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Önkormányzati hírek
November 23-án rendes, nyílvános ülést tartott településünk képviselő-testülete. Az
önkormányzat módosította a
költségvetést, foglalkozott a
Polgármesteri Hivatal elektromos ellátó rendszerének felújításával és feladatokat határozott meg a vízrendezéssel
és csapadékelvezetéssel kapcsolatban.

zási munkálatokról érdeklődött.
Dr. Varga Imre jegyző elmondta, hogy a kárt szenvedett utak
javításának költségeire benyújtott igény ügyében még nem
született döntés. Nem hivatalos
információ szerint azonban még
idén határoz a kormány az erre a
célra elkülönített keret felosztásáról.
Pénzügyek

A napirendek tárgyalása előtt
Serfőző István (MSZP) tett fel
három kérdést, melyekre dr.
Juhász Enikő polgármester válaszolt. A Régió Klub november
9-i ülésén egy kérdőívet állítottak össze, mellyel a helyi
vállalkozások terveit, fejlesztési
lehetőségeit,
együttműködési
készségeit szeretnék felmérni. A
polgármester beszámolt egy, az
Ipari Park kínálta lehetőségek
iránt érdeklődő, egyelőre megnevezni nem kívánt francia
élelmiszeripari befektető-jelölttel folytatott tárgyalásról is. Az
ágazat egészét lefedő- a sertéstenyésztésben, a takarmány előállításában és a húsfeldolgozásban is érdekelt – francia vállalkozás vezetői keresnek megfelelő helyet magyarországi
üzemüknek. (A törökszentmiklósi Ipari Park készen áll új
befektetők fogadására, megfelelő nagyságú és infrastruktúrájú
terület várja az új munkahelyeket létesítő hazai és külföldi
cégeket. Legutóbb a Lindström
KFt. indította be ipari mosodáját, miközben az Ipari Parkban évek óta működő IEC Kft.
ismét újabb dolgozókat keres.)
A városvezető arról is beszámolt, hogy a Szemma Kft-vel
folytatott tárgyalások témája az
OTP épületének jövőbeni
hasznosítása volt. Korábban is
felvetődött már, hogy a könyvtár esetlegesen ott nyerne elhelyezést.
Az „egypercesek” adta lehetőséget kihasználva Kovács László (Lokálpatrióta Egyesület) az
önkormányzati tulajdont ért belvízkárok helyreállításának pályázati támogatásáról, míg Serfőző István (MSZP) a csatorná-

Az ülés első napirendjeként módosította a város költségvetési
sarokszámait Törökszentmiklós
Önkormányzata. A változtatások nyomán a 2006. évi
költségvetés kiadási főösszege:
6 milliárd 279 millió 858 ezer
Ft. A bevételi főösszeg: 5 milliárd 930 millió 392 ezer Ft. A
működési hiány összege: 281
millió 435 ezer Ft. A felhalmozási hiány összege: 68 millió
031 ezer Ft. A vita során egyebek mellett elhangzott, hogy a
Polgármesteri Hivatal többlet
kiadásait nyugdíjazások indokolják. Az önkormányzat 210
millió Ft-os folyóhitel számlájára a csatorna beruházás időközönként megjelenő, nagy
összegű számláinak rendezése
miatt van szükség. Mindeddig
a legnagyobb lehívott összeg 5
millió Ft. volt.
A képviselő-testület jóváhagyta
a 2007. évi költségvetési belső
ellenőrzési tervet. A napirend
megvitatása
során
Bajusz
Katalin (FIDESZ-KDNP-MDFKPE) és Szőke András(MSZP)
képviselő is hangsúlyozta az
előterjesztés alaposságát, részletességét.
A testület miután levette napirendről a kommunális adó és a
hulladékdíj
szétválasztásáról
szóló napirendet,- későbbi időpontra tolva azt- több vélemény
ütköztetése után az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
juttatásáról és költségtérítéséről
szóló rendeletét fogadta el,
melyben az eddig érvényben
lévő összegeket határozta meg
2007-re is.

