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Önkormányzati hírek
Törökszentmiklós új képviselő-testülete 2006. október
12-én tartotta alakuló ülését.
Az október elsejei választás településünkön is alaposan átalakította a politikai erőviszonyokat az önkormányzatban.
Dr. Juhász Enikő személyében a
FIDESZ-KDNP-MDFKPE
pártszövetség jelöltje nyerte el a
polgármesteri címet. A testületben 8 új képviselő foglalhatta
el székét. A FIDESZ-KDNPMDF-KPE nyolc, az MSZP
négy, a Lokálpatrióta Egyesület
ugyancsak négy, míg a Horgász
Egyesület 1 képviselői helyet
szerzett.
Az érdeklődők megtöltötték a
Polgármesteri Hivatal 3. emeleti nagytermét az új képviselőtestület alakuló ülésén. A Him-

nusz közös eléneklése után a
Kodály Zoltán Zeneiskola és a
Bercsényi Miklós Gimnázium
növendékeinek ünnepi műsorát
hallhatták a jelenlévők.
Az október elsejei önkormányzati és kisebbségi önkormányzati választások eredményeiről a
helyi választási bizottság elnöke, Nagy Gyula számolt be. Ezt
dr. Juhász Enikő polgármester,
majd a képviselő-testület tagjainak eskütétele követte. A helyhatóság Szegő János személyében alpolgármestert is választott. A városatyák döntöttek a
bizottságok összetételeiről is.
Az ügyrendi elnöke, dr. Molnár
József, a pénzügyié Kucsera
György, a városfejlesztésié
Csikós Sándor, a szociálisé
Bajusz Katalin, míg a kulturálisé Fejes Ferenc lett.

dr. Juhász Enikő polgármesteri esküje
Az új képviselő-testület első
ülésén több pályázat benyújtásáról határozott. A teljes alapellátás, szakellátás és gondozás
informatikai rendszerének egy
épületegységben belüli biztosí-

tását célozza meg az a pályázat,
melynek címzettje az Egészségügyi Minisztérium.
Az egészségügyi ellátórendszer
szerkezeti átalakításának támo-

Munkához látott az új képviselő-testület
gatására, az intézményi átalakítások megkezdésének segítésére hirdette meg pályázatát a
szaktárca. A célok között kiemelt szerepet kapott a területi
egyenlőtlenségek csökkentése,
az ellátáshoz való hozzáférés
esélyegyenlőségének megteremtése.
Az Egyesített Gyógyító és
Megelőző Intézet, az EGYMI,
amely a háziorvosi és szakrendeléseknek is helyet biztosít,
a TELEMEDICINA- Technológiai Fejlesztés témakörben
nyújtotta be pályázatát, melynek
célja, az épületegységen belül
biztosítani a teljes alapellátás,
szakellátás és a gondozás informatikai rendszerének kialakítását. Ez- utalva a pályázati
kiírás előbbi említett egyik fontos elemére- bázisát jelentheti a
kistérségi szűrőközpont továbbfejlesztésének. A sikeres pályázat nyomán megvalósuló fejlesztés emellett lehetőséget teremthet a szakmai információk
elérésére, az egészségügyi dokumentációk vezetésére, az országos adatbázisok használatára, a minőségbiztosítás feltételeinek megteremtésére, kapcsolódási lehetőséget teremthet
más egészségügyi és egyéb
intézményekhez. A maximálisan 60 millió forintos elnyer-

