-
ködhettünk. 

A kiállítás megnyitóját 
Keresztúry Dezsőtől kölcsönzött 
gyönyörű idézettel indította dr. 
Szabó Lajos, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés 
oktatási, kulturális és vallásügyi 
bizottságának elnöke. Csodának 
nevezte az ember szépre, jóra, 
igazra vágyását, amely a tökéle-

tesség felé való közeledést je-
lenti számunkra. Az önmegvaló-
sításra törekvés tükröződései 
ezek az itt látható rajzok és 
kézműves munkák, melyeket 
nagy gonddal, türelemmel ké-

diákok mellett a helyi tagozat 
tanulói. Közülük kettővel, a 
különdíjban is részesült Varga 
Ágnes 8. osztályos és Varga 
Tibor 6. osztályos tanulóval 
beszélgettem a megnyitó után. 

szítettek kis alkotóik. 
Az ünnepi szónok a pedagó-

gusok szerepének fontosságáról 
sem feledkezett meg, akik sokat 
tehetnek a személyi ségformálás 
területén a pozitív adottságok 
kibontakoztatásával, illetve a 
negatívumok, hiányosságok 
leküzdésében, alakításában. 

Igazi esztétikai élmény ré-
szesei lehettünk mindannyian, 
akik eljöttünk a megnyitóra, s 
megtekinthettük a szemet gyö-
nyörködtető sokszínű anyagot. 

Szabó Lajos mintegy keret-
ként szintén idézettel zárta 
szívhez szóló, a fiatal alkotók 
felé is elismerését és tiszteletét 
sugárzó beszédét. 

A népes közönség ezután 
megismerkedhetett a díjazottak-
kal. A pályázat nyolc kategóriája 
jelenlévő helyezettjeinek 
Búzásné Kremzer Ibolya tago-
zatvezető nyújtotta át a megér-
demelt jutalmakat. Nem lehetett 
könnyű dolga sem a háromtagú 
bíráló bizottságnak, sem a tárlat 
rendezőinek, amikor a több száz 
pályamű (rajzok, gyöngyből 
készült apró remekek, szőttesek) 
között válogatva el kellett dön-
teniük a díjazottakat, illetve a 
folyosógalérián elhelyezni a 
legszebb munkákat. 

A díjazottak felsorolásától 
eltekintek, de ki kell emelnem, 
hogy a pályaműveket beküldő 17 
iskolából nagyon szépen szere-
peltek a debreceni, gyömrői 

- Agi, Te mióta foglalkozol 
rajzolással? 

- Negyedikes korom óta, te-
hát már ötödik éve. 

- Hogyan kezdődött, bizta-
tott a tanárod? 

- Igen, dicsért, hogy ügyes 
vagyok, szépen rajzolok, s talán 
megpróbálkozhatnánk pályázat-
tal is. 

- A kiállításon milyen mun-
kával szerepelsz? 

- Körzős rajzokkal indultam 
a pályázaton, ezt szeretem leg-
jobban a különféle technikák 
közül. Virágokat készítek a 
körzővel, majd kockázom a 
szirmokat, végül kifestem. 

- Nagyon mutatósak, deko-
ratívak ezek a rajzok. Gondolom 
nem véletlen, hogy éppen a Te 
egyik szép képeddel ajándékoz-
tátok meg az iskolátokban gyak-
ran szereplő zeneiskolásokat. A 
papír mellett más anyaggal is 

dolgozol? 
- Igen, selyemre is festettem 

már, s a textilen több színt is 
használtam együtt, mint a képe-
ken. 

- Nyolcadikos vagy. Hol 
folytatod tanulmányaidat? 

- A Lábassy János Szakkép-
ző Iskola bőrdíszműves szakára 
jelentkeztem. 

- Én azt hiszem, ennél test-
hezállóbb szakmát talán nem is 
választhattál volna. Még egyszer 
gratulálok eddigi eredményeid-
hez, s további sok sikert kívá-
nok! 

¥ 
Varga Tibor (nem rokona 

Áginak) egy szép Váci-
versrészlettel is meglepte ma a 
hallgatóságot, később pedig 
mint az egyik legeredetibb 
alkotót emelték ki. 

- Te mióta rajzolgatsz? 
- Én még csak az idén 

kezdtem komolyabban érdeklőd-
ni a szabadkézi rajzolás iránt, de 
szakkörbe is járok. 

- Kedvenc témád? 
- Eleinte virágokat rajzol-

tam, de mostanában már a leg-
szívesebben állatokat, vadállato-
kat rajzolok. 

- És milyen élmények alap-
ján dolgozol? 

- Személyes élményem is 
van, mert jártam állatkertben, 
aztán persze a filmek is sokat 
segítenek, de ma már egyre 
inkább képzelet után rajzolok. 

- Melyek a kedvenc színeid? 
- A sárga, barna, kék színe-

ket kedvelem. 
- Kívánok Neked is még sok 

szép munkát, eredményes pályá-
zatokat. 

F. K. I. 

HÍREK-RÖVIDEN 

A Költészet napja alkalmából, Weöres Sándorra emlékezve 
(halálának 10. évfordulóján) április 12-én szavalóversenytrende-
zett a Városi Könyvtár. 