Vízrendezés és csapadékvíz
elvezetés
Az Állami Számvevőszék JászNagykun-Szolnok Megyei Ellenőrzési Irodája megvizsgálta
Törökszentmiklós Önkormányzata vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatainak
ellátását, 2001 és 2006 első
féléve között. Településünkön
az 1991-2001., valamint a 20052006. évben lehullott nagy
mennyiségű csapadék növelte
az ár- és belvíz- veszélyeztetettséget. A belterületi csapadékvíz elvezető árkok hiánya
belvízkárokat okozott, ezért a
helyhatóság 1999-től nekilátott
az elvezető hálózat kiépítésének. Az ÁSZ. a munkálatokhoz
elnyert támogatások felhasználásának szabályszerűségét és
eredményességét, az önkormányzati önerő használatának
hatékonyságát vizsgálta.
Az ellenőrzés megállapította,
hogy a befogadott számlák tartalmilag, alakilag megfelelnek a
törvényi előírásoknak. A támogatások igénybevétele és felhasználása az igénylelt feladatra
megtörtént, a Magyar Államkincstár felé az önkormányzat
elszámolt, a pénzeszközök felhasználása
szabályszerűen
történt meg. A számvevői
vizsgálat elmarasztalást nem,
csupán javaslatokat fogalmazott
meg a későbbi üzemeltetésre,

jogszabályi hátterek betartására
és a hatékonyság biztosítására.
Ezeket a javaslatokat egy rendeletbe átemelve tette maga számára kötelezővé november végi
ülésén a képviselő-testület.
Elektromos rendszer
felújítása
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács
2006. szeptemberében határozott a településünk által benyújtott azon pályázat támogatásáról, melyben a Városháza
elektromos ellátási rendszerének teljes felújításához igényelt 10,5 millió forintot. A
Területfejlesztési Tanács három
éves ütemezésben szavazta meg
az anyagi támogatást. Mivel ez
eltért a tervezett ütemezéstől a
képviselő-testület módosította a
felújításról szóló határozatát.
Eszerint az összesen 15 millió
51 ezer forintos költségtámogatásként elnyert részét három
év alatt folyósítja a területfejlesztési tanács. Idén 3,8, jövőre
2, majd 2008-ban 4,7 millió forintot utal át erre a célra. A 4,5
millió forintos önerő is három
éves ütemezésben kerül felhasználásra. Idén 2,8 millió, jövőre
760, majd azt követően 947 ezer
forintot fordít az elektromos
rendszer felújítására az önkormányzat.

A képviseő-testület decemberi ülésén is téma volt a csatornázás
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Polgármesteri Hivatal illetékeseit, amire a jegyző ígéretet tett.
Víz- és csatornaszolgáltatási
díjak

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának képviselő-testülete
november 23-i ülésén a mandátumáról lemondott Fejér Andor
helyét Fehér István vette át. A FIDESZ- KDNP-MDF-KPE frakció
tagjaként, az esküjét dr. Juhász Enikő polgármester előtt letevő új
városatya, a pénzügyi és az ügyrendi bizottságban tevékenykedik
majd.
(Fejér Andor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat elnöki tisztét látja el.)

Önkormányzati hírek
December 7-én ült össze újra
Törökszentmiklós
Önkormányzata, hogy 11 napirendi
pontot megtárgyalva, egyebek
mellett döntsön a víz- és csatornaszolgáltatás új díjairól,
egy éjjeli menedékhely kialakításáról és a szociális földprogram folytatásáról.
Napirend előtt
A két testületi ülés között
történtekről szóló beszámolóval
kapcsolatban Serfőző István
(MSZP) kérdéseire válaszolt dr.
Juhász Enikő. Mint a polgármester elmondta, az Ipari
Parkba vezető vasúti iparvágány növelné a lehetséges befektetők felé a város vonzerejét. A megvalósítás lehetőségeiről, az ezt segítő esetleges
pályázati támogatásról, a környezetvédelmi problémák megoldásáról folytatott megbeszéléseket, miután a CLAAS üzeme
érdeklődött a beruházásról. Dr.

