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Önkormányzati hírek
Április 19-én rendkívüli nyílvános ülést tartott az önkormányzat. A múlt évi költségvetés végrehajtásáról, az ún.
ÖNHIKI-s támogatás iránti
igény benyújtásáról, a belvíz
elleni védekezés megtérítését
szolgáló vis maior kérelemről,
a taneszköz ellátottságot bővítő pályázatról és kistérségi,
integrált közművelődési intézmény megvalósításának lehetőségeiről tárgyaltak a képviselők.
Az elmúlt év zárszámadása
A testület a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló napirend megtárgyalásával és
elfogadásával kezdte szerda délutáni ülését. Mint a részletes
kimutatások végén található
független könyvvizsgálói jelentés megállapítja: az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló megbízható, valós képet ad az Önkormányzat és intézményei vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről. Az önkormányzati ingatlankataszter
nyilvántartásban, valamint a
zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves
költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. A
2005. december 31-i fordulónapra elkészített könyvvizsgálói
mérleg szerint Törökszentmiklós 17 milliárd 090 millió 085
ezer forint eszközzel és forrással
- azaz vagyonnal - rendelkezett.
(Ez mintegy 2,5 milliárd forintos vagyongyarapodást jelent)
A 2005-ös év bevételi oldalán 7
milliárd 502 millió 482 forint,
míg a kiadási oldalon 7 milliárd
232 millió 586 forint szerepel.
A működési hiány 129 millió
964 ezer, a felhalmozási hiány
29 millió 382 ezer forint. A
kötelezettségek az egy évvel
korábbi mérleghez képest 290
millió forinttal csökkentek.
Érdekesség, hogy a helyi
adóbevételek a tervezettnél
magasabb mértékben teljesültek
a múlt évben. Magánszemélyek

Városi Hírmondó
kommunális adójából- 8.245
nyílvántartott adóalanytól- 74
millió 758 ezer forint folyt be.
Gépjárműadóból 86 millió 449
ezer forint, 4582 adóalany
mellett, míg a helyi iparűzési
adó 334 millió 293 ezer forint
volt, 1678 adóalannyal.

biztosít a képviselő-testület.
Siker esetén több intézmény
taneszköz ellátásnak fejlesztésére fordíthatnák a pénzt.

Pályázatok és vis maior
kérelem a belvíz elleni
védekezés költségeire

A szakképzés integrációjának
megvalósítása, azaz megyénként két-három központ létrehozása évek óta meghirdetett
program, amely azonban JászNagykun- Szolnok Megyében is
csak a tervezés alapszintjénél
tart. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a szolnoki
központtal szerveződő, leendő
konzorcium előkészítő munkálataiban vesz részt a város. 3-4
település 8-9 oktatási intézményét, köztük a Székács Elemér
Szakközépiskola és a Lábassy
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot tömöríti a
tervek szerint a térségi központ.
A részvételi szándékukat jelző
helyhatóságok
és
iskolák,

A képviselő-testület döntése
értelmében városunk benyújtotta 92 millió forintos igényét a
Pénzügyminisztériumhoz,
az
önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatására
vonatkozó kerethez. A város
idei költségvetését – mint arról
a Hírmondó beszámolt- 284
millió forintos hiánnyal fogadta
el a testület, így a forráshiány
pótlására hivatott ún. ÖNHIKI-s
pályázat révén is igyekszik a
hiányt csökkenteni az önkormányzat. A Pénzügyminisztérium július közepéig meghozza
döntését. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, valamekkora
támogatás mindenképpen érkezik a többszörös szűrőn átmenő
igény eredményeként.
A 2006. február 17. és március
27. közötti, rendkívüli belvízhelyzet miatti védekezés, szivattyúzás, ároktisztítás, ároknyitás, átereszek javítása- költségeit saját erőből nem tudja
megoldani az önkormányzat,
ezért arról is határoztak a képviselők az április 19-i ülésen,
hogy a Jász- Nagykun- Szolnok
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz fordul a város vis maior
támogatásért. Ezt az is indokolja. illetve lehetővé teszi,
hogy a település rendelkezik
vagyonbiztosítással, de az, belvízkárra nem terjed ki.
A város intézményeinek 6-7
évre szóló eszközbeszerzési
„hosszú távú” tervéhez igazodva, idén is pályázik az önkormányzat ilyen céllal. A JászNagykun- Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítványhoz
címzett dokumentum 1 millió
710 ezer forint igényről szól,
melyhez 10 százalék önerőt