A sajnos nem túl népes mezőnyben az első helyet Nagy Zsolt, 
a Lábassy János Szakképző Iskola tanulója szerezte meg. Máso-
dik lett Forgó Anett (Székács), a szoros verseny harmadik helyén 
pedig Varga Edina (Székács) végzett. A zsűri ezen kívül még 
Polgár Erika teljesítményét jutalmazta. 

F. K. I. 
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RENDORSEGI HÍREK 
Március 26-án a délelőtti 

órákban az egyik Munkácsy úti 
házba hatoltak be, ahonnan az 
ismeretlen elkövetők élelmisze-
reket loptak el. A tényt az egyik 
éber szomszéd jelezte a rendőr-
ségnek. A vizsgálat kiderítette, 
hogy a hivatlan betörő a nyitva 
hagyott ablakon keresztül jutott 
be a lakásba. 

4-
Ugyanezen a napon 

Fegyvemeken utcai verekedést 
jelentett az egyik állampolgár. A 
helyszínre érkező járőr, majd 
nyomozó kiderítette, hogy négy 
nő támadott meg egy Rozmaring 
úton lakó ugyancsak nőt. Az 
illetékesek csoportos garázdaság 
miatt indítottak eljárást a négy 
támadó ellen. 

Március 27-én Tiszabőn - az 
éjszakai órákban - egy garázsba 
hatoltak be, majd az ott tartott 
gépkocsi ablakát betörve, kisze-
relték és ellopták az autós rá-
diómagnót. A tulajdonosnak 15 
ezer forint kárt okoztak. 

4-
Szintén 27-én egy 

önnényesi, Felszabadulás úti 
lakos fordult a rendőrséghez, 
mert a vele együtt lakó unokája 
ellopta tőle 30 ezer forintját. 

4-
Március 28-án az éjszakai 

órákban egy helyi, Pacsirta úti 
tulajdonos MTZ-traktorából 
lopták el az üzemanyagot. A 
mezőgazdasági vontató este 10 
óráig az utcán, majd ezt követő-
en a lakásának az udvarán állt. 
Az okozott kár 15 ezer forint. 

4-
Március utolsó napján Kengye-
len egy tanyába törtek be, ahon-
nan egy rádiósmagnót tulajdo-
nítottak el. A tolvajok úgy ha-
toltak be, hogy a lakás ajtaját 
egyszerűen leemelték a sarok-
pántokról. A tulajdonos kára 13 
ezer forint. 

* 
Ugyanekkor a városban, a 

Jókai és az Árpád út keresztező-
désében személyi sérüléssel járó 
közlekedési baleset történt, Egy 
személygépkocsi vezetője nem 
adta meg az elsőbbséget a ke-
rékpáron közlekedő helyi lakos-
nak, akit elgázolt. A vétlen 
kerékpáros nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Április l-jén a délelőtti 

órákban az egyik Bajza utcai 
lakásba törtek be. Az elkövető a 
hátsó épület bejárati ajtaját 
feszítette be, majd így jutott be a 
felső lakásba. A jelek arra utal-
nak, hogy a tettest megzavarták, 
ugyanis egy lakásból származó, 
élelmiszerekkel teli szatyrot a 
kert végében hagyott, ő maga 
pedig a kerítésen keresztül 
távozott a tett helyszínéről. 

4-
Április 12-én az egyik helyi 

üzem öltözőjéből lopták el az 
egyik dolgozó havi fizetését. A 
kárt szenvedett a pénzt táskájá-
ban tartotta, amelyet az öltözői 
szekrényben helyezett el. A 
kétségbeesett dolgozó a rendőr-
séghez fordult segítségért, akik 
hosszas „keresgélés" után meg-
találták az elkövetőt és az eltűnt 
munkabért is. 

4-
Két nappal később egy helyi 

lakos szóváltásba keveredett a 
Karancs büfében három férfival, 
majd őt az utcán megverték. A 
sértettet a mentők a kórházba 
szállították, ahol megállapítot-
ták, hogy orrcsonttörést szenve-
dett. 

4-
Ugyanezen a napra - virra-

dóra - ismeretlen elkövető az 
ablakon keresztül bemászott a 
Polgármesteri Hivatal tulajdoná-
ban lévő tűzoltószertárba, s 
megrongálta az ott lévő tűzoltó-
autót: ablakait, lámpáit betörte, 
műszerfalát szétverte, kerekeit 
kiszurkálta. Az okozott kár 60 
ezer forint. Az első hallásban 
sem értelmezhető bűncselek-
mény azt sugallja, hogy egy ilyen 
értéket képviselő, nélkülözhe-
tetlen berendezés biztonsága 
felszínesen volt megoldva. De 
azt is, hogy milyen elkövető 
lehetett az illető? Miért állt 
szándékában a pusztítás? Milyen 
állapotban követte el? Reméljük, 
az illetékesek mielőbb a nyomá-
ra akadnak, s választ kapunk rá. 
Ha egyáltalán lehet rá válasz. 

4-
A hónap közepén ismeretlen 

elkövető feltörte a Sütőipari 
vállalat udvarán parkírozó sze-
mélygépkocsi pillangóablakát, s 
a járműből 23 ezer forint kész-
pénzt és egy bársonykabátot 
lopott el. 