Varga Imre jegyző a csatornázással kapcsolatban arról számolt be, hogy a 4-es öblözetben
folynak még a munkák, a többi
területen a kamerás ellenőrzések
után átadták a hibajegyzéket a
kivitelezőnek, és a javítások
után újra átnézik azokat.
(December elejéig a 4288
víziközmű társulati tagból
1400 kapott engedélyt a rákötésre. Ez a szám remélhetőleg
folyamatosan nő a rendszer
átvétele nyomán.)
Az „egypercesek” műfajában
Fejes Ferenc (FIDESZ- KDNPMDF-KPE), a Kulturális Bizottság elnöke arról számolt be,
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programra beérkezett 66 pályázó
közül 37-et tud támogatni az
önkormányzat.
Információi
szerint ugyanakkor a megyei
önkormányzat ismét belép a
támogatói körbe. A képviselő a
Hírmondó
terjesztésének
hatékonyabbá tételére kérte a

A képviselő-testület meghallgatta az M4-es gyorsforgalmi út
Abony-Fegyvernek
közötti
szakaszának tervezett nyomvonal vezetéséről szóló ismertetőt,
amelyből csak az tűnik biztosnak, hogy a következő években
még nem használhatjuk az új
sávokat. A 2006. esztendő eddigi gazdálkodásáról szóló napirend után, Törökszentmiklós
2007. évi költségvetési koncepciója késztette nézeteik hoszszabb idejű ütköztetésére a képviselőket. Döntött a testület az
új víz és csatornaszolgáltatási
díjakról. Az ivóvíz köbméteréért 195, míg a szennyvízcsatorna szolgáltatás köbméteréért 220 forintot kell fizetni.
A fenti összegek az ÁFÁ-t
nem tartalmazzák! Az önkormányzat áttekintette az általa
működtetett közoktatási intézmények helyzetét és felülvizsgálta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. Ennek
nyomán újból megkeresik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésére ajánlatot
tevőket, majd a képviselőtestület ismét napirendre tűzi
annak elindítását.
Éjjeli menedék
Törökszentmiklóson
30-35
hajléktalan él. A Szociális
Szolgáltató Központ felmérése
szerint 5-6-an vannak közülük
olyanok, akiket éjszakára nem
fogad be senki. Ők közterületen
igyekeznek átvészelni a fagyos
éjszakákat. Mivel a városvezetés szerint sorsuk nem lehet

gazdasági kérdés, dr. Juhász
Enikő polgármester javaslatára 2007. január elsejétől
március végéig megnyitnak
egy őket befogadó éjjeli menedékhelyet- határozott a képviselő-testület.
Az elképzelések szerint a már
működő Nappali Melegedő
társalgójában 6 fekvőhelyet
alakítanak ki, állandó felügyeletet, és adományokból élelmet
is biztosítanának a hajléktalanok
számára. A megnyitáshoz a
JNSZ Megyei Szociális és
Gyámhivatal engedélye szükséges.
A rezsi mellé, a tisztítható
matracok, vagy kempingágyak
és takarók beszerzése, valamint
2 új, minimálbérrel foglalkoztatott munkaerő felvételének
költsége társul. A 6 hajléktalant
befogadó éjjeli menedékhely
háromhavi működtetése a jelenlegi számítások szerint az állami
hozzájárulás igénybevételével,
néhány százezer forintos kiadást
jelent az önkormányzatnak.
Az Esély Közalapítvány közreműködésével lehetőség nyílik a
szociális földprogram folytatására. A város déli részén,
jól megközelíthető helyen biztosít erre a célra 2 hektárt az
önkormányzat. A parcellák
kiosztása sorsolással történik, a
programra várhatóan azok a
családok jelentkeznek majd,
akik korábban is nyereségesen
tudtak benne részt venni.
A képviselők elfogadták a
„Hátrányos helyzetű tanulók
Arany János Tehetséggondozó
Programban” való részvételről
szóló pályázatot, valamint a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás alapító
okiratának módosításáról szóló
javaslatot, 2006. december 7-i
nyilvános ülésükön