hető támogatáshoz önerő nem
szükséges, az abban vállaltakat,
azaz az információs rendszer
kiépítését, – a támogatás odaítélése esetén- 2007. március végéig kell az egészségügyi intézménynek ill. fenntartójának, az
önkormányzatnak teljesítenie.
A város főútja, az egykori 4-es
számú főút településen áthaladó, még mindig nagy forgalmú
szakasza mellett szeretne kerékpárutat kialakítani Törökszentmiklós Önkormányzata. A megvalósítás első lépéseként benyújtandó pályázatról is alakuló
ülésén határozott a város képviselő-testülete. A tervezett kerékpárútnak a már meglévő szakaszhoz kell csatlakoznia, illetve
több települést érintő tervezésnél, az érintetteknek részarányos tehervállalást kell garantálniuk.
A tervezés négymillió forintos
költségének felét pályázza
meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium turisztikai
és közlekedésbiztonsági célú
kerékpárutak építésének és
tervezésének támogatására elkülönített keretéből Törökszentmiklós. A tervek elkészítéséhez szükséges kétmillió
forintos önerőt a jövő évi költségvetéséből kívánja biztosítanisikeres a képviselő-testület.
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Pro Urbe Törökszentmiklós kitüntetés
Egy pedagógus és egy civil
aktivista kapta idén a Pro
Urbe Törökszentmiklós kitüntetést.
Szokás szerint az október 23-i
nemzeti ünnephez kötődően
adták át a város Önkormányzatának díjait a településért
sokat tett, életútjával példaként
szolgáló személyiségek számára.

Ebben az évben két személyt
ítélt méltónak az elismerésre a
helyhatóság. Hajnal Andrásné
két évtizedig vezette az Arany
Fonál Kézimunka Szakkört.
Számtalan helyi és környékbeli
önkormányzati, egyházi, oktatási intézmény terítői, párnái
őrzik keze nyomát. Ma is sokat
dolgozik, példa erre éppen az
október 23-i ünnepi zászló,
vagy a katolikus templom sok-

sok ülőpárnája.

helyi ünnepségeket.

A másik Pro Urbe díjas, Soós
Kálmán, a Petőfi Sándor Általános Iskola idén nyugdíjba
vonult igazgatója. Sok gyermek nevelkedett keze alatt,
majd sikeresen vezette az
oktatási intézményt. Ő is
rendkívül aktív közösségi életet
él, zenei tudásával, lokálpatrióta
elkötelezettségével gazdagítja a

A két kitüntetettnek dr. Juhász
Enikő polgármester adta át a Pro
Urbe Díjat. A Hírmondó a város
lakossága nevében gratulál, a
kitüntetésre méltónak bizonyult
két polgárnak!

Hajnal Andrásné, Pro Urbe Díjas

Soós Kálmán átveszi a Pro Urbe

Díjat a polgármestertől

Megyei Önkormányzat
Október 11-én tartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés. Az elnök Fejér Andor lett, aki
Törökszentmiklós képviselőtestületének is tagja.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat legnagyobb
frakciója a Fidesz-KDNP 22
tagú képviselőcsoportja. Az
MSZP színeiben 14 képviselő
jutott be a közgyűlésbe, továbbá
2 szabaddemokrata, 1 MDF-es
és 1, a Tiszazugi Települések
Szövetsége, valamint 1, a Tiszató Régió Ifjúságáért Egyesület
által jelölt képviselő vesz részt a
testület munkájában. A megyei
közgyűlés elnökévé a fideszes
Fejér Andort választották, aki

elnöki beköszöntőjében megígérte, hogy tudásuk legjavát
állítják Jász-Nagykun-Szolnok
megye szolgálatába. Mint fogalmazott, takarékosabb, kisebb
létszámú, rugalmasabb és hatékonyabb működést kívánnak
megvalósítani. A megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta: cél
a megye szerepének megerősítése, a kötelező és önként
vállalt feladatok összehangolása, a megkezdett fejlesztések
folytatása, a kis és közepes
vállalkozások támogatásával új
munkahelyek teremtése. Megemlítette, hogy az új testület 200
millió forintos hiánnyal és 150
millió forintos hitelállománnyal
veszi át az önkormányzatot.
Fejér Andor hangsúlyozta: valamennyi megvalósítható ötletet

befogadnak, az önkormányzati
munkához a közgyűlés valamennyi tagjának konstruktív
együttműködését kérte.
A megyei önkormányzatot az
elnök mellett két főállású és egy
társadalmi megbízatású alelnök
irányítja. Az alakuló ülésen
főállású alelnökké Búsi Lajost,
társadalmi megbízatású alelnökké Kiss Jánost választották,
mindketten a Fidesz-KDNP
képviselői. A másik főállású
alelnököt egy későbbi időpontban választja meg a testület.
A módosított szervezeti és
működési szabályzat alapján öt
szakbizottságban folyik majd az
előkészítő munka. Az Ügyrendi
Bizottság elnöke Molnár Imre, a

Pénzügyi Bizottságé Tokár
István, a gazdaságié Szádvári
Gábor lett. Az Oktatási,
Kulturális és Vallásügyi Bizottságot dr. Wirth István, a
Szociális, Egészségügyi, Sport
és Etnikai Bizottságot Vadas
Sándor, az újonnan megalakított
Közbeszerzési Bizottságot pedig
Boldog István vezeti.