4-
Egy nappal később hasonló 

bűncselekmény történt az Ár-

nyas úton: az egyik lakás előtt 
parkírozó Ford típusú személy-
gépkocsi ablakát törték be a 
hajnali órákban, s ellopták a 
benne lévő rádiómagnót. A 
tulajdonos kára - a rongálással 
együtt - 70 ezer forint. 

4-
Április 22-én egy besurranó 

tolvaj az egyik belvárosi lakás-
ból értékesnek hitt ékszeres 
dobozzal távozott. Szerencsére, 
mert a doboz „csak" 6300 fo-
rintnyi értéket tartalmazott. 

Ugyanebben az időben - la-
kossági bejelentés után - a 
fegyverneki körzeti megbízott is 
nyomozásba kezdett, besurraná-
sos tolvajlások ügyében. A be-
surranót „munka közben" egy 
ház tulajdonosának fia tetten 
érte, a betöréshez szükséges 
teljes „készlettel". A körzeti 
megbízott a gyanúsítottat előál-
lította a kapitányságon, ahol a 
nyomozónak feltűnt a két eset 
kísérteties hasonlósága: valóban 
így is volt, a férfinál előkerült az 
ékszeres doboz is. 

4-
A korábbi hetekben két fia-

talkorú elkövető a város egyik 
középfokú tanintézetében, ahol 
ők is tanulnak, társaikat kény-
szerrel, fenyegetéssel arra bírták 
rá, hogy két-három hónapon 
keresztül számukra készpénzt és 
különböző tárgyakat adjanak át. 
A két fiatal az iskolában olyan 
társakat szemelt ki, akik fizika-
ilag gyengébbek voltak, s hatá-
rozatlanok. A dolog apró kölcsö-
nök kérésével kezdődött, amit 
természetesen soha nem adtak 
vissza. A „sikereken" felbuzdul-
va, nagyobb összegeket tudtak 
követelni társaiktól, s hogy 
szavaiknak súlyt is adjanak, 
veréssel fenyegették meg őket. A 
diákok nagy része nem mert 
ellenszegülni, inkább fizettek a 
nyugalmukért. Később a dolog 
odáig fajult, hogy „védelmi 
pénzt" is kezdtek szedni ezektől 
a gyermekektől. Persze rajtuk 
kívül senki nem fenyegette őket, 
mástól nem kellett tartaniuk. 
Megesett, hogy a sértettek tás-
káját a nagyfiút játszók minden 
teketória nélkül átkutatták, s ami 
megtetszett, elvették. Az sem 
zavarta őket, hogy tulajdonosuk 
jelen volt. Az egyre erőszako-
sabb követelésnek az egyik fiú 
nem tudott eleget tenni, s hogy a 
zaklatást elkerülje, nem ment 

iskolába. Az ügy ekkor pattant 
ki, ugyanis az egyik sértett szülei 
jelentették a történteket az is-
kolában, ahonnan a rendőrségre 
irányították őket. „Mellesleg" a 
megfélemlítést alkalmazó fiúk 
kimerítették a Btk. szerinti 
zsarolás és rablás bűntettét. 
Talán a bűncselekmények meg-
előzhetőek lettek volna, vagy a 
súlyosabbá válása megakadá-
lyozható lett volna, ha a sértettek 
nem három hónap elteltével, 
hanem rögtön elmondták volna 
az eseményeket - amelyek az 
iskolában történtek - a pedagó-
gusoknak, vagy a szülőknek. A 
szülőknek figyelmeztető jel, 
megóvhatják gyermeküket a 
hasonló jellegű bűncselekmé-
nyektől, ha jobban figyelnek 
gyermekeik baráti körére, társa-
ságára, vagy éppen arra, hogy 
honnan szerzi a pénzét. 

4-
Április 24-én, a Rendőrség 

napja alkalmából Nyíregyhá-
zán Pintér Sándor belügymi-
niszter Fejes Zoltán főhadna-
gyot , a Törökszentmiklósi 
Rendőrkapitányság megbízott 
vezetőjét soron kívül százados-
sá léptette elő. 

A szolgálati feladatok hu-
zamosabb időn át történő 
eredményes ellátásáért juta-
lomban részesítette Czédli 
Gyula, Kengyel polgármestere 
Faragó Sándor r. főtörzsőr-
mestert, kengyeli körzeti meg-
bízottat. Győri Sándor, 
Tiszaroff polgármestere 
Jancsurák Lajos r. zászlóst 
ugyancsak jutalomban részesí-
tette. 

A városi rendőrkapitány-
ság vezetője ugyanilyen indo-
kok alapján soron kívül rendőr 
törzszászlóssá léptette elő 
Bálint Károlyné r. zászlóst. Jó 
munkájuk elismeréseként 
kinevezte és magasabb beosz-
tásba helyezte Romanek Ágnes 
r. törm.-t, Pató Zoltán r. őrm.-
t és Hubai Csaba r. őrm.-t, s 
egyben előléptette őket soron 
kívül egy rendfokozattal. Soron 
kívüli előléptetést kapott 
Némethné Varga Zsuzsanna 
rendőr hadnagy, aki előlépte-
tési parancsát a megyei Rend-
őr-főkapitányság központi 
ünnepségén vehette át. 