Szakképzés, integrált
közművelődési intézmény
terve

Közmeghallgatással egybekötött ülést tartott 2006. május
11-én Törökszentmiklós Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete. A közmeghallgatáson a városban folyó csatornázási munkálatokról esett
szó, az ott elhangzott észrevételeket, kérdéseket és válaszokat egy különszámban teszi
közzé a Hírmondó! A képviselők az ülésen szavaztak az
56-os emlékmű elkészítőjének
személyéről, a civil szervetek
idei támogatásáról, a szociális
földprogramról. A napirendek
között szerepelt a Szociális
Szolgáltató Központ tevékenységéről, a szelektív hulladékgyűjtésről, a gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról és a
település út- és járdahálózatának állapotáról szóló beszámoló is.
Az ülés kezdeteként Bakk
Zoltán polgármester számolt be
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács legutóbbi üléséről. Napirend előtt
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miután elkészítik programjukat,
a kijelölendő időpontra elküldik
pályázatukat az Oktatási Minisztériumhoz.
A képviselők arról is határoztak,
hogy kistérségi, többfunkciós,
integrált kulturális, közművelődési intézmény bővítésére, átalakítására,
rekonstrukciójára
címzett támogatást igényelve
nyújt be pályázatot a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumához. A beruházás célja,
hogy a könyvtár és a művelődési központ, majd később a
leendő Alkotóház komplex intézményrendszerként működjön.
A széttagoltság és a párhuzamosság megszüntetése, azaz
gazdasági előnyök mellett, ez,
egyebek mellett, elősegítené a
kistérség bekapcsolódását az
idegenforgalomba, hozzájárulna
a humán erőforrás fejlesztéséhez, motorja lehetne a
hosszú távú fejlődésnek, eszköz- és feltételrendszert biztosítana a kisebbségi és civil szervezeteknek.

két képviselő kért szót. Fejes
Ferenc (FIDESZ-KPE-MDF) a
márciusban belvízkárt szenvedett háztulajdonosok nevében
kérte, ha van rá lehetőség, segítse őket anyagilag az önkormányzat. A polgármester elmondta, hogy 30 millió forintot
költött a város a védekezésre,
amelyik csapadékvíz-elvezetőre jutott, azt kijavították. A
megrongálódott házak lakóinak
kérelmét az országos szerv felé
továbbítják. Szilágyi András
(Munkáspárt) a szúnyog- és
kullancsgyérítésről kért tájékoztatást. Mint kiderült, a
kullancs elleni egyszeri permetezést már végrehajtották, míg a
nyári vérszívók ellen, a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően, több településsel összefogva- és idén a szúnyogok
szaporodásának kedvező ár- és
belvíz viszonyokra hivatkozva
központi támogatást is kérvezajlik a légi gyérítés.
A képviselő-testület első napirendként a város szennyvízcsatorna hálózatának kiépítéséről és a hozzá kapcsolódó
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telep hatásnövelő beruházásáról
szóló napirendi pontot tárgyalta
meg, közmeghallgatással egybekötve. A megjelent városlakók
hozzászólásait, kérdéseit, az
ezekre született válaszokat, és
a munkálatokkal kapcsolatos
aktuális tudnivalókat a Hírmondó csatornázásról szóló
különszámában olvashatják!
56-os emlékmű, a civil
szervezetek idei támogatása, a
szociális tevékenységről és
gyermekvédelemről szóló
beszámoló
A testület döntése nyomán Sári
Zoltán szobrászművész készíti
el a város 56-os emlékművét, a
forradalom és szabadságharc
félszázadik évfordulójára. Miután a másik korábban szintén
pályázó művész Gácsi Barna
visszalépett, a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus szakértői a városunkból elszármazott, jelenleg Nagykőrösön élő
Sári Zoltán tervét bírálták el. Az
emlékmű a Mentőállomás előtti
területen áll majd. A 60
centiméter magas dombon egy
lepellel letakart, fekvő női alak
és a lyukas zászló azt a tragédiát
idézi majd fel, amikor egy, a
városon áthaladó szovjet tankból leadott lövés kioltotta egy
édesanya életét. A városi megemlékezéseknek is méltó teret
biztosító mementó elkészítéséhez 2,5 millió forint önerőt biztosít az Önkormányzat, amely
amellett, hogy pályázati támogatást is igénybe vesz, várja a
törökszentmiklósi magánszemélyek, egyesületek, cégek felajánlásait is a költségek előteremtéséhez.
A rendelkezésre álló ez évi
egymillió forintos keretből 25
helyi civil szervezet programját, kiadványainak megjelentetését támogatja az önkormányzat. 9 egyesület, 2
klub és 14 alapítvány pályázott,
az igényelt összeg az adható
keret háromszorosára rúgott.
A Szociális Szolgáltatási Központ tavalyi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásával
párhuzamosan arról is határo-
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zott a testület, hogy felül kell
vizsgálni a nem kötelező feladatok ellátások helyzetét,
célszerűségi, finanszírozási és
szükséglet szempontjából. Az
eredményről a Szociálpolitikai
Kerekasztalt és a képviselőtestületet is tájékoztatni kell.
Ugyancsak átvilágítják a térségi
szintű szervezetben történő szociális szolgáltatások lehetőségeit, felmérve a környékbeli települések hajlandóságát az
együttműködésre. Az előző napirendhez kapcsolódott a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2005. évi ellátásról
szóló, rendkívül részletes beszámoló megvitatása. Ezeket a
feladatokat a Családsegítő és
gyermekjóléti Szolgálat valamint a Városi Óvoda Központ
látja el. A rendszer a szociálisan
hátrányos helyzetű gyerekeken
próbál segíteni. Az elmúlt év
végén 1039 családban 2302
veszélyeztetett kiskorút tartottak nyilván, akik közül
2245-nél a veszélyeztetettség
oka a családok rossz anyagi
helyzete volt. Ezek nagyon
magas számok, tekintve, hogy
Törökszentmiklóson az adott
időben 4573 volt a gyermekek
száma. Az önkormányzat a
jogosult kiskorúakat havi 5434
forint gyermekvédelmi támogatásban részesítette, több mint
150 millió forintot fordítva erre
a célra, amely összeg 90 százaléka megtérítésre került, központi forrásokból.
Szociális földprogram,
Idősbarát Önkormányzat Díj,
parkolóhelyek megváltása
Egy éves szünetet követően
idén ismét szociális földprogramot hirdet az érdeklődők
részére Törökszentmiklós Önkormányzata. Jelentkezők vannak, a képviselő-testület döntött
a pályázati feltételekről. A város
pályázati pénzből éveken keresztül változó sikerrel működtette szociális földprogramját.
Hét család, amely korábban
sikeresen tevékenykedett, felkereste a Városháza Szociális
Irodáját, jelezve, folytatnák az
ilyen jellegű tevékenységet.