Helyreigazítás
Több olvasónk is felhívta szerkesztőségünk figyelmét a Hírmondó egy októberi pontatlanságra. A korábbi évtizedekben
volt már női városvezetője településünknek. 1983. októberétől
1990-ig Kóródi Antalné töltötte
be a tanácselnöki tisztet.
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Hírek, közlemények
Az Észak-alföldi Régió három
megyéje közül Jász- NagykunSzolnokban a legalacsonyabbak a keresetek a Központi
Statisztikai Hivatal első féléves adati szerint. A bruttó
átlagbér 133.200 Ft. volt a Jászkunságban a vizsgált időszakban. A szellemi foglalkozásúak
csaknem a dupláját keresték a
fizika alkalmazottak bérének,
előbbi átlagban 190 ezer, utóbbi
95 ezer Ft. volt 2006 első felében, megyénkben.
Használatba vették diákok és
pedagógusok
a
felújított
„Kiskúti Iskola” épületét. A
Hunyadi Mátyás Nevelési és
Oktatási Központ tagintézménye a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján elkülönítetten nevelhető, tanulásban akadályozott gyermekek esélyegyenlőségének erősítésére szolgál. A tanulási és
magatartási zavarokkal küzdő
diákok mindegyike rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban
részesülő családból kerül ki. A
70 tanuló több mint fele cigány
származású, ők roma felzárkóztató programban vesznek részt.
A „Kiskúti iskola” jövőre 100
éves régi épületének felújítása
mellett, egy a fenntartó önkormányzattal közös pályázat sikere nyomán egy új szárnnyal is
bővült az intézmény. Számítógépes labor, természettudományos szaktanterem és ún. gyakorlati konyha szolgálja a diákok életesélyeinek növelését.
Elkészült a 4-es számú főútvonal Törökszentmiklós és
Fegyvernek- Szapárfalu közötti szakasz „négysávúsításának” első üteme. Két forgalmi sáv már járható, ezek
festése lapzártánk időpontjában
zajlik. Eddig egy 6 km-es
szakasz kétszer két sávra történő
átalakítása történt meg, 3,3
milliárd Ft-ból. A hivatalos
átadás még várat magára, az új
útra történő átterelés a téli
időszakban válik esedékessé.
Lapzártáig már három tűz-

esethez kellet Törökszentmiklósra vonulniuk a környékbeli
hivatásos tűzoltóknak. November első napján a Kelet útcába száguldott két tűzoltóautó,
és 10 perc alatt eloltották a 8X8
m-es lakószobában tomboló
lángokat. Személyi sérülés nem
történt, de a szobában mindent
elemésztett a tűz. Másnap már a
mezőtúri és a kunszentmártoni
lánglovagok is csatlakoztak
szolnoki kollégáikhoz az újabb
háztűz riasztás nyomán. Az Ady
E. úton felkapó lángok már
jóval komolyabb munkát adtak
a tűzoltóknak, akik nagy erőfeszítéssel birkóztak meg a
tetőről a felújítás alatt álló épületre átterjedő tűzzel. A veszélyt
fokozta az udvaron felállított
asztalosműhely, ill. annak gyúlékony tartalma. Személyi sérülés ezúttal sem történt, az anyagi
kár jelentős. November 8-án
reggel ismét városunkban akadt
munkája
a
szolnoki
lánglovagoknak, akik a Bem
úton
egy
8X5
m-es
alsóépületben keletkezett tüzet
fékeztek meg, 20 perc alatt.
Személyi sérülés szerencsére itt
sem történt.
Az Országgyűlés 2007. január
1-i hatállyal több ponton
jelentős mértékben módosította a gépjárműadóról szóló
törvényt. Erről kért tájékoztatást a Hírmondó a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának vezetőjétől, Ondok Lászlótól.
-Milyen szempontok alapján kell
kiszámítani a fizetendő gépjárműadót?
-A személygépjárműveknél az
adóztatás alapja a jármű tömege
helyett annak teljesítménye és
életkora lesz. Az adó mértéke a
jármű:
-gyártási évében és az azt
követő 3 naptári évben 300
Ft/kilowatt,
-gyártási évet követő 4-7.
naptári évben 260 Ft/kilowatt,
-gyártási évet követő 8-11.
naptári évben 200 Ft/kilowatt,
-gyártási évet követő 12-15.