(A híreket a rendőrségtől 
kaptuk H. M.) 
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„CSELEKEDJÜNK EGYÜTT GYERMEKEINK ES SAJAT ERDEKÜNKBEN!" 

A Városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési cselekvési programja 
A program, mely a közelmúltban készült el, összefogásra kér minden érdekeltet: a rendőrséget, az önkormányzatot, a társa-

dalmi szervezeteket, a gazdasági élet szereplőit, és természetesen a polgárokat. Magyarország a százezer lakosra jutó bűncselekmé-
nyek számában Európa középmezőnyéhez tartozik, a szubjektív biztonságérzet azonban ennél sokkal rosszabb. Sajnos a sértetté 
válás, a félelem a köztudat részévé vált. A közbiztonság közügy, össztársadalmi alapvetésű: a megoldásnak is i lyennek kell lenni. 

A közbiztonságot, az állampolgárok élet-
és vagyonbiztonságát veszélyeztető és sértő 
bűncselekmények növekedtek: „bűnözői 
iparágak" alakultak ki gépjárműlopásban, a 
kábítószer-kereskedelemben, a szervezett bűnö-
zésben, nemzetközi területen, a gazdálkodás-
ban. 

A társadalom anyagi polarizációja is tápta-
laja a bűnügyi helyzetnek: a gyors meggazda-
godásra törekvők mellett az elszegényedő, 
egzisztencia nélküli rétegek potenciális bázisát 
képezik a bűnelkövetőknek. 

A rendszerváltás után a megváltozott társa-
dalmi és gazdasági élethez alkalmazkodva 
változott a rendőri tevékenység modellje is. 
Ez a modell az ún. közösségi rendőrség, 
amelynek alapja az állampolgárokkal, állampol-
gárok csoportjaival, lakótelepekkel, körzetekkel 
való igen szoros és hatékony együttműködés. A 
rendőr tevékenysége magába foglalja a segít-
ségnyújtást, a balesetek és bűncselekmények 
sértettjeinek segítését, a bizalom kiépítését. 

A bizalom kiépítését jelentheti például a 
család, az egyház, az iskola támogatása, melyek 
szerepét gyengítette a széles körben elterjedt 
bűnözés. 

II. 
Az önkormányzatok a bűnmegelőzésben 

koordináló szerepet vállalhatnak fel, az 
érdekelt szervezetek (polgárőrség, civil önszer-
veződések) bevonásával. 

A kapitányság és a város önkormányzata 
között a közbiztonság érdekében egyeztető 
tárgyalások kezdeményezése, majd együttmű-
ködési megállapodás megkötése szükséges. Ez 
a megállapodás - a javaslat szerint - magába 
foglalja a közös felelősségvállalást, a feladatok 
megosztását, a szervezési és végrehajtási fel-
adatokat, a hatásköröket, a személyi és a tárgyi, 
valamint az anyagi feltételek biztosítását. 

A későbbiek folyamán természetesen az 
önkormányzat és a rendőrség munkája egyre 
több területen kapcsolódhatna össze. 

III. 
A program egyik legfontosabb része az ál-

lampolgárok folyamatos informálása, tájé-
koztatása. Rendszeresen fel kell hívni a polgá-
rok figyelmét arra, hogy mit tehetnek saját 
biztonságuk érdekében. Nem feltétlenül komoly 
befektetéseket igénylő beruházásról van szó: a 
nagyobb figyelem, az egymásra figyelés, a 
környezetre történő odafigyelés, jobban kell 
vigyázni értékeinkre, stb. A tájékoztatás for-
mája és színhelye lehet egy lakossági fórum, 
nyugdíjas klub, stb. Az önkormányzatok és a 
rendőrség részvételével közös oktatásra, 
tájékoztatásra kerülhetne sor annak érdeké-
ben, hogy a polgárőrség hatékonyan és jogsze-
rűen működhessen. A tervek között szerepel 
olyan ifjúsági szervezetek, tömörülések mun-
kájában is részt venni, amelyeknek a fő célja a 
biztonságos és egységes életmód kialakítása 
környezetükben. 

Városunk gimnáziumában ez év szeptem-
berében induló közrendvédelmi fakultációban 
a kapitányság közvetlenül is részt vesz. 

(Folytatjuk) 
(H. M.) 

A VASUTAS NŐKLUB HÁZATÁJÁRÓL 
A Vasutas Nyugdíjas Nőklub az újságban még nem hallatott magáról. Pedig 1976 óta működik a Petőfi Sándor út 73. sz. alatt. 

Taglétszámuk jelenleg 76 fő. Bár nőklub, van azért 12 férfitagja is, akik szívesen elkísérik ide feleségüket. (Ki látott már olyat, 
hogy csak az asszony járjon szórakozni?!) A helybelieken kívül vannak szolnoki, újszászi és karcagi tagok is. 

Látogatásomkor éppen locso-
lóbált tartottak. Benedek Zsolt 
javában húzta a talp alá valót. D. 
Nagyné Julika és Farkas Jánosné 
klubvezetők azért szívesen tájé-
koztattak az itt folyó életről. 