A tervek szerint a város déli
részén, a lakott területtől 100
méterre, jól megközelíthető
helyen biztosít, 800-1550 négyzetméter közötti nagyságú termőföldet a város az érdeklődőknek, akik borsó, kukorica,
bab, fejes káposzta, spenót,
spárgatök, cukkíni, patisszon,
uborka, sütőtök, kapor, retek,
cékla, petrezselyem, sárgarépa,
fejes
saláta,
hagyma
és
burgonya szaporítóanyagot is
kapnak az önkormányzattól.
Emellett a korábbi években
megvásárolt kéziszerszámokat
is használhatják a szociális
földprogramban résztvevő törökszentmiklósiak, akik a rendszeres szociális segélyben, vagy
a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők, illetve olyan személyek közül
kerülhetnek ki, akik önhibájukon kívül nem folytatnak
kereső tevékenységet, illetve
háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 120 százalékát.
Törökszentmiklós két helyen is
pályázik az Idősbarát Önkormányzat Díjra. Az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi valamint a Belügyminisztérium közös pályázatán 1 millió forinttal jár az
elismerés,
míg
a
JászNagykun- Szolnok Megyei
Idősügyi Tanács 100 ezer forinttal honorálja a szépkorúakkal a lehetőségekhez képest
példamutatóan törődő helyhatóságok munkáját. A városközpont beépítettsége egyre többször állítja nehéz helyzetbe
azokat, akik parkolóhelyeket
szeretnének épületeik elé létesíteni, illetve az engedély kiadására jogosult helyi hatóságot.
Ezért az önkormányzat mérlegelve a városközpont ingatlan és
szolgáltatás fejlesztéséhez fűződő érdekeket, valamint a megfelelő közlekedési, parkolási
viszonyok kialakításának fontosságát, nem elfeledkezve a
megfelelő méretű zöldterületek
meglétéről megalkotta a gépjármű várakozó helyek megváltásáról szóló rendeletét. Az
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érdekeltek részletes felvilágosítást kaphatnak a részletekről a
Polgármesteri Hivatalban. Mivel a Petőfi Lakásépítő és
Fenntartó Szövetkezet és az
önállóan gazdálkodó társasházak közös képviselői közlése
szerint megváltozott a közös
költség, az érintett önkormányzati bérlakások esetében
is az újak lépnek érvénybe
2006. május elsejétől. A
képviselők
jóváhagyták
a
Törökszentmiklós és Térsége
Együttműködési Társulás tagdíjának 75.- Ft/fő-re emelését,
2006. január elsejei határidővel.
Szelektív hulladékgyűjtés, az
út- és járdahálózat állapota, a
felújítások ütemezése, a
szélerőmű építtetőjének
névváltozása
A begyűjtött papírt nem veszik
át a feldolgozók, újrahasznosítók, míg a műanyagokat
hetente kétszer kell elszállítani a
gyűjtőszigetekről. Így lehetne
összefoglalni a törökszentmiklósi szelektív hulladékgyűjtés eddigi tapasztalatait,
melyekről az ülésén tájékozódott a város önkormányzata.
A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. 24 szelektív hulladékgyűjtő szigetet,
azaz 24X4 konténert üzemeltet
a múlt évtől. Tavaly mintegy
10-10 ezer kg műanyagot és
papírt, valamint több mint 35
ezer kg üveget helyeztek el
ezekben a lakosok.
A hulladékok közül a papírt
nem veszik át a feldolgozók, azt
a Kft. egyelőre telephelyén
tárolja. Az üveget egy miskolci,
míg a műanyagot egy debreceni
cég vásárolja meg, ezekért a
múlt évben 450 ezer forintot
kapott a kommunális szolgáltató.
A tapasztalatok alapján év
közben megváltoztatták a
szelektív
hulladékgyűjtés
rendszerét, mivel a műanyag
szemét a másik kettőnél
nagyobb gyakorisággal termelődik. Ezért a szigetek négy
konténeréből kettőbe lehet ezt a
fajta hulladékot elhelyezni, és
ezeket hetente kétszer ürítik. Az
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üveget és a papírt befogadókat
elég havonta egyszer cserélni.
A törökszentmiklósi önkormányzat elé került jelentés a
jövőre vonatkozóan a szelektív
hulladék ipari feldolgozásának
szélesebb körű feltárását, ún.
„házhozmenő” rendszer kialakítását és a zöldhulladék elszállítását és helyi komposztálásának megoldását jelöli meg
elérendő célként.
A város tulajdonában lévő
belterületi úthálózat hossza: 120
ezer méter, amelyből 95 ezer
méter szilárd burkolattal ellátott.
A képviselő-testület tájéko-

