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Városi Hírmondó

Uniós kihívások és a felnőtt olvasószolgálat
A törökszentmiklósi Ipolyi
Arnold Városi könyvtár többféle módon igyekszik megvalósítani a lakosság tájékoztatását az Európai Unióról.
Gyűjtjük az Európai Unióval
kapcsolatos irodalmat, kiadványokat, melyet egy külön
kiemelt polcon helyeztünk el.
Létrehoztunk egy idegen nyelvű
részt is, ahol a német, francia,
angol nyelven megjelent műveket találhatják az olvasók.
Ezen
a
részen
nemcsak
szépirodalmi, hanem szakirodalmi művek is rendelkezésére
állnak a könyvtár olvasói
számára. Az unióval kapcsolatos szakkönyveket, ezek
közül a legfrissebbeket a helyi
rádióban is ismertetjük. Az
uniós országok szépirodalmából
bibliográfiát készítettünk, különös tekintettel a XX. századi
alkotókra, és természetesen
azokra, akik művei könyvtárunkban is megtalálhatók. A
könyvtár állományának teljes
számítógépes feldolgozása, ezáltal a visszakeresés, a kölcsönzés már uniós mércével is
korszerűnek mondható.
Évek óta szervezünk nyelvtanfolyamokat (német és angol,
2006-tól pedig spanyol és
esperanto), mely segítséget
nyújt az abban résztvevőknek,
hogy nyelvismeretükkel jobban
tudjanak alkalmazkodni az

uniós kihívásokhoz, illetve ki
tudják használni a munkavállalási lehetőségeket.
Megemlíteném az Internet által
nyújtott információs kapcsolatot
a világgal. A könyvtárunk 10 db
olvasói számítógéppel rendelkezik, amelyekkel ezek az információk kereshetők. Intézményünkben e-Magyarországpont működik az olvasóteremben, a felnőtt részlegben –
a földszinten – a mozgássérültek
számára építettünk ki egy
elérhetőségi pontot. Szórólapok,
hirdetések, rádiós hirdetések
segítségével tájékoztatjuk olvasóinkat, várjuk és hívjuk
mindazokat, akik élni akarnak a
könyvtár által nyújtott információs lehetőségekkel.
Internet elérési lehetőségünk
www.ivk.hu. Itt tájékozódhatnak
a
könyvtárról,
a
múzeumról, a keresett könyvek
meglétéről, kölcsönözhetőségéről, a részlegek nyújtotta szolgáltatásokról, legfrissebb rendezvényeinkről stb. Szintén itt
olvashatnak a könyvtárat támogató Pro Bibliotheca Alapítványról és a múzeum szárnyai
alatt
működő
Kézműves
Örökség Egyesületről is, akik
kiállításokat rendeznek, gyermektáborokat tartanak itt.
Szeretettel várjuk az egész város
lakosságát!

Az olvasóterem várja városunk lakóit

Nyaralás csecsemővel, kisgyermekkel
A bátrabb családok már néhány
hónapos babával elindulhatnak,
de több szabályt be kell tartani.
Első alkalommal csak pár napra
menjünk, hiszen rövid idő alatt
kiderül, hogyan bírja a kicsi. A
távolabb élő nagyszülők, rokonok meglátogatása is alkalmas
arra, hogy hozzászoktassuk a
gyermeket az idegen környezethez. Vigyük az ismerős

is tisztában van a kisgyermek
körüli teendőkkel. Nagyobb
gyermekkel feltétlenül beszéljük
meg a látnivalókat, foglaljuk le
játékkal az úton. A fertőzésveszély miatt nem szabad a
kicsiket olyan vízbe engedni,
amelyet felnőttek is használnak.
A legmegfelelőbb a kisebbeknek a saját felfújható kismedence, vagy akár egy műanyag

Nyaralás során elengedhetetlen kellék a sapka
tárgyait, játékait, a napi
programnál vegyük figyelembe
a kicsi szokásait. Az útra ne
vigyünk gyorsan romló ételt, de
sok folyadék, gyümölcs és
szendvics legyen nálunk. Amíg
nem szobatiszta, legyen kéznél
mindig eldobható pelenka, popsikenőcs, szagmentesen záródó
nejlontasak, nedves törlőkendő.
A hányinger megelőzhető, ha
utazás előtt nem eszik a
gyermek megterhelő ételt, és
gyakran megállunk egy kis
frissítő mozgásra. Hosszú autóútra ne induljunk el, fontos,
hogy legyen biztonságos a
babaülés a kocsiban. Az első
években felszerelt bababarát
szálláshely ajánlott (etetőszék,
kiságy, kiskád) és a tulajdonos

lavór. Egy pillanatra se hagyjuk
magára. A kicsik ruházata
legyen bő és szellős, elengedhetetlen a sapka, kalap. 10 éves
kor előtt a gyermek ne napozzon, a kicsiket csak az árnyékos
helyre vigyük. A naptejet 20-30
perccel indulás előtt kenjük fel,
ennyi időre van szükség ugyanis
a felszívódáshoz és a hatás
kifejtéséhez. Nagyon fontos az
úti patika összeállítása: sebtapasz, fertőtlenítőszer, lázcsillapító, lázmérő, orrcsepp,
hányinger-, hasmenés-, székrekedés elleni szer, szúnyogriasztó. Megérkezés után tájékozódjunk arról, hol van helyben
gyermekorvos, gyógyszertár.
Babafalva
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Városi Hírmondó
Madarak