Köszöntő
A Hírmondó készítői Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag,
Szerencsés Új Esztendőt kívánnak olvasóiknak! BÚÉK!
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Ez történt
Mérőszoba átadás a CLAAS-nál
A világ számos országába szállító német világcég városunkban
működő gyáregységét egy újabb beruházással gyarapította. A
mezőgazdasági
gépek
gyártásában
élenjáró
vállalat
törökszentmiklósi üzemében 2006. december elsején hivatalosan is
átadásra került a CLAAS Hungária Kft. új mérőszobája és
minőségbiztosítási irodaépülete. A 20 millió Ft. értékű beruházás
a nyár folyamán épült meg és a 140 négyzetméteres alapterületű
helyiségben immár európai színvonalú körülmények között,
nagy értékű mérőberendezések segítségével biztosítható a cég
termékeinek magas szintű minősége.
Mint a cég közleménye hangsúlyozza: „a CLAAS Hungária Kft.
ezen beruházással ismét tanújelét adta régiós elkötelezettségének,
mely a vidék folyamatosan fejlődő, stabil és innovatív
munkáltatójává teszi a vállalatot.”

Felújított játszóteret vehettek birtokukba a gyerekek.
Több mint két éve szerették volna a környékbeli gyerekek és
szüleik, ha sikerül új játékokkal felszerelni a Hunyadi téri
játszóteret, melynek közelében több iskola is található. Az európai
uniós előírások bevezetése miatt, minden helyi játszótér renoválásra
szorult, de kezdetben az anyagiak hiánya, majd később a megfelelő
kivitelező kiválasztása hátráltatta a terek átalakítását.
A most átadott játszótér, az egykori püspök Ipolyi Arnold szobrával
és az említett iskolával egy területen található. A városrész akkori
önkormányzati képviselője, H. Tóth László erőfeszítéseinek
eredményeként, végül sikerült az önkormányzat által biztosított 2,5
millió forintos anyagi támogatást felhasználva felújítani a
környékbeli gyerekek kedvelt helyét.
A nehézséget az okozta, hogy a térre illő ún. rusztikus jellegű fa
játékokat gyártó céget találjanak. Végül a képviselő a kecskeméti
Hetes Kft-ben találta meg az igényeknek megfelelő mászókat,
hintát, várat elkészíteni, telepíteni és a környezetet is hozzájuk
illően átalakítani képes vállalkozást. A gyerekek azóta is tesztelik a
megújult játszótér játékait, a tapasztalatok szerint nagy örömmel
csúsznak, másznak, hintáznak, játszanak.
Jubileumi találkozó
November 18-án egykori szerkesztők, műhelydolgozók és kollégáik
tartottak ünnepi összejövetelt abból az alkalomból, hogy kereken 50
évvel ezelőtt kezdődött a Törökszentmiklósi Gépgyárban az
önálló mezőgazdasági gép tervezés-fejlesztés. Az egykori alapítók
és utódaik idézték fel a ma már történelmi eseményeket a jubileumi
találkozón.
Munkaerőpiac
Második évéhez érkezett a Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív
Program törökszentmiklósi megvalósítása. A 2004-től 2007-ig tartó
program célja az álláskeresők és a munkaerő-piacról kiszorult,
inaktív személyek munkaerő-piaci be, ill. visszakerülésének
elősegítése. Az európai uniós és hazai források felhasználásával
zajló megvalósítás eddigi eredményeiről 2006. december 21-én
tartott konferenciát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi
Központ Törökszentmiklósi Kirendeltsége, a Petőfi út 71. szám
alatti Vasutaskörben.