zódott a város út- és járdahálózatának állapotáról, az
anyagi források, a pályázatok
által idén elvégezhető javításokról. Több mint 21 millió
forintból teszik rendbe a Petőfi
út, Bethlen út és Arany János út
közötti részét. A több éves
útalappal rendelkező utcák
közül a költségvetésben elkülönített 15 millió forintos
keretből a Csokonai, a Gárdonyi, a Hajnal, a Stomfeld és a
Teleki utcák 4400 négyzetméternyi szakaszát aszfaltozzák
le. Járdajavításra 1,8 millió
forint jut, ebből az Aradi, a

Választás
A 2006. áprilisában lezajlott Országgyűlési Képviselő Választás
eredményeként Jász- Nagykun- Szolnok Megye 07. számú egyéni
választókerületében, melyhez Törökszentmiklós is tartozik, a tisztet
az előző ciklusban is betöltő Herbály Imre, a Magyar Szocialista
Párt képviselője kapta a legtöbb szavazatot, így a következő
ciklusban is ő lesz városunk országgyűlési képviselője.
Az OVB honlapján található adatok: választópolgárok száma
összesen: 45.635.
- Szavazóként megjelentek száma: 25.103 55,01 %.
- Érvényes szavazatok száma: 24.933 99,32 %
- Érvénytelen szavazatok száma: 169 0,67 %
A második fordulóban induló jelöltekre leadott szavazatok
végeredménye:
- Herbály Imre, MSZP: 12.918 51,81 %
- Fejér Andor, FIDESZ-KDNP: 11.265 45,18%
- Mező József, MDF: 750 3,01 %

Herbály Imre, (MSZP) országgyűlési képviselő

Thököly és a Vásárhelyi út 450
négyzetméterét teszik rendbe.
Kátyúzást
elsősorban
a
balesetveszélyes útszakaszokon
végeznek, a gyűjtő utakon és a
nagy forgalmú lakó utakon, 7800 négyzetméteren, 3 millió
forintból. Nagyfelületű útjavítást, 2 ezer négyzetméteren, a
Bajcsy Zs., a Szent László és a
Batthyány utakon tervez az
Önkormányzat, 10 millió forintos ráfordítással. Mint az
ülésen elhangzott, az anyagi
források szűkössége alapvetően meghatározza az út- és
járdafelújítások mértékét,

ugyanakkor a pályázatokon
való folyamatos részvétel, évközben is biztosíthat új lehetőségeket.
A nyilvános ülés utolsó napirendjeként a város határában
szélerőművet építő cég névváltozása, illetve leányvállalatainak alakítása nyomán, ezeket
figyelembe véve módosította a
város az építtetővel kötött szerződést. A 3 db torony közül egy
építési, előkészítési munkálatai
már megkezdődtek.

Árvíz
Soha nem látott magassággal
tetőzött térségünkben a Tisza,
amelynek szolnoki vízmércéje
2006. április 21-én 1013 cm-t
mutatott! Az árvízvédelmi
munkálatokban sok törökszentmiklósi is részt vett,
vízügyesként, hivatásos katonaként, rendőrként, polgárőrként.
Túl vagyunk a veszélyhelyzeten. Április elejétől figyeljük a tudósításokat, először
a Duna-menti településekről,
majd jött az áradás a Tiszán, és
a Körösökön. A Közép-Tiszán
és a Körösök mentén május
elejére meghaladta az 5 milliárd
forintot az árvíz elleni védekezés költsége, de ebben az
összegben nincs benne a
honvédség, a katasztrófavédelem és a társ vízügyi igazgatóságok költsége.
A kormány 2006. április 14-én
rendelte el a veszélyhelyzetet a
Tisza folyó érintett szakaszai
mentén. Mára fellélegezhetnek a
térségben élők, de soha nem
felejtik el ezeket a heteket.
Kilométereken keresztül homokzsákokból és műanyag konténerekből állnak a gátak. A
nagyréti
gátsúvadásnál
ott
voltam. Egymilliónál is több
homokzsákból és több száz
vízzel teli műanyagtartályból
készült el egy hét alatt a különös
építmény. Az eredeti töltéskoronából csak annyi maradt
meg, hogy három ember alig