Nem embertársainkról, hanem a velünk egy épületbe
kényszerülő, mindig kedves,
érdekes, van akinek néha
hangos, a törvény által védett
madarakról és emlősökről lesz
szó az alábbiakban. A jó
idővel együtt érkeznek vissza
hozzánk. Nap mint nap látjuk,
halljuk őket, de meglepően
keveset tudunk róluk. Most
néhányat bemutatunk közülük. Ők azok, akik lakóépületek szellőzőnyílásaiban, az
erkély, a mennyezet szegleteiben, a liftaknákban vagy
az épületelemek illesztéseiben
meghúzódva nevelik kicsinyeiket.
Hajnalban vagy kora este előszeretettel ül ki az épületek
legmagasabb pontjára és dalol
kellemes, érces hangján a házi
rozsdafarkú. A kis testű
énekesmadarat kormos színéről,
vöröses
farktolláról
lehet
megismerni.
Találkozhatunk a szintén élvezetes, de sokkal változatosabb

hangú lakótársunkkal, a csapatokba verődő seregéllyel is.
Reggeli napfürdőzése, tollászkodása során hűen utánozza más
madarak – például a sárgarigó,
vagy a ragadozó életmódú egerészölyv – hangját. És gyakran
improvizál több madárhang,
üvegcsörgés, sípolás keverésével.
Éles hangja mellett sebes röptével hívja fel a figyelmünket az
érdekes életmódú sarlósfecske.
Ennek az apró madárnak a
testfelépítésén, táplálkozási szokásán tökéletesen tükröződik a
sok, levegőben töltött időhöz
történő alkalmazkodás: sarlóhoz
hasonló, kifeszített szárnyaival
villámsebesen siklik a házak
között, a fiókanevelés időszakában sokáig aludni sem
szállnak le- éjjel a magasban
körözve pihennek, - a fiókák
egy hétig is bírják az éhezésthiszen a nyári, esős, hűs napok
során szüleik, bizony sok-sok
kilométerrel odébb szedegethetik a rovarokat.
Ki ne ismerné- a sarlósfecskével

nem rokon- molnárfecskét és
füsti fecskét? Előbbi egyetlen
lyukkal ellátott sárfészket épít
ablakok, kiugró szegletek alá,
míg a füsti fecske erkélyeken,
lépcsőházak nyitott ablakában
figyelhető meg, amint nyitott
tetejű fészkéhez szorgalmasan
hordja a nyálával kevert
sárgombócokat, fűszálakat. A
nyár folyamán megleshetjük a
mindig éhes fiókák gyors
növekedését is. Ürülékük ellen
hatékony védelmet jelent a
fecskepelenka, azaz a fészek alá
rögzített deszka, vagy egyéb,
könnyen takarítható, lekaparható felületű lemez. Gyakran
láthatunk a szellőzőnyílásokból
kilógó száraz fűcsomókat, amiket a hasznos lakótelepi
tisztogatók, a házi verebek
hordanak össze fészek gyanánt.
A kertes házak lakói jól ismerik
a „fuvolázó” hangú feketerigókat, amelyek féltve őrzik,
etetik a fészekből korán
kiugráló, bokrok alatt megbúvó
barna színű fiókákat.
Essen szó egy hasznos rovarpusztító emlősállatról, a csapongó röptű denevérről is! A
denevérek számos faja, így

például a már szürkületkor szem
elé kerülő korai denevér, közönséges denevér képviseltetheti
magát lakótársunkként. A rovarokra vadászó bőregerek jellegzetes csapongó mozgását az
ultrahanggal történő tájékozódásuk, vadászatuk eredményezi,
hiszen a zsákmányállatról viszszaverődő hullámok érzékelése
után éles irányváltásra van
szükség a táplálék megszerzéséhez. Nagyszerű élményt
nyújt, amint szürkületkor az
ablakban állva a fejünk fölüli
résből indulnak útjukra ezek az
érdekes repülő emlősök!
Az említett madár- és emlősfajok mindegyike törvény
által védett állatfaj, amely
törvénynek csak úgy lehet
tartalmat, gyakorlati értelmet
adni, ha érezve emberi
felelősségünket, óvjuk, védjük
minden felelőtlen emberi
beavatkozástól a tehetetlen
állatokat! Nemcsak azért, mert
színt, változatosságot hoznak
hétköznapjainkba, hanem azért,
mert élnek és legalább annyi
joguk van az élethez, mint
nekünk, lakótársaiknak.