A Hunyadi tér rusztikus stílusban megújult játszótere
Nyugdíjasház
Az önkormányzat tulajdonában lévő Úttörő úti Nyugdíjasházban
még hat lakrész vár beköltözőkre. A 27-29 négyzetméteres, egy
szoba, konyha, fürdőszoba + WC helyiségből álló, új építésű
lakásokba költözők állandó recepciós szolgálatra, orvosi ellátásra, a
Nyugdíjas Klubra, igény szerint étkezésre is számíthatnak. A szép
kialakítású ház lakói és munkatársai szeretettel, barátsággal és
megfelelő szakmai képzettséggel várják az újonnan érkezőket.
Részletes felvilágosítással a Polgármesteri Hivatalban várják az
érdeklődőket.
Panel Program
Az új gázár-támogatási rendszer miatti össznépi számolgatás idején
van olyan lakhely, ahol az ott élőknek, ezentúl 30 százalékkal
kevesebb energiát kell felhasználniuk, az eddigi fűtési
szokásaikat alapul véve.
Befejeződött a Panel program keretében végrehajtott első és eddig
egyetlen törökszentmiklósi beruházás. A Fáy-lakótelep 29 évvel
ezelőtt épült, első lépcsőházának energiatakarékossági felújítása 10,
5 millió forintba került- tudtuk meg Kardos Lajostól, a Petőfi
Lakásszövetkezet műszaki vezetőjétől.
Az önkormányzat 2005. októberében hirdette meg a helyi pályázati
lehetőséget. A Petőfi Lakásszövetkezet ösztönzésére a 18 lakás
tulajdonosa vállalta a szigetelés rá eső költségeit. Egyharmad részt
az állam, egyharmad részt az önkormányzat finanszírozott,
egyharmad rész pedig, a lakók önereje. Az állami támogatás vissza
nem térítendő, az önkormányzatit kamatmentesen kell hat év alatt
törleszteni.
„Gyakorlati” befizetés most nem terhelte a tulajdonosokat, mivel az
épület rendelkezik felújítási alappal, valamint lakáskassza
szerződéssel, amely hitelfelvételt tett lehetővé. A későbbiekben
havi háromezer forint, törlesztő részletet kell fizetniük a
lépcsőház lakóinak.
Mint Kardos Lajos elmondta, összesen 1440 négyzetmétert fedtek
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le 6 centiméter vastag hungarocell réteggel. A munkálatokat
2006. szeptember elején kezdte, és október végén fejezte be a
mezőtúri Túrszol Kft. A hőtechnikai számítások szerint a
szigetelés eredményeként 30 százalékkal csökkenhet a lépcsőház
energia fogyasztása! Ez, konkrét számokra lefordítva, 2005-ös(!)
gáz árakkal számolva, 1,3 millió forintos gázárcsökkenést jelent a
Panel Program első törökszentmiklósi résztvevőinek.
Jövő tavaszra készül el a PIRAMIS Bevásárlóközpont
A Törökszentmiklós centrumának arculatát átformáló építkezés
javában zajlik. A beruházó egy ún. projektnyitó keretében mutatta
be a meghívottaknak, hogyan néz majd ki a 6500 négyzetméteres
épület. A bemutatóra a városba látogatott Izrael Állam
magyarországi nagykövete, David Admon is.
A PIRAMIS Center nem csak Törökszentmiklóson lesz az első
ilyen jellegű bevásárlóközpont, de a cég tervei szerint egy országos
hálózat első tagja is egyben. A beruházó célja ugyanis, hogy olyan
kisebb vidéki városokban hozzon létre modern, minden vásárlói
igényt kielégítő plázákat, melyek méretüknél fogva ez idáig
kénytelenek voltak nélkülözni ezt a típusú vásárlási és
kikapcsolódási lehetőséget. A kétszintes törökszentmiklósi
bevásárlóközpont földszintjén az üzletek és a kiszolgálóhelyiségek,
az emeleten pedig a szórakoztató létesítmények kapnak majd
helyet.
A megnyitón dr. Juhász Enikő polgármester arról szólt, hogy a
város életében rendkívül jelentős beruházás nem csak
munkahelyeket, de új szórakozási lehetőségeket is teremt. Az
elképzelések szerint az Okmányiroda is oda költözik majd. A
városvezető reményei szerint egy új, virágzó közösségi tér jön létre
egy szép épületben. A beruházó igyekszik partneri körében
népszerűsíteni az Ipari Parkot. Ez pedig újabb munkahelyeket
jelenthet az itt élőknek. Shlomi Shlomovitz, a Casaro Hungary
ügyvezetője a megnyitón elmondta: „az épületekben a költségek és
a bérleti díjak csökkentése érdekében különösen kevés lesz a közös
terület”. A beruházó cég nem csak a pláza építését menedzseli, de a
központi marketingjét és értékesítését is. A PIRAMIS Center
átadására a tervek szerint 2007. március 15-én kerül sor.
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Régiósítás- térségi központ városunkban