férne el rajta. Napokig Csépa,
Tiszaug, Tiszasas és Szelevény
településeken élőkre gondoltunk. Gondolatban velük voltunk, de átélni nem tudtuk
helyzetüket. Buszokkal, gépkocsival vitték a kitelepített embereket, már azt, aki ment. Egy
kézipoggyásszal hagyhatták el
otthonukat. Amikor a kitelepítés
után Szelevényben jártam, az
üres házak, a lehúzott redőnyök
nyomasztóan
hatottak.
A
kapuban ülő cica jelentette az
életet, aki a gazdáját várta.
Mindenhol teherautók, katonák,
friss, meleg pogácsát vivő nők.
Nők, akik ott maradtak, vagy
nappal visszamentek segíteni.
Ahol fehér kendő volt a kapun,
ott a lakók nem hagyták kicsiny
gazdaságukat magára. Katonák,
sorban, fegyelmezetten. Valóban egy hadiállapotra emlékeztetett a környék. Csépáról
kétéltűvel vittek ki minket a
gátig. Többszáz katona dolgozott megállás nélkül, jöttek a
kétéltűek, hozták a homokzsákot, ugyanígy folyamatosan
a helikopterek is dolgoztak.
Az emberektől állandó éberséget, odafigyelést követelt a
munka. Magasították a gátakat,
sok helyen bordás megtámasztást igényelt a megcsúszás. A térséget folyamatosan látogatta a köztársasági
elnök, a miniszterelnök, a miniszterek.
A belügyminiszter azt mondta,
hogy kártalanítják a bajba

2006. május

5

Városi Hírmondó

jutottakat. Akkor éppen 5-10
ezer forintos gyorssegélyt tudtak egy-egy családnak soron kívül folyósítani.
„Ezt az árvizet Magyarország
megúszta” - mondta Persányi
Miklós nemrég Szolnokon. Az
eddigi költségekről szólva elmondta, hogy a kiadások megközelítik a 16 milliárd forintot.
A helyreállítás, a védművek
megerősítése előreláthatólag további négymilliárd forintba
kerül majd. Azt is megígérte a
vízügyi és környezetvédelmi
miniszter, hogy a következő
években soha nem látott
összegeket költenek majd a
magyar árvízvédelmi rendszer

megnyugtató
fejlesztésére.
2007-2013. között 200 milliárd
forintot fordítanak ilyen célokra
és évente csaknem 30 milliárd
forint áll majd rendelkezésre.
Tudjuk, a kormány ígéretekben
nem szűkölködött eddig sem.
Az ország fele azt is tudja, hogy
az ígéreteik megvalósíthatatlanok. Egy biztos. Csépa,
Szelevény, Tiszasas és a többi
település is nagyon gyors segítséget, támogatást vár az élet
folytatásához, akinek odalett a
háza, az az újrakezdéshez. És
persze várják a gátak felújítását,
megépítését.
A fotó a fentebb említett
helyszínen készült.

Bravó Anita
Az Egyesület Államok, Ázsia
valamint Európa legtehetségesebb tizenéves zenésznövendékeinek ausztriai világversenyén, a csellisták közül a
törökszentmiklósi Balázs Anitát
ítélte a legjobbnak a nemzetközi
zsűri. A helyi Kodály Zoltán

Zeneiskola növendékének nem
ez volt az első, és bizton
állítható nem is az utolsó
nemzetközi sikere, mellyel
városunk hírnevét is öregbítette.
Anitának, tanárainak és szüleinek gratulálunk!

Balázs Anita

Árvízi életkép

Olvasói levél
A Kapocs Alapítvány az elmúlt hetekben három programon vett
részt.
"Törődjünk egészségünkkel;- fókuszban a csontritkulás" 2006.ápr.
29-i egészségügyi rendezvényünk előadója dr Árok Terézia
reumatológus főorvos. Érdekfeszítő előadását érdemes volt
megszívlelni, hisz a csontritkulás világjelenség. Mivel sem az
öregedéssel járó folyamatos csontvesztést, sem a csontritkulást nem
lehet visszafordítani, mindenkinek tudnia kell, hogy a csontritkulás
kezelésének kulcsa a megelőzés. Az erős csontozat fenntartását
egészséges életformával érhetjük el: rendszeres testmozgás, úszás,
kerékpározás. Napi étrendünkbe be kell iktatni a kálciumot -tej,
tejtermékek. A D-vitamin is nélkülözhetetlen, melyet tojással,
tengeri hallal és májjal vihetünk be szervezetünkbe. A csontritkulás
kezelésében gyógyszerek segítenek, melyek mindegyike lassítja,
vagy megállítja a csontveszteséget, növeli a csontsűrűséget és
csökkenti a törés kockázatát. Az előadást csont-sűrűségmérés
követett, melyen 30 fő vizsgálatára volt lehetőség. 5 főnél volt
figyelmeztető negatív változás. Lehetőség volt vérnyomás, cukorszintmérésre is, melyet a Vöröskereszt szervezet aktivistái végeztek.
A méréseknél mind a vérnyomás ,mind a cukorszint többeknél eltért
a megengedett értéknél. Alapítványunk a közeljövőben is tervez
egészségügyi előadásokat, hisz mindannyiónk érdeke, hogy idejében
észleljük a betegséget.
"A dolgokkal akkor kell elkezdeni törődni, amikor még nem is jöttek
létre. Akkor kell rendet tartani, amikor még nincs felfordulás"Popper Péter. Május 1-jén a borongós idő ellenére tájékoztató
pavilonunkba vártuk mozgásfogyatékos társainkat, majd május 5-én
a "Körkép a rehabilitáció világáról; az Esélyegyenlőség
Világnapján" elnevezésű fórumon vettünk részt a Munkaügyi
Központban. Bakk Zoltán polgármester bevezető gondolataiban
méltatta a civil szervezetekkel történő együttműködést, szólt a
városunkban történő közintézmények akadály-mentesítéséről. A
fogyatékkal élő emberek civil szervezetei közül bemutatkozott: A
Kapocs Alapítvány az eddigi 10 évéről adott számot- munkájukat
erősíti a helyi MEOSZ csoport megyei Vakok és Gyengénlátók
Egyesülete- sajnos városunkban nincs képviseletük- megyei Siketek
és Nagyothallók Szövetsége- városunkban Jellel mondva klub
működik. Salus, Támasz KHT ők a mozgásfogyatékos emberek
mobilitását segítik, érdeklődni a szolgáltatások felől az EGYMI ben
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lévő irodában lehet. Polgár Sándor megváltozott munkaképességű
embereket
foglalkoztat. Tapasztalata :ezek az emberek
megbízhatóak, pontosak, a legjobb munkaerők A Megyei
Munkaügyi Központ munkatársai tájékoztattak mindazokról a
lehetőségekről, mellyel segítik a munkavállalókat, különös
tekintettel a megváltozott munkaképességű emberekre, pl: állás
keresés, jogi tanácsadás, önéletrajzírás, szakképzés