Minden hónap első és har-
madik hétfőjén találkozunk 14-16 
óra között. Ha valamilyen rendez-
vényünk van. - mint ma is --, 
akkor már korábban nyitunk. 

- Bizonyára nemcsak beszél-
getnek egy jót. hanem vannak 
szemezett programok is az össze-
jöveteleken! 

Igen. Egészségügyi témákról 
szó esik minden alkalommal. Egy 
asszisztensnő kéthavonta vérnyo-
mást mér. főleg energiaáremelések 
után! A rendőrség is rendszeresen 
tájékoztat bennünket a közbizton-
sággal kapcsolatos utcai és otthoni 
tennivalókról. Az óvatosság, a 
körültekintés elengedhetetlen, hisz 
oly sok esetben igyekeznek egye-
sek kihasználni az. idős emberek 
jóhiszeműségét és tájékozatlansá-
gát. 

Ünnepélyesek b összejöve-
teleket milyen alkalmakkor tarta-
nak? 

Évente egyszer van a 

„Mindenki névnapja". Ez nagyon 
kedves eseményünk. De megünne-
peljük a karácsonyt, az anyák 
napját, augusztus 20-án Szent 
István első királyunkat és az „Új 
kenyér" napját. Tartunk pótszil-
vesztert, farsangot, locsolóbált 
mint éppen ma is. Tulajdonképpen 
minden alkalom jól jön egy kis 
kikapcsolódásra. feltöltődésre, 
mert ünnepek nélkül nem lehet 
élni. Nem keringhetnek gondola-
taink állandóan csak az egyéni 
bajaink, problémáink körül! 
Együtt, egymást segítve minden 
könnyebb! 

- Házon kívüli programjaik 
vannak-e? 

Igyekszünk színessé tenni 
tagságunk életét. Két évvel ezelőtt 
Petőíi-szavalóversenyen vettünk 
részt Rákóczi új faluban, hárman: 
Annus Mihályné, Farkas Jánosné 
és L. Tóth Sándorné. Oklevéllel 
jutalmaztak bennünket. Tavaly 
felkerestük hazánk néhány szép 
táját. Voltunk Egerben. Szentend-
rén, Gödöllőn. Korábban bérle-
tünk volt Budapesten az Erkel 
Színházban, mostanában pedig 
alkalomszerűen megyünk a Fővá-
rosi Operettszínházba. Legutóbb 

az „Elisabeth"-et és „A muzsika 
hangja" c. musicalt láttuk. E hónap 
11-én Hajdúszoboszlón voltunk a 
gyógyfürdőben. Mindezeket saját 
költségen rendezzük, és vonattal 
utazunk. 

- Szeretnénk hallani jövendő 
terveikről is! 

Nyáron készülünk 
Opusztaszerre, és visszafelé betér-
nénk Szegedre is, megnézni egy 
szabadtéri előadást. Majd. ha 
megismerjük a műsorukat, erről 
akkor döntünk. Ez autóbuszos 
kirándulás lesz, ha Soros György 
hozzásegít bennünket. 

Megkezdtük a felkészülést az 
őszi Vasutas Kulturális Sereg-
szemlére, ami mindig Szolnokon 
van. Egy jelenetet viszünk, 6-7 
fővel. Ha továbbjutunk, akkor 
Budapesten a Törekvés Művelődé-
si Ház-ban (Könyves K. körút) 
lépünk közönség elé. 

Klubunk a többi 37-tel együtt 
tagja az Országos Vasutas Nyug-
díjas Szövetségnek, amely egyhe-
tes továbbképzését fogja tartani 
hamarosan, Balatonkenesén. Ezen 
mi is jelen leszünk 2 fővel. 

Tavaszi, nyári terveink között 
egy kézimunka kiállítás is szerepel 

(kötés, horgolás, tájjellegű népmű-
vészeti hímzések), és lesz egy 
amatőr festőművészek alkotásait 
bemutató kiállításunk is. 

- Valóban színes, programdús 
terv szerint dolgoznak! De ehhez 
pénz is kell! A szabadjegy nem 
fedezet mindenre, és nincs is 
mindenkinek. 

- Idáig a Szerencsekerék Ala-
pítványtól kétszer kaptunk segít-
séget. Ez a lehetőség ilyen formá-
ban megszűnt. Most a Soros Ala-
pítványhoz benyújtott kérelmünk 
eredményét várjuk. Ezt az 
ópusztaszeri kirándulással kap-
csolatban már említettük. Kará-
csonyra egy cég jóvoltából 400 
forintos ebédet kapott minden 
tagunk, a PHARMAVIT pedig 
pezsgőtablettákat adott. 

- Köszönöm, hogy az olvasók 
bepillanthattak a klub mozgalmas 
életébe. Csak minél tovább foly-
tassák így, addig biztosan elkerüli 
mindnyájukat a megöregedés 
„réme", mert nem az évek száma 
a döntő, hanem a lendület, amivel 
legyőzzük a korral járó nehézsé-
geket! 