Javában zajlik, vagy egyes intézmények esetében még a tervezés
időszakában jár a régiós alapú átszervezés. A legutolsó információk
szerint a megyei földművelésügyi hivatalokat, az állami erdészeti
szolgálatokat, az állat-egészségügyi állomásokat, valamint a
növény- és talajvédelmi szolgálatokat 2007. januárjától egy
intézménybe vonják össze. Ezzel párhuzamosan Jász-NagykunSzolnok Megyében nyolc térségi központot alakítanak ki, melyek
közül az egyik Törökszentmiklóson működik majd. A tervek szerint
az irodákban a falugazdász, az állatorvos, a növényvédelmi
szakember és az erdészet munkatársa várja majd az érdeklődő,
tanácsot, segítséget kérő gazdálkodókat.
Ünnepre készülve
A városi karácsonyfa már évek óta hozzátartozik az ünnepi időszak
helyi városképéhez. Idén egy másik, az ünnephez kapcsolódó
látványosság teszi még szebbé, meghittebbé, hangulatosabbá
településünk központját. Az egykori Mentőállomás előtti területen
„Bethlehemet” csodálhatnak meg az arra járók. A bibliai történetet
elmesélő alkotást Varga Gábor szobrász készítette. A pirogránitból
megmunkált mű egy hónapig lesz látható.
Zöld energia
Forognak a lapátok a nemrégiben átadott törökszentmiklósi
szélerőmű tetején, miután megkezdődött a 300 órás próbaüzem,
melynek elindítását egy technikai probléma hátráltatta korábban. A
Békéswind 1,5 megawattos teljesítményű létesítménye – párban a
közeli mezőtúri testvérrel- az ország egyelőre még kevés
szélerőműveinek egyikeként működik.
Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal felhívása
A levegő védelmével kapcsolatos kormányrendelet értelmében,
a hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben
történő égetése TILOS!
A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék,
veszélyesnek nem minősülő fahulladék, háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.
A vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás, stb.)
mentén- a létesítménytől számított 100 méteren belül- bármely
növényzet égetése TILOS!
A lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék égetése TILOS, kivéve, ha a
jogszabály másként nem rendelkezik.
Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék- elemi
kár kivételével- bármilyen más okból eredően kigyullad.
A fent említett kormányrendelet értelmében, a települési
önkormányzat jegyzője a hatáskörén belül a levegőtisztaságvédelmi előírások, tilalmak megszegőivel szemben 100.000 –azaz
százezer- forintig terjedő bírságot szab ki, és hatósági intézkedést
kezdeményez.
Törökszentmiklós 2006-12-11

A leendő bevesárlóközpont látványterve
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Sport
Csodacsapat
Nyugodtan illethetjük ezzel a
jelzővel a Törökszentmiklósi
Kézilabda Klub ifi gárdáját,
amely soha nem látott bravúrt
végrehajtva, az NB II. dél-keleti
csoportjában mind a 10 bajnoki mérkőzését megnyerte!
A Kiss Gergely által szakvezetett, rendkívül jó közösséget
alkotó csapat tagjait a klub vezetése Mikulás napon ajándékcsomaggal köszöntötte. Bizonyára senkit nem lep meg, hogy
virgács nem került a cipőkbe.
Az ifi gárda több játékosa már a
felnőtt csapat mérkőzésein is
szerepet kap. Bizakodásra ad
okot, hogy a játékosok életkora
és iskoláik miatt a csapat még
két-három évig együtt marad!
Egy szép jövő sejlik fel, egy tehetséges generációra alapozva?
Reménykedjünk.
9. helyen a felnőtt csapat
Amíg az ifik szárnyalnak, a
felnőtt gárda a korábban
megszokottnál haloványabban
teljesít. Az őszi szezon utolsó
előtti meccsén, Újkígyóson 2925-re kapott ki a csapat, majd
következett december 2-án, a
DERBI, a Mezőtúr ellen a
Lábassy Sportcsarnokban. A
papírforma nem borult fel a
törökszentmiklósiakkal is megerősített Mezőtúr 31- 27-re
győzött.