Városunk országszerte ismert szülötte Caramell és kedvese,
Bartók Eszter is részt vett a Kiskúti Iskola ünnepségén
naptári évben 160 Ft/kilowatt,
-gyártási évet követő 16. naptári
évben és az azt követő naptári
években 120 Ft/kilowatt.
Tehát minél nagyobb a jármű
kilowattban kifejezett teljesítménye és az minél fiatalabb,
annál magasabb mértékű a
fizetendő adó. Általánosságban
elmondható, hogy a fiatalabb és
nagyobb teljesítményű gépjárműveknél a jelenlegi adómérték
növekedni, az idősebb és kisebb
teljesítményűeknél
pedig
csökkenni fog.
-A kedvezmények ill. A kedvezményezettek köre is megváltozik?
A személygépjárműveknél a
katalizátoros kedvezmények teljes mértékben megszűnnek. A
súlyos
mozgáskorlátozottak
adómentességének feltételei szigorodnak. Csak az olyan, 100
kilowatt teljesítményt el nem
érő személygépjármű után jár
majd a mentesség, amely a
mozgáskorlátozott személy tulajdonában van, az üzembentartói minőség ehhez már
nem lesz elegendő. E szabály
alól egy kivétel van: a kiskorú
mozgáskorlátozott esetén a

szülő, nevelőszülő tulajdonában
lévő járműre is kérelmezhető a
mentesség.
-Mire készüljenek a nem személygépkocsi, hanem kisebb
vagy nagyobb jármű után
adózók?
Az autóbuszok, nyerges-vontatók, lakó-pótkocsik és tehergépjárművek esetén megmaradt az
önsúlyhoz illetve a raksúlyhoz
kapcsolódó adóztatás. Ezen járművek esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja utáni 1.200 forintos adómérték nem változik, de a katalizátoros kedvezmények köre
szűkül, és mértéke is túlnyomó
részben csökken.
A 250 köbcentit el nem érő
motorkerékpárok is a gépjárműadó hatálya alá fognak tartozni,
az adó mértéke a személygépjárművekkel megegyezően az
életkor és a teljesítmény alapján
kerül megállapításra.
Az adóztatás 2007. évben is a
gépjármű-nyilvántartás adatai
alapján fog megtörténni, és
minden adózó a bejelentett
állandó lakcímére kézbesítendő
határozatban értesül a fizetendő
adóról.
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A Polgármesteri Hivatal közleményei
A csatornaépítés üteme gyorsult, de még nem eléggé!
A tervezett 55,7 km szennyvízgerincvezeték nagy része már
elkészült. Folyamatban van a
mélyvezetésű csatornák fektetése, illetve a fektetéshez szükséges talajvízszint süllyesztése.
Vákuumos talajvízszint sülylyesztés zajlik az Akácos úton
és a Kelet úton. Vákuumos talajvízszint süllyesztés és csatornafektetési munkák folynak a Széchenyi út Almásy és
Pánthy út közötti szakaszán, a
József A. úton, a Somogyi B.
út- Mátyás király út sarkánál, a
Béla király úton, a Viola és a
Szegfű út között, valamint a
Radnóti úton, a Vasút út- Kelet
út között. November hónapban
tovább folytatódik a szenynyvíz-beruházás kivitelezése során megrongálódott közterületek helyreállítása. A munkálatok során előtérbe helyezik az
utak és járdák helyreállítását.
A csatornázással kapcsolatos
gondok lakossági bejelentésére
egy ingyenesen hívható zöld
számot kezdeményezett a város
vezetése, amely október végétől
működik. A lakosság úgy tűnik,
kedvezően fogadta e lehetőséget, hiszen egyre többen tárcsázzák a 06-80/204-767-es telefonszámot.
Kérjük Önöket, továbbra is ezen
a számon érdeklődjenek a csatorna beruházásról!