(Hajnal Jné) 
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Barna, mély szemek 

Néztek szemembe barna, mély szemek, 
de mindegyikből Anyám szeme nézett -
anyám bársony tekinteted 
már a bölcsőmben megigézett! 
Ez sugarazta rám mosolyát, 
melynél derűsebb csupán a menny az ég. 
A betegágyamnál oly sok éjen át 
az a szempár ontotta rám könnyét. 
Később haragvó lobbanásait 
vonta magára egy-egy csínytevésem, 
s jobban bűnhődtem attól, mint akit 
levetkőztettek s vesszőztek keményen. 

Ez a szempár ma por... Hol itt, hol ott 
azonban feltűnik új tüzű mása, 
dédelgetést igér, ha mosolyog 
s kétségbeejt könnyének hullása 
Ne sírjatok! És ne villogjatok! -
kiáltanám ilyenkor megriadtan. 
Előttetek zavart kölyök maradtam, 
rossz útra tért öreg kamasz vagyok. 

(Jékely Zoltán). 

Rejtvények a természetvédelem jegyében 

Hermann Ottó kezdeményezésére májusban tartjuk a Madarak, fák napját. A következő feladványainkat ennek 
jegyében állítottuk össze. A totó megfejtését juttassátok el lapunkhoz a Városi Könyvtár felnőtt részlegében felállított 
ládánkba postán vagy személyesen: Törökszentmiklós és Vidéke Újság, , Törökszentmiklós, Kossuth út 135. (Városi 
Könyvtár). 

TOTO (PALYAZAT) 

1. Mikor van a Madarak, fák 
napja? 

1. május 18. 
2. május első vasárnapja 
x. május harmadik vasáraapja 

2. A fák melyik részéből állapít-
hatjuk meg a korát? 

1. leveléből 
2. törzséből 
x. terméséből 

3. Melyik fa termése a makk? 
1. makk fa 
2. tölgyfa 
x. bükkfa 

4. Mi a tölgyfán lévő gubacs? 
1. a gubacsdarázs bölcsője 
2. összenőtt makkok együttese 
x. a tölgyfa betegsége 

5. Mitől zöld a levél? 
1. A nap melegétől 
2. A levéltetvektől 
x. A sok klorofilltestecskétől 

6. Mitől örökzöld a j'enyő? 
1. A levele kevesebb vizet 

párologtat, mint a közönséges 
levél 

2. A ienyő leveleinek festék-
anyaga folyamatosan termelődik 

x. A nap nem tudja megsár-
gítani a tűleveleket 
7. Miért tartunk zöld növényt a 
szobában? 

1. Mert tisztítja a levegőt 
2. Mert a zöld szín nyugtatja a 

szemet 
x. Azért, hogy elriassza a 

szúnyogokat 
8. Melyik madár éve volt 1993? 

1. Széncinege 
2. Bakcsó 
x. Barátposzáta 

9. Rak-e fészket a szarka? 
1. Nem 
2.Igen 
x. Csak télen 

10. Elhagyj a-e fészkét a tojás-
ból kikelt fácán? 

1. Igen, mert fészekhagyó 
2. Nem, mert fészekrakó 
x. Csak akkor, ha megnő 

11. Magasabb-e a madarak 
hőmérséklete, mint az emberé? 

1. Egyforma 
2. Magasabb 
x. Alacsonyabb 

12. Milyen madarak tojása 
hasonlíthat a gömb alakhoz? 

1. A földön fészkelőké 
2. A biztonságos fészket 

rakóké 
x. Azoké, melyek nem raknak 

fészket 
13. Mi szolgál levegőcsapda-
ként a madaraknál? 

1. A lábuk 
2. A szárnyuk 
x. A tollazatúk 

/ J+7. Melyik az alábbiak közül 
a kényértermő fa? 

1. datolyapálma 
2. yukkapálma 
x. szágópálma 

A toto megfejtéséhez segítségül 
ajánljuk a Bölcs Bagoly sorozat 
köteteit. 

Kedves gyerekek! 

Vajon egy-két jellemző szóból, szójátékból ráismertek-e a 
következő találós kérdések madaraira? 

Háta bársony, hasa vászon, szeme pilla, farka villa, feje bot. 
Mi az? 

Melyik szem tud repülni? 
Melyik ló tud szárnyon szállni? 

És egy kis madaras csalafintaság: Mi feketébb a varjúnál? 
Hányat lép a veréb egy esztendőben? 
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Legyünk fittek, egészségesek! 
Popsi és combformálás 

.assú lábemelés föl és le, keresztezve, 40 ismétléssel 

Fönn megtartva lábnyújtás és hajlítás 40 ismétléssel 

Fönn piciket mozgatva 80 ismétléssel 

Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet 
TÁJÉKOZTATÓJA 

1999. MÁJUS 01-TŐL TAKARÉKSZÖVETKEZETÜNK 
SZUMMA DISZKONTBETÉT 
konstrukció forgalmazását kezdi meg. 

SZUMMA DISZKONTBETÉT: éven belüli betét, a hozam számítása már ismert a Disz-
kont Kincstárjegynél. 
Címlete lehet: fix címlet 10.000 Ft-tól fölfelé. 
Mobil címlet, a betételhelyező szabadon, a kitűzött célja érdekében oldja meg. 
Lejárata: lehet fix lejárat, 30, 90, 180, 365 nap és Mobil lejárat 30 naptól fölfelé bármeny-
nyi nap. 
SZUMMA DISZKONTBETÉTEK OBA által biztosítottak. 
Fenntartással elhelyezett, névre szóló betétszerződés. 
Befektetői kör: természetes személyek, egyéni és társas jogi és nem jogi személyiségű 
vállalkozások és egyéb szervezetek válthatják. 
Értékesítési ügyben május hónaptól ügyfeleink keressék kirendeltségünket! 