A bajnokság félidejében az NB
II.
dél-keleti
csoportjában
szereplő TKE a 9. helyen
tanyázik, a 11 csapat közül. 2
győzelem, egy döntetlen és 7
vereség, 261 lőtt és 284 kapott
gól az eddigi statisztika. Folytatás tavasszal.
Nomen est omen
A Gönczi név igen csak jól
cseng az ökölvívás világában.
Az egykori törökszentmiklósi
kiválóság Gönczi Róbert sok
szép sikert ért el, öregbítve
maga és szülővárosa hírnevét.
Remélhetőleg az ő sportsikereinek folytatója lesz majd
Gönczi Dávid. A rokon fiatalember is az ökölvívás elkötelezettje. Nem is akármilyen
szinten űzi a sportágat, ezt
legutóbb a Sárospatakon megrendezett junior országos bajnokságon bizonyította. Egyetlen vereséget szenvedve- a súlycsoport világbajnokától (!), a
szintén „bunyós családnevű”
Bacskai Balázstól- a bronzérmet érdemelte ki. Csak így
tovább!

lójában a listavezető fővárosi
Euro Globál csapatát fogadta a
Lábassy Sportcsarnokban. Az
biztos, hogy ezúttal sem
unatkozott a nézősereg, igaz az
eredmény nem okozott számára
örömet. Gólokban gazdag mérkőzésen, 6-12-es vereséget
szenvedett a hazai csapat.
December elején a következő
körben viszont Dunavarsányban
aratott értékes diadalt Fáklya

gárdája. A félidőben 2-4-re
vezetett a vendég, amely a
meccs végére biztossá tette
sikerét és 5-10 arányban győzött. Ezzel a tabella harmadik
helyére jött fel a Fáklya, 6
győzelemmel, 1 döntetlennel és
3 vereséggel, 75-79-es gólaránnyal, 19 ponttal.

A legenda nálunk is járt- Puskás Ferenc (1927- 2006)

Győzelem idegenben
Habár bíztak a hazai pályában,
nem sikerült a papírforma
felborítása a Fáklya csapatának,
amely az NB II-es Futsal Bajnokság november végi fordu-

November 17-én, hosszan tartó betegség után hunyt el a
legismertebb magyar, Puskás Ferenc. Az Aranycsapat, a Kispest, a
Real Madrid csillaga hazatérése után Törökszentmiklóson is járt.
Puskás Öcsire az akkor készült fotóval emlékezünk, melyet Szegő
János alpolgármester bocsátott a Hírmondó rendelkezésére.
Az ifista kézilabda cspat, amely mind a 10 meccsét megnyerte
a bajnokság őszi szezonjában
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Tisztelt Asszonyom, Uram!
Beköszöntött az esztendő utolsó hónapja, a december,
a télelő, vagy miként a régi kalendáriumok emlegették:
karácsony hava.

K ös z ö nt öm Ö n ök et !
A 2006. évben a napi szakmai feladatok ellátása mellett,
számos egyéb kihívás is várta a rendőrséget.
Az eltelt időszakban a Városi Rendőrkapitányság állománya
ismét bizonyította, hogy a rendőrök és a közalkalmazottak
helytállása, a testület iránti elkötelezettsége
jó eredményeket hozott.
Kollégáim a legjobb tudásuk szerint próbáltak az Önök
megelégedettségére szolgálni, javítani a közbiztonságot,
a lakosság és a rendőrség kapcsolatát.
Ennek jegyében várjuk a lakosság észrevételeit, véleményét,
szakmai beszélgetések keretében. Tisztelettel teszünk eleget
lakóközösségek, szervezetek meghívásának.
Várjuk megkeresésüket!
Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket
és balesetmentes Új Esztendőt
kívánok Önöknek,
a következő gondolatok tükrében:
A karácsony a szeretet ünnepe.
A szereteté, amely láthatatlan,
de mindent átjár, felsugárzik egy mosolyban,
megvillan a falevelek ezüstjén.
üdvözlettel:
Fejes Zoltán r.alezredes
kapitányságvezető