Jön a tél, fűteni kell!
Elkezdődött a fűtési szezon, de
sok családnál gondot jelent,
hogy mivel tegyék kellemesebbé az otthon melegét.
Szegő János alpolgármester
kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal felmérte a város
belterületén található, önkormányzati tulajdonban lévő erdőművelési ágú területeket, ahol
egyfajta cserjézéssel,- természetbeni juttatással- enyhíteni
lehetne a rászorulók fűtési
gondjain. Erre alkalmas területeket találtak a Vasút út, az
Andrássy- csatorna és a Strandfürdő mellett, összesen 6,37
hektáron.
Az erdők tisztítása, karbantartása jóváhagyott éves erdőgazdálkodási terv alapján végezhető el, az erdők védelméről
szóló 1996. évi, LIV. törvény
alapján. A hivatal megkereste ez
ügyben az Állami Erdészeti
Szolgálat illetékeseit, a szükséges engedélyek beszerzése elkezdődött. A cserjézési munkálatokban a cigány kisebbséggel
való együttműködés fontosságát
hangsúlyozzák a város vezetői,
ezért a Polgármesteri Hivatal
megkereste a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőit, tegyenek javaslatot a
programban résztvevők körére. Az erdőtisztítás elvégzése
szakmunkát igényel, így erdőmérnök felügyeletével kezdődnek el a munkák, az engedélyes
terv birtokában.
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100 éves óvodák
Az országban egyedülálló módon, egyszerre ünnepelhette
alapításának 100. évfordulóját
két törökszentmiklósi óvoda.
Az ikerintézmények múltjáról
és jelenéről, kiadványt is megjelentetnek majd.
Törökszentmiklós keleti és nyugati városrészében, a Felvégen
és az Alvégen 100 esztendővel
ezelőtt nyitotta meg kapuit a két
teljesen egyforma intézmény,
melyek a mai napig megőrizték
hasonlóságukat. Az Arany
János úti és a Hunyadi úti
Óvoda hőskorában az egyetlen
szakképzett pedagógus mindkét
kisdedóvóban ellátta, a napközben a földeken dolgozók által

elhelyezett gyermekek felügyeletét.
Mint a korabeli fotók sora tanúskodik róla, a ma sok oktatási
intézményben
újdonságként
megjelenő hagyományőrzés, e
két óvodában már akkor a nevelési-oktatási program alapját
képzete.
A centenáriumról egész éves
programsorozat keretében emlékeznek meg az ovikban. November 10-én a korában ott dolgozókat köszöntötték a Hunyadi
úti intézményben, ahol ebből az
alkalomból emléktáblát is
avattak. Ugyanezen a napon,
délután, az Arany János úti
óvodában emlékfát ültettek a
centenárium tiszteletére.

Az Arany J. úti óvodában emlékfát ültettek az egykori dolgozók
tiszteletére, a munkálatokban a Napsugár csoport tagjai is
aktívan részt vettek
A Hunyadi úti oviban emléktáblát
avattak a centenáriumon
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Sport
Maraton
Igazi szenzáció! A Versenycsigák Atlétikai Klub csapata
sikeresen teljesítette a BécsPozsony- Budapest Szupermaratoni Verseny, több mint 320
km-es távját. Az ötnapos
emberpróbáló megmérettetésen
remeklő gárda tagjai: Kovács
Zoltán(54), Polgár Sándor(50),
Csintalan Zsolt(40), Holló
Mihály(35) és Nádas László(26). Az egyéniben induló
Holló Mihály is sikeresen győzte le a nehézségeket és futott be
a célba. Gratulálunk a nem mindennapi teljesítményhez!
Labdarúgás
Továbbra is folytatja remekélését a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei labdarúgó bajnokságban a törökszentmiklósi gárda, amely magabiztosan teljesít,
vezeti a tabellát.
16 jászkunsági település csapata
rúgja a bőrt a megyei másodosztályban. A bajnoki rajt előtt
múltjuk, a háttért adó városok
nagysága miatt Törökszentmiklós, Kisújszállás és Szajol
együttese tűnt a dobogó biztos
várományosának. 13 forduló
után azonban csak a „miklósiakról” lehet elmondani, hogy
hozzák a papírformát, hiszen