Korszerűsíteni, közművesíteni szeretné lakását? 
A Takarékszövetkezet segít Önnek! 

• Fűtéskorszerűsítés (gázbekötés, központi fűtés) A felsorolt tevékenységekhez a 
• Járda, útépítés Takarékszövetkezet kedvezményes 
• Telefonbekötés hitelt biztosít! 
• Vízvezeték kiépítése Maximum összege: 300.000 Ft 
• Kábelcsatornához csatlakozás Futamideje: max. 60 hónap 
• Szennyvízhálózathoz csatlakozás Kamat mértéke: 27 % 

Kezelési költség: évi 1 % 

Nyisson lakossági folyószámlát Takarékszövetkezetünknél! 
CIRRUS-MAESTRO bankkártya igényelhető. 

További információkért keresse helyi kirendeltségünket! 
„Önökkel, Önökért, a BIZTOS JÖVŐÉRT!" 

Jókai bableves 
Hozzávalók(4 személyre): 25 dkg tarkabab, 80 
dkg füstölt sertéscsülök, 2 gerezd fokhagyma, 
8-10 szem bors, 15 dkg vegyeszöldség, 10 dkg 
füstölt kolbász, 2 babérlevél, 13 dkg liszt, 1 
tojás, 1 fej hagyma, 1 ek. olaj, 1 mokkáskanál 
pirospaprika, 2 dl tejföl, ecet vagy citromlé, 1 
db zöldpaprika. 
Előkészítés'. Előző este átválogatjuk a babot, 
megmossuk a csülköt, és külön tálban, hideg 
vízben mindkettőt beáztatjuk. Másnap le-
szűrjük, leöblítjük. A fokhagymát meghámoz-
zuk, a borssal együtt teatojásba zárjuk. A 
zöldséget megtisztítjuk, megmossuk, karikára 
vágjuk. A kolbászt langyos, folyó víz alatt 
megmossuk, felkarikázzuk. 
Elkészítés (kb. 90 perc): Annyi hideg vízben, 
hogy ellepje, feltesszük főni a csülköt. Ha 
félig megfőtt, hozzáadjuk a babérlevelet és a 
teatojást. Ha a bab is félig megpuhult, hozzá-
adjuk a zöldségeket és a kolbászt, az egészet 
puhára főzzük. 
Közben 10 dkg liszttel, egy csipet sóval, 
tojással, víz nélkül babszemnyi nagyságú 
csipetkét készítünk, amelyet lisztezett desz-
kán száradni hagyunk. 
A megfőtt csülköt kivesszük a levesből, koc-
kákra vágjuk, majd visszatesszük. Hagymás-
paprikás rántást készítünk, 3 dl hideg vízzel 
felengedjük, és ráöntjük a levesre. Beleke-
verjük a tejfölt, és felforraljuk. Beleszórjuk a 
csipetkét, és 10-12 percig fedő nélkül puhára 
főzzük. A babérlevelet és a teatojást eltávo-
lítjuk, végül ízlés szerint ízesítjük. Tetejét 
zöldpaprika karikákkal díszíthetjük. 
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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 
Díjtalan kórházi ügyintézés, anyakönyvvezetés. 

A hűtés csak nálunk díjtalan! 
P Ó S T A B T Ü Z L E T E I : 

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

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

Szolgáltatásunk folyamatos: 0-24 óráig 
IJjszerü kocsinkkal az oirszág egész területén vállalunk szállítást, ügyintézést. 

Telefonon is megrendelhető koszorú, sírcsokor díjtalan kiszállítással! 

A szerkesztőség munkatársai az alábbi 
k telefonszámokon hívhatók: 

Varga Mária: 
H-P. 17-20 óra között / 390-855/ 

Fehérné Kovács Ilona : 
H - P . / 3 9 2 - 0 3 2 / 
Hajnal Józsefné 

17-20 óra között / 390-898/ 
Hegedűsné Szűcs Zsuzsa: 

14-20 óra között /390-760/ 

Halottaink 
( m á r c i u s 2 8 - á p r i l i s 2 2 - i g ) 