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN
TÖRÖKSZENTMKLÓS VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TELJES ÁLLOMÁNYA
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Karácsonyi történet
Sokunk rossz szokása szerint a Karácsony előtti napon rohantam
ajándékot venni, ennek megfelelően nem éppen ünnepi
hangulatban. Az ötéves forma, szomorú kisfiúra, aki egy babát
szorongatott a szupermarket játékosztályán, akkor figyeltem fel,
amikor a mellette álló idős hölgyhöz fordult.
-Nagyi! Biztos vagy benne, hogy nincs elég pénzem megvenni a
babát?
-Te is tudod kicsim, hogy nincs. Várj meg itt, amíg szétnézek, rögtön
jövök!- hangzott a válasz az akaratlanul kihallgatott beszélgetés
során.
Odafordultam a kisfiúhoz, aki, mint kiderült, hiába szorongatta
kezében- ahogy akkor észrevettem- a még árcímkével ellátott babát
és megkérdeztem, kinek szeretné adni.
-A húgom biztos volt benne, hogy ezt kapja karácsonyra. Nagyon
szerette volna, hogy a Mikulás ezt vigye neki.
-Talán tényleg el is viszi neki-feleltem.
- Nem, a Mikulás nem viheti oda, ahol most ő van. Oda kell adnom
anyukámnak és majd ő adhatja oda a húgomnak, amikor odamegymondta halkan. – A húgom Istenhez ment, hogy vele legyen. Apa
pedig azt mondja, hogy hamarosan Anya is el fog menni Istenhez,
úgyhogy azt gondoltam, el tudná vinni a húgomnak a babát meg azt
a képet amelyen mi ketten vagyunk rajta. Így azután soha nem
felejtene el. Nem akarom, hogy Anya is elmenjen, de Apa azt
mondja erre, hogy el kell mennie, hogy a húgommal legyen.
Néhány pillanatig eltartott, míg reagálni tudtam a hallottakra és
észrevétlenül a pénztárcámba nyúlva, azt mondtam a fiúnak,
számoljuk meg újra együtt a pénzét. Kiderült mégis van elég a
babára, sőt még marad is.
-Mielőtt tegnap este lefeküdtem, megkértem Istent, hogy segítsen,

legyen elég pénzem a babára- fordult felém az eredményes
számolás után a kisfiú. - Köszönöm Istenem, hogy meghallgattál!
Ebből még vehetek egy szálat Anyának a kedvenc virágából, a fehér
rózsából.
Könnyebb lélekkel, de ugyanakkor valami rossz sejtéssel
búcsúztam el a gyermektől. A nap végén fáradtan hazatérve egy
pohár forró tea mellett jutott időm átnézni az aznapi újságot. Az
utolsó oldalon találtam rá arra a cikkre, amely beszámolt egy család
tragédiájáról. Egy részeg autós gépkocsijával két nappal korábban
nekiütközött egy másik járműnek. Az abban utazó, a balesetben
vétlen édesanya életveszélyes állapotba került, vele utazó kislánya a
helyszínen azonnal meghalt. A lap azt is megírta, hogy a szeretteit
elvesztő Édesapának döntenie kell: kikapcsolják-e a kórházban az
életfunkciók fenntartását szolgáló gépet, mivel felesége, gyermekei
anyja soha nem lesz képes felébredni a kómából, olyan súlyos és
maradandó sérüléseket szenvedett. Azonnal tudtam, hogy ez a
kisfiú családja. Két nappal később azt olvastam a lapban, hogy a
fiatalasszony lehunyt. Vettem egy csokor fehér rózsát és elmentem
a temetésre. A ravatalozóban ott feküdt koporsójában az édesanya,
kezében a kisfiát és kislányát ábrázoló fotóval és a babával.
Nehezen tudtam magam is feldolgozni a történteket, talán rólam, az
én családomról is szólhatna ez a történet. Milyen szenvedésen
mehetett át a kisfiú és édesapja- gondoltam. Azóta nagyon sokszor,
nem csak Karácsonykor gondolok arra a mérhetetlen szeretetre,
melyet a kisfiú érzett édesanyja és húga iránt, akiket, egy részeg
ember felelőtlensége vett el tőle. Ártatlanok életébe került, hogy
valaki részegen ült a volánhoz.
Karácsonykor mindig eszembe jut, hogy a baba és a fénykép biztosan eljutott a kisfiú húgához.

Öregfiúk

Egy szép nyári emlék képeit kapta meg Szerkesztőségünk, azoktól a helyi labdarugóktól, akik a Ferencváros öregfiúk csapatát látták
vendégül a Lábassy Sportcsarnokban. A két gárda játékosai sportszerű meccset vívtak.
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