egy tucat győzelem mellett,
mindössze egy döntetlen csúfítja szereplésüket. Magabiztosan, több mint 10 ponttal előzik
meg riválisaikat. Az idei meglepetésgárda, a Pusztamonostor,
amely hat ponttal leszakadva a
második a tabellán, ugyancsak
hat ponttal megelőzve Szajolt és
Kisújszállást. A táblázat alján a
Kőtelek szerénykedik, amely
egy győzelme mellé, egy remit
és 11 vereséget sorakoztathat fel
eddig. A megyei másodosztály
őszi
küzdelmei
december
közepéig tartanak.
Futsal
Javában tart az NB II-es Futsal
bajnokság, ahol a Fáklya Se
igyekszik megismételni tavalyi
jó szereplését, eddig úgy tűnik
nem esélytelenül. Hat meccséből négyet nyert meg a gárda,
két idegenbeli vereségét az
előtte álló gárdáktól szenvedte
el. Lapzártakor a 9 csapatot
felvonultató tabella harmadik
helyén tanyázik a Fáklya SE,
amely november 27-én a listavezető Euro Globált fogadja a
Lábassy Sportcsarnokban, majd
Dunavarsányban zárja az őszi
évadot december 4-én.

A Versenycsigák nevükkel ellentétben szenzációsan teljesítettek a
szupermaratoni versenyen
Kézilabda
Míg a korábbi években rendre a
dobogó valamelyik fokáért küzdött a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület, idén egészen
mások a célok. Lapzártakor az
NB II dél-keleti csoportjának 11
gárdát felvonultató küzdelemsorozatában a 8. helyen tanyázik
Fejes László csapata. Hét
forduló után egy győzelem egy
döntetlen és 5 vereség a mérleg.
Az eddigi egy diadalt a Szarvas
felett aratta a gárda, a legutóbbi
fordulóban pedig hazai pályán
játszott 29-29-es döntetlent a
Kiskunmajsával.
Az őszi szezon hátralévő
meccsein november 18-án Szentesen, 25-én pedig Újkígyóson,
majd zárásként december 02-án
hazai pályán lehet javítani a
Mezőtúr ellen. A bajnokságot
jelenleg a Hirös-Mix TVSE vezeti a Martfű és a Mezőtúr előtt.
Szárnyal viszont az ifi csapat,
amely hétből hétszer győztesen hagyta el a küzdőteret,
és egyedüli hibátlan csapatként vezeti a tabellát.

Csontos Lajos csapata remekel a bajnokságban

Lapzártakor érkezett!