Dr . C s a p ó V i l m o s (81 é v e s ) , S z a l a i J ó z s e f (58 ) , 
B o r s o s M i k l ó s (80 ) , M é s z á r o s J á n o s (67 ) , özv . 
K a r a k a s G y ö r g y n é G e l e i E r z s é b e t (76 ) , V e r b a i 
I s t v á n n é D e á k A r a n k a ( 5 7 ) , F e h é r S e b e s t y é n n é 
V e r e b e s M á r i a (78 ) , özv . M o l n á r Z s i g m o n d n é 
K a r a k a s E r z s é b e t (89 ) , G á l K á l m á n K á r o l y (84 ) , 
T o r d a K a t a l i n (91 ) , C s a j á g i G y ö r g y n é P a t a k i J u l i -
a n n a (53) , K á n y a S á n d o r ( 7 5 ) , K o l l á r I m r e (60 ) , 
B a l l a E s z t e r (67 ) , K o v á c s L a j o s n é B o z a E r z s é b e t 
(59) , K i s s K á r o l y n é V é g h J o l á n (87 ) , özv . P e r g e 
A n d r á s n é F e h é r K a t a l i n ( 8 2 ) , id. Á r v á i J á n o s (66 ) , 
id. Ste l l i I m r e (80 ) , G á b o r B a l á z s n é G ö r ö g M a r g i t 
(85 ) , özv . A n t ó n i I s t v á n n é D r u c z a E r z s é b e t (79 ) , 
i f j . N é m e t h I m r e (56 ) , N é m e t h I s t v á n (38) , özv . 
N é m e t h I s t v á n n é B a t a M á r i a (91) , özv . M o l n á r 
L a j o s n é M o l n á r M a g d o l n a (53 ) , S z e l e i K i s s G e r -
ge ly (87 ) , F a r k a s f a l v i L á s z l ó M i h á l y (74 ) , özv . 
S u r á n y i I s t v á n n é J u h á s z E r z s é b e t ( T i s z a p ü s p ö k i , 
8 7 éves ) . 

N y u g o d j a n a k b é k é b e n ! 

A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS MŰSORA A 96,4 Mhz-en 
T e l . : 5 6 / 3 9 0 - 6 7 6 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 
06.00: Jó reggelt Törökszentmiklós! 06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 06.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 08.00: Hírek 08.00: Hírek 08.00: Hírek 
08.20: Zenés lapozgató (ism) 08.20: Zenés nosztalgia műsor (ism) 08.20: Lemezbemutató (ism) 08.20: Slágerlista (ism) 
10.00: Hírek 10.00: Hírek 10.00: Hírek 10.05Szentmiklósi kaleidoszkóp (ism) 
10.20: Önkormányzati fórum (ism) 10.20: Extra (ism) 10.20: Record Express félórája 11.00 Hírek 
11.05: Sztár zene 11.00: Hírek 11.05: Sztárzene 11.05: Sztár zene 
12.00: Hírek 11.05 Szár zene 12.00: Hírek 12.00: Hírek 
13.00: Zenés délután 13.00: Zenés délután 13.00: Zenés délután 13.00: Zenés délután 
17.00: Műsorismertetés, hírek 17.05 Ifjúsági híradó 17.05 Szentmiklósi kaleidoszkóp 17.00: Műsorismertetés, hírek 
17.05 Sportmagazin 18.00 Hírek 17.35: Lemezbörze 17.05 Hasznos tanácsok (ism) 
18.20: Extra 19.00: BBC hírek 18.20: Hasznos tanácsok 19.00: BBC hírek 
19.50 Esti mese 19.50: Esti mese 19.00: BBC hírek 19.50: Esti mese 
20.00 Hírek 20.00: Hírek 19.50: Esti mese 20.00: Hírek 
20.20:Ujdonság magnósoknak! 20.20: Lemezbemutató (ism) 20.00: Hírek 20.20: Kívánságműsor 
22.00: Műsorzárás 22.00: Műsorzárás 20.20: Slágerparádé 22.00: Műsorzárás 

22.00: Műsorzárás 

Péntek Szombat Vasárnap 
06.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
08.00: Hírek 

07.00: Jó reggelt, Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek 

07.00: Jó reggelt. Törökszentmiklós! 
09.00: Hírek Gyógy szertári 

08.20: Lemezbemutató 09.05: Dance party 09.05: Szív küldi ügyelet 
10.00: Hírek 10.00: Hírek 12.00: Hírek 

ügyelet 
11.00 Hírek 10.05: Hasznos tanácsok (ism) 12.05: Magyar nóták - Operett 
11.05: Sztár zene 11.05: Sztár zene 13.00: Hírek május 15-16 Szentháromság 
12.00: Hírek 12.00: Hírek 13.05: Vasárnapi szieszta 

május 22-24 Kígyó Patika 13.00: Zenés délután 13.00: Hírek 14.05: Zenés délután május 22-24 Kígyó Patika 
17.00: Műsorismertetés, hírek 
17.05: Önkormányzati fórum 

13.05: Zenés délután 
17.00: Hírek 

16.05: Kabaré 
17.00: Hírek 

május 29-30 Fontana 

19.00: BBC hírek 17.05: Zenés nosztalgia műsor 17.05: Zenés délután június 5- 6 Fehérkereszt 
19.50: Esti mese 19.00: BBC hírek 19.00: BBC hírek 

június 5- 6 Fehérkereszt 

20.00: Hírek 19.50: Esti mese 19.50: Esti mese 
20.20: Zenés lapozgató 20.00: Hírek 20.00: Hírek 
22.00: Műsorzárás 20.20: Slágerparádé (ism) 20.20: Slágerlista 
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