stb. Városunkban akadálymentesen lehet bejutni a Munkaügyi
Központba. A szakmai programot Mini Expo tette gazdagabbá, ahol
több rehabilitációs munkahely, illetve megváltozott munkaképességű kézműves munkáiból volt kiállítás.
Ladányi Istvánné,
Kapocs Alapítvány

Családi egészségnap a Kölcsey-ben
A városi Önkormányzat és a
városi rádió felhívására az
általános és középiskolák között
az egészségneveléssel kapcsolatos verseny zajlik február óta,
"Jövő nemzedékért" címmel.
Ennek a programnak keretén
belül, május 13-án, Kölcsey
Ferenc
Általános
Iskola
CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP-ot
szervezett tanulóknak és szülőknek egyaránt. Ragyogó napsütéses időben, az iskolaudvar
árnyas fái alatt különféle egészségmegőrzéssel kapcsolatos termékeket ismerhettek meg a
résztvevők. A délelőtt folyamán
a vérnyomás, vércukor és
koleszterin szintet is megmérethették a vállalkozó kedvű
szülők és hozzátartozók. Az
egészségügyi szakemberek jó
tanáccsal is ellátták azokat,
akiknek az egészséges szinttől
eltérő értéket mutattak a műszerek.
Az iskola tornatermében hatalmas érdeklődés mellett, és
aktív részvétellel kosárlabdáztak
az anyukák. A sportudvaron a
tűző nap ellenére is presztízs

csata zajlott az apukák és a
gyerekek focicsapatai között.
A kisgyermekes szülők sem
maradtak tétlenek, ők váltóversenyeken mérhették össze
ügyességüket.
Mivel ilyen rendezvény még
nem volt az iskolában, a
gyermekek körében végzett
közvélemény-kutatás megerősítette azt, hogy igény van a
jövő tanévben is hasonló
rendezvény
szervezésére.
Az iskola ezúton fejezi ki
köszönetét mindazoknak, akik
termékeikkel a rendezvény sikerét elősegítették: Lasa Agrokémia Biotermék forgalmazó
BioBoltnak, Biosarok dolgozóinak, Kiss Józsefnének, Stahlné
Tekse Máriának, Bohács Róbertnek, Bana Lajosnénak.

Az apák – fiúk focimeccs sokakat megmozgatott

Külön köszönet a Városi
Vöröskereszt dolgozóinak és a
Cukorbetegek egyesület elnökének, Búzás Sándornénak, akik
a vérnyomás és vércukorszint
mérését elvégezték.

A vérnyomás, vércukor és koleszterin szint mérésre sokan
várakoztak

Kölcseysek az Interneten
Megújult, a kor szellemének megfelelő információ gazdag honlappal gazdagodott városunk legnagyobb iskolája. A szokásosnak
mondható tartalmon túl rendszeresen frissülő hírek, az intézmény
működését meghatározó dokumentumok, az iskola életét bemutató
galéria továbbá fórum várja azokat, akik ellátogatnak a következő
címre:

www.kftm.sulinet.hu
Egész délelőtt kosárlabdáztak az érdeklődők
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A Rendőrségi hírek