Hulladékgazdálkodás
Ha minden a tervek szerint
alakul, akkor 2007. január 1én megkezdheti működését a
kétpói hulladéklerakó – jelentette be sajtótájékoztatóján
Szalay Ferenc.
Október 9-én Szolnokra látogattak a portugál kivitelező cég, a
Mota Engil tulajdonosai. A tárgyalások eredményeként vállalták, hogy kijavítják a létesítmény hibáját és a kért 20 cm
vastag kavics réteget lerakják a
depóniatérbe. Ezzel együtt a
külföldiek a konzorcium településeit és az üzemeltetőt ért kár
megtérítését is fedezik. Az első
kazetta december 31-ére, a további 3 pedig jövő május 31-ig
készül el. A Remondis Kétpó
Kft. visszavonja a működési
engedély iránti kérelmét és
egyelőre ideiglenes kérelmet
igényel. Amint megkapja, azonnal elkezdi az üzemeltetést. Az
érintett települések pedig a
lerakó rendelkezésre állásakor
rögtön megkezdik a beszállítást.
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A rendőrség jelenti
Ahogyan a mezőgazdaságban,
úgy a rendőrségi munkában is
igencsak sok munka jelentkezik
az őszi időszakban, ami
kollégáink szakmai ismereteit,
és gyakran szemfülességét is
próbára teszi. Azok, akik mások
értékeit eltulajdonítva próbálnak
kisebb nagyobb haszonra szert
tenni, persze nem válogatnak az
évszakok között.
Nyomozóink is első pillanatban
azt hitték, az őszi mezőgazdasági munkákkal vannak
összefüggésbe azoknak az elkövetőknek a tevékenységei, akik
a város külterületén előbb vetőcsoroszlyákat, majd gyűrűs
hengereket tulajdonítottak el.
Az őszi munkáknál azonban
egyszerűbb lehet a magyarázat,
hiszen az utóbbi időszakban jól
megfigyelhető hogy minden
fémből készült tárgy, amit
kisebb-nagyobb „fáradozással” el lehet vinni egy közelebbi, vagy távolabbi színesfém átvevő helyre, azt megpróbálják eltulajdonítani.
Közúti ellenőrzéseken egyre
gyakrabban találkoznak járőreink olyan szállítmányokkal,
amikor lebontott fémlemezeket,
alkatrészeket szállítanak jellemzően szolnoki átvevő helyekre.
A legutóbbi ilyen fogás olyan
frissnek bizonyult, hogy a lebontott alumínium lemezek tulajdonosa meglepődve hallotta,
amikor bejelentést akart tenni a
lopásról, hogy értékei lefoglalva
a rendőrkapitányságon találhatóak.
Meglepődve hallotta a kihallgatásán az a horgász is, akit a
fegyverneki,
Alsóréti
Holt
Tiszán gereblyézés közben értek
tetten, hogy nem csak engedély
nélküli horgászatért, hanem a

ségünk során eddig is örömmel vettünk minden visszajelzést, a pozitív tapasztalatok
mellett az előforduló hibák
kijavítására is nagy hangsúlyt
fektetett
rendőrkapitányságunk vezetése.
A továbbiakban is szívesen
vesszük azokat a véleményeket, javaslatokat vagy ötleteket, amivel hozzánk fordulnak. Bizalommal keressenek
fel bennünket, és a rendszeres
fogadónapokon túl, előzetes
időpont egyeztetést követően a
rendőrkapitányság
vezetése
személyesen is rendelkezésükre áll.

tiltott halászattal elkövetett
állatkínzás bűncselekményért
is felelősségre fogják vonni.
Az már biztosan állítható, hogy
olcsóbban megúszhatta volna,
ha boltban veszi a halat.
Közlekedési kollégáink, is találkoztak több olyan gépkocsivezetővel, aki egyszerűsíteni
akarta az igazgatási eljárást.
Egyikük egy nemrég igen olcsón vásárolt Polski Fiat személygépkocsira, amin persze
nem volt műszaki vizsga egy
másik személygépkocsihoz tartozó rendszámot szerelt fel, és
így vett részt a forgalomban,
ezzel azonban nem csak közlekedési szabálysértést követett
el, hanem egyedi azonosító jel
meghamisítása bűncselekmény
elkövetésével is gyanúsítható.
Hasonló bajba sodorta magát az
a fiatalember is, aki a meg
akarta spórolni magának a
további vizsgázás fáradalmait,
és a vezetői engedélyébe B
kategória bejegyzést hamisított,
így gyanúsítottja lett egy közokirat hamisítás elkövetésé-

nek.
A közúti közlekedés biztonságát
növelni, az ott bekövetkező baleseteket eredményesen megelőzni rendőri eszközökkel csak
úgy lehet, ha az állandó ellenőrzéseken túl, amik visszatartó
erővel bírnak a szabálysértőkre,
minden lehetséges eszközzel
felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a közlekedési szabályok arra
hivatottak, hogy a közlekedés
veszélyeit csökkentsék.
Most amikor egyre inkább közeledik a téli időjárás, hamar
besötétedik, és a nedves párás
időben csökken a látótávolság,
romlanak
az
útviszonyok,
minden közlekedő figyelmét
érdemes felhívni a világító
eszközök felülvizsgálatára, javítására, valamint a gépjárművek
téli gumiabronccsal történő
ellátására.
Rendőrkapitányságunk minden szakterületének dolgozója
elsődleges feladatának tekinti
az itt lakó emberek életének,
testi épségének és vagyonának
védelmét. Szakmai tevékeny-