Az elmúlt hónapban kivettük
részünket az árvízi védekezésből is. A saját területünkön
szerencsére nagyobb veszély
nélkül levonult a Tisza árhulláma, de kunszentmártoni
kollégáinkra ráfért a segítség,
ezért folyamatosan láttak el
náluk szolgálatot rendőrkapitányságunk dolgozói is, akik
segítették a kitelepítés és az
árvízi védekezés munkáit.
Az elmúlt időszakban több
jelentős rendezvény zajlott
városunkban, melyek biztosításában a közterületi rendőrök
munkáját nagyban segítették a
polgárőrség aktív tagjai is. Nagy
öröm számunkra az is hogy
semmilyen rendkívüli esemény
nem zavarta meg az ünnepi
megemlékezéseket és a választási programokat. Ez is jelzi azt,
hogy városunk és a környék
településeinek lakossága mindennél többre tartja a nyugodt,
békés hétköznapokat, és az
ünnep méltóságát.
Járőreinknek, nyomozóinknak
sok bosszúságot okozott az a
fiatal elkövető, aki az egész
város területét vadászterületének tekintve, szemtelen módon
a nappali órákban besurrant
több lakóházba is és kisebb
értéktárgyakkal,
készpénzzel
távozott. Több helyen még az
sem zavarta, ha otthon találta a
lakókat, valamilyen ürüggyel
magyarázatát adta jövetelének
és ha nem voltak elég éberek,
meglopta őket. A jó személyleírásoknak és nyomozóink kitartó munkájának köszönhetően
most már a hűvösön várhatja a
nyári kánikulát.
Továbbra is jellemző városunkra a távolabb fekvő településekről bűncselekmény elkövetésének szándékával érkező, úgynevezett utazó bűnözők feltűnése. Különböző módszereik közül az egyik gyakori
elkövetési magatartás a hamis,
nagy címletű pénzzel történő
vásárlás, amit előszeretettel
alkalmaznak olyan házaknál,

ahol vélhetően idősebb lakosok
házi termékeiket, mézet, tojást,
stb. árusítanak. A másik
jellemző trükk a vásárlási
szándék vagy valamilyen hivatalos eljárás színlelése, a lakásban, házban tartózkodó figyelmének elvonása, amíg a
bűntársak hihetetlen rutinnal,
rövid időn belül felkutatják az
elrejtett ékszereket, készpénzt és
a zsákmánnyal eltávoznak. Ezek
a bűnözésből élő, erre szakosodott csoportok távoli településekről érkezve, a sikeres
akció helyszínét a későbbiekben
sokáig elkerülve igyekeznek
elkerülni a lebukást. Csak kitartó, aprólékos munkával, hónapok vagy akár évek múlva
sikerül felderíteni és felelősségre vonni őket, akkorra
azonban az eltulajdonított értékeket és pénzt már felélik.
Az elmúlt időszakban előfordult, hogy virághagymát
vásároltak hamis 20.000 Ftossal. Egy másik elkövetői kör
tagjai a nyugdíjfolyósító munkatársainak adta ki magát, és a
lakásból, ahová beengedték őket
200.000.- Ft. készpénzt tulajdonítottak el.
A jó idő, a horgászokat is
kicsalta a jól fűtött szobából,
ahol a nagy HO-ho-ho horgász
kalandjait nézve készültek a
szezonra. A tiszapüspöki horgászok elől már a telepítést
követő napokban megkísérelték
hálóval eltulajdonítani a méretes
pontyokat, azonban rendőrjárőreink éberségének köszönhetően meghiúsult a jól kitervelt
zsákmányszerzés. Így nagyobb
eséllyel pályázhatnak a kapásra
azok, akik becsületesen, sportszerűen szeretnének horgászbottal hozzájutni a rácponty fő
kellékéhez.
Most, hogy beköszöntött a jó
idő, a közlekedésben is érzékelhetően megnőtt a forgalom.
Mindenki tapasztalja, hogy
előkerültek a télire eltett kerékpárok és motorkerékpárok is.
Még a rutinos járművezetőket is
kihívás elé állítja a kellő

gyakorlat nélkül, meggondolatlanul nagy sebességgel és
körültekintés nélkül közlekedő
fiatal kerékpáros és motoros. A
közlekedési szabályok betartása
azonban nem csak a járművezetőkre kötelező, hanem a
gyalogosan közlekedőkre is. Az
elkövetkező időszakban, minden közlekedő érdekében a
közterületeken dolgozó kollégáink egyre több fokozott
ellenőrzést hajtanak végre, aminek nem az a célja, hogy ok
nélkül feltartóztassák, vagy

megbírságolják a közlekedőket,
hanem, hogy a nagyobb odafigyelést és a szükséges óvatosságot
kikényszerítsék.
A
visszatérő
ellenőrzések
és
nagyobb összegű bírságok ellenére, még most is találkoznak
kollégáink a külterületeken, az
úttesten kivilágítatlanul közlekedő vagy ittas, a járművet már
alig uraló kerékpárosokkal, akik
saját életük, testi épségük
veszélyeztetésén túl, a többi
közlekedőt is veszélyeztetik.

Bölcsődei beiratkozás

Bölcsődei beiratkozás: 2006. június 1-től 2006. június 30-ig.
Minden nap 8-12 óráig. Érdeklődni a következő telefonszámon:
56/390-251, 20/57-33-142
Dancza Istvánné
intézményvezető
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Parlagfű