Van képe Hozzá?
Ott volt egy érdeklődésre
számot tartó eseményen a
városban?
Netán Törökszentmiklóson kívül járt valahol, ahol érdekes
esetnek volt szemtanúja?
Látott egy jó meccset, egy
érdekes pillanatot, „egy jó
arcot”?
Önnél volt a fényképezőgépe?
(Persze nem a zsebében)
A fiókban őriz egy évekkel,
évtizedekkel korábban készített
érdekes fotót? Ha van egy jó
képe, küldje el a Hírmondónak!
Ha nekünk is tetszik, a következő lapszámban már az
egész város megcsodálja Ön pedig, gazdagabb lesz egy határidő naplóval!
Van képe hozzá? Küldje el email címünkre!
turcsanyija@szolnok.radio.hu

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a Törökszentmiklós és vidéke megelőzési alapítvány nevében megköszönjük azt a
nagylelkű támogatást, amit az ELEKTROBUILDING Kft nyújtott ebben az évben városunk, és térsége településeinek
bűnmegelőzéséhez. Ezzel a közbiztonság erősítésén fáradozó civil szervezetek, polgárőr egyesületek, és a rendőrkapitányság
eredményes munkáját, az itt lakók biztonságérzetének növelését jelentősen elősegítette.
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„Melyik busz megy az IREL-be?”
A „Van képe hozzá?” című felhívásunkra máris érkezett
Szerkesztőségünkbe nem is egy, de két darab fotó, melyek igazi
ritkaságok. Karakas Gyula- Gyuszi bácsi- 78 éves nyugdíjas
pedagógus készítette a Hírmondó által elsőként közzétett
fényképeket.
1966. augusztus 13-án egy járatos autóbusz –valószínűleg
fékhiba miatt- belerohant a jelenlegi Művelődési Központ
földszintjén működő papír- írószer boltba. Mint Gyuszi bácsitól
megtudtuk, csodával határos módon az ijedségen kívül senkinek
nem esett komolyabb baja, pedig, mint a képeken látható még egy
stráfkocsit is felborított a balesetet szenvedő jármű. Az eset után a
Szolnokra bejáró munkások között amolyan szállóigévé vált a
következő kérdés: „ „Melyik busz megy az IREL-be?”
Karakas Gyulának egy határidő naplóval köszönte meg a Hírmondó
az archív fotóritkaságokat.

A kenguruk földjéről érkező vendégek jártak november 13-n a Bajcsy úti Óvodában
A fővárosban évente megrendezett „A kisgyermekkori zenei
nevelés nemzetközi szimpóziuma” messziről érkezett szakemberei
közül ketten,
Ann Caroll professzor asszony és Gail Godfrey, a Do Re Mi Early
Chilhood zenepedagógusok nemzetközi koordinátora látogatott el a
Bajcsy úti intézménybe. Kalauzaik voltak: Vikár Katalin,
zenepedagógus és Nagy Jenőné, az „ Óvodai nevelés a művészetek
eszközeivel” alternatív program kidolgozója. Utóbbi módszerének
egyik „zászlóshajója” a vendéglátó helyi óvoda, amely- tudtuk meg
Molnár Imréné, tagóvoda vezetőtől- a gyermeki érzelmekre épít és
a gyermekek tevékenységét, alkotóképességének kibontakoztatását,
megerősítését hangsúlyozza. Ausztráliában nagy hangsúlyt
fektetnek a kisgyermekkori zenei nevelésre,- mondták el a távolról
érkezett vendégek- elismerik a Kodály-módszert és Forrai Katalin
inspiráló szakmai irányításával a gyakorlati alkalmazását is
elsajátíthatták. A Bajcsy Úti Óvoda komoly szakmai elismerése,
hogy a konferencia szervezői az intézményt méltónak tartották arra,
hogy bemutassa, hogyan is alkalmazzák nagy Jenőné módszerét.

Ámultak, bámultak, tapsoltak a bajcsys ovisok
műsora láttán az ausztrál zenepedagógusok
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