Magyarországon legfőbb allergénünk a parlagfű, amely az ország
nagy részén már elterjedt, a parlagfű pollenre allergiás népesség
évről évre nő. Megyénk a nagyon erősen fertőzött területek közé
tartozik. A parlagfû elleni védekezés fõ szempontja, hogy a
virágzás, pollenképződés előtt kerüljön sor az irtásra, és az
oldalhajtások képződésének megakadályozására. Egyesületünk, a
Városvédő és –Szépítő Egyesület, alapszabályában rögzítetten
feladatának tekinti a környezetünk védelmét is, így a parlagfű elleni
küzdelmet is. Éppen ezért már az elmúlt évben szórólapot
készítettünk és a Művelődési Központban tájékoztató előadást
tartottunk a parlagfű káros hatásairól, az ellene való védekezés
szükségességéről és módjáról. Az idén intenzív akció keretében
kívánunk továbblépni. Szórólapjainkon és tájékoztató előadásunkon
túl, az általános iskolákhoz egyeztetett időpontokban elmegyünk, és
ott tartunk előadásokat. Június 10-én (szombaton) 10:00 órai
kezdettel városi parlagfűírtó-akciót hirdetünk, találkozás a
Bercsényi Miklós Gimnáziumnál. Az előzetesen felderített
területekre csoportokba szerveződve, kerékpárral megyünk el, ott
kézi gyomirtást végzünk. A megfelelő védőeszközökről,
gyűjtőzsákokról egyesületünk gondoskodik, sőt a résztvevőknek a
mellékelt feliratos pólót adjuk ajándékba!
Várunk mindenkit, aki részt kíván venni akciónkba, és várjuk
előzetes bejelentéseiket is a fertőzött területekről, a 30/249-6268 és
70/339-4610 telefonszámon!
Csikós Sándor, Tóth Tibor
Városvédő és –Szépítő Egyesület

Értesítés
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KFT.
5200 Törökszentmiklós, Stadion utca 12. Pf.: 46  56/590-640

 56/590-641

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

Programajánló
Törökszentmiklós Város Önkormányzata vár minden érdeklődőt
2006. június 12-én a Művelődési Központ udvarában, a „Foci
Road-show az EB-ért!” című szórakoztató műsorra! A rendezvény
idején óriás kivetítőn élőben lehet figyelemmel kísérni a
németországi labdarúgó VB aznapi mérkőzésit, melyek szüneteiben
ismert élsportolókkal találkozhatnak a sportbarátok. A ritmikus
gimnasztika és az aerobik bemutató mellett koncertek
szórakoztatják a közönséget. Fellép Csepregi Éva és Végvári
Ádám, a Piramix zenekar és a Fool Moon a capella énekkar.
A Nemzeti Sporthivatal tömegsportot népszerűsítő „ Három Lépés
Program Mozgás Kampány” elnevezésű, minden érdeklődő előtt
nyitott programsorozata is a foci road-show keretin belül várja a
sportot nem csak nézni, de űzni is kedvelő helybélieket. A tervek
szerint 11.00 - 13.00 között minimum 5 fős –különböző
korosztályú- csapatok mérhetik össze ügyességüket roller és
görkorcsolya
akadályversenyben,
kötélhúzásban,
hullahoppozásban, váltófutásban, dekázó és fejelő versenyben. A
felszerelések és a díjak biztosítása mellett, a rendezők minden
résztvevőnek ajándékkal is kedveskednek! A Nemzeti Sporthivatal
a rendezvénysorozat kiértékelését követően 300. 000 forinttal
jutalmazza azt a várost, amelynek lakói a legtöbben vesznek részt a
tömegsportban.

Óballai Alkotóház
Az egykori iskola épületéből és kertjéből kialakított Óballai
Alkotóház hét alkotótáborba várja nyitóidényében az érdeklődőket.
Az Óballáért Egyesület tavalyi megalakulásakor a helyi közösség
újrateremtése mellett, illetve azzal párhuzamosan kiemelt célként
fogalmazták meg az Alkotóház és a hozzá kapcsolódó
alkotótáborok működtetését. A most elkészült program bizonyítja,
hogy komolyan gondolta Hajnal László elnök és segítői
vállalásukat.
Premierként Gyógynövény-ismereti tábor és Szentivánéji Tűzugrás
várja az érdeklődőket június 18-tól- 24-éig. Ezt még abban a
hónapban követi a Nemezelő-és Népi Ékszerkészítő, valamint a II.
Óballai Kézműves Tábor. A népművészet és hagyományőrzés
körébe tartozok még a törökszentmiklósi Kézműves Örökség
Egyesület kosárfonó hete is.
Augusztustól a képzőművészet veszi át a főszerepet, amikor a
Szolnoki Művésztelep Keret Csoportjának grafikus- és festőtábora
nyitja meg kapuit. Szeptemberben rendezik meg az
Agyagművészet-kültéri
Kemenceépítés
elnevezésű
foglalkozássorozatot, melynek zárásával esik egybe a tavaly óriási
sikert aratott búcsús falunap folytatása Óballán.
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Nyertesek

az egyedi konténeres hulladékszállítási megrendelésüket csak a
szolgáltatás készpénzes megfizetésével egyidejűleg tudjuk
elvállalni.
A megrendeléseket, illetve a készpénzes befizetéseket a társaságunk
székhelyén - Törökszentmiklós, Stadion u. 12. – fogadjuk.
Jelen szolgáltatási rendszer a Kétpói Regionális Hulladéklerakó
beindulásáig működik.
Kérjük szíves megértésüket.

Márciusi számunk keresztrejtvényének helyes megfejtői közül az
alábbiak nyertek: Könyv: Deák Mariann Szabina, Nyár út.
Kalendárium: Vígh Lászlóné, Táncsics-ltp.
Bor: Ráczi Sándor, Wesselényi út és Szabó Ferenc Lajos, Kossuth
út. Meglepetés: Tóth Ödön, T.püspöki.
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