Kullancsveszély

A füstifecske

A belvíz és az árvíz levonulása
után, a növényvegetáció burjánzásával 15-20 százalékkal is növekedhet a kullancsok előfordulása a Tisza-mentén. A Magyar
Kullancsszövetség Kht. elnöke,
Kapiller Zoltán elmondta: a kullancsok elszaporodásának oka
egyrészt az enyhe tél, másrészt
az állatok urbanizálódása vagyis
főleg a kutyákban megtelepedő
élősködő bekerülése a parkokba,
házi kertekbe. Az erdei állatokban, rágcsálókban, de még a
gyíkban is megtelepedő kullancsfajta közelebb kerül az emberhez a kialakuló ökoszisztémában. A közterületen az előírásoknak megfelelően a szakemberek permetezéssel, fűnyírással, valamint a háziállatok
számára kifejlesztett kullancsirtóval jelentősen csökkenthető
a fertőzésveszély. A kullancs

kétféle fajtájú négyféle bacilust
terjeszt, köztük az agyvelő és
agyhártyagyulladást és a Lymekórt. Az előbbiek ellen az ember
számára receptre, patikában
kapható védőoltás, az utóbbi ellen csak háziállatok számára
létezik vakcina. Május végére
minden gyógyszertárban térítésmentesen beszerezhető lesz a
„kullancs-beküldő” szett. A csomag alkalmas arra, ha az
élősködőt sikerült eltávolítani a
test felszínéről, akkor azt a kijelölt laboratóriumba el lehessen
küldeni. A vizsgálat – térítés ellenében – arra terjed ki, hogy a
kullancsban volt-e betegséget
okozó bacilus. A vizsgálat eredménye a kezelőorvos számára
nyújt segítséget. Tavaly a vizsgált kullancstetemek 17,3 százalékában találtak szövődményekkel járó betegség kórokozóját.
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Városi Hírmondó
„Ennyi a sorsom”

Hosszan tartó betegség után
2006. május 14-én elhunyt a
törökszentmiklósi származású
költő, Iluh István. A már
hosszú
ideje
Szolnokon
alkotott és élt poétára pályatársa, kiadója emlékezik.
Nem nekrológot akartam erre a
hasábra írni, hanem születésnapi
köszöntőt. Iluh István május
23-án lehetetett volna hetven
éves. De nem lesz, mert
vasárnap meghalt. Jó költő volt.
Ilyeneket írt: „Nézem a várost
ablakomból / Az össz pénzem /
Kilencven fillér / Bolond lennél
te akkor / Ha nekem hinnél /
Szoktam hazudni / Igen de
szépet / Neked és magamnak /
Mesélem élni ahogy szeretnétek
/ És nem hisztek szavamnak”.
A törökszentmiklósi szegénységből indult. Apja napszámos,
anyja cseléd; gyerekkorán átgyalogolt a háború. Még nem
volt tizennégy éves, amikor
munkát kellett vállalnia a téglagyárban. Onnan vitték el katonának. Később a miklósi öntödében robotolt, ahol baleset érte.
A kórházban ismerkedett meg
későbbi feleségével, aki nővérként dolgozott ott. Szolnokra
költözött, a papírgyárban talált
munkát, onnan százalékolták le
1975-ben. Gyermek- és fiatalkoráról Boglyába gyűjtött napjaim című, szociográfiaként is
olvasható önéletrajzi regényében vall.
A versírást iskolásként kezdte,
de már elmúlt harminc, amikor
a
Magyar
Papír
akkori
szerkesztője, a most pár hete
elhunyt Bella István költővé
avatta a fiatal munkást, aki
aztán a megyei napilapnak is
rendszeres szerzője lett; számtalan verse mellett közölt itt
riportokat, publicisztikát is.
Megnyíltak előtte az országos
folyóiratok a Forrástól a Látóhatárig. Költőbarátságok szövődtek Ladányi Mihállyal, Buda
Ferenccel, Ratkó Józseffel.
1975-ben Jó reggelt, fény!
címmel a Magvető Kiadó

jelentette meg első kötetét.
Költeményeit beválogatták a
Szép versekbe, Dinnyés József
pedig megzenésített közülük
néhányat.
Iluh István a munkásokról, a
gyárak világáról, az örök kisemberekről írt mindig, azokról,
akiknek életét élte, akiknek sorsát, gondjait, örömeit sajátjaként
ismerte. Költészete, mi lenne
más, lírai önéletrajz. Szenvedélyes pontossággal vette
versbe a külvárosok népét, a
lakótelepekét, a hajlongókat, a
görnyedőket, a megalázhatókat:
„Mindig keveset / Keresett /
Vasárnapon sem többet / Csak
annyit / Amit megevett / Ezért
volt sorsa / Nehezebb / A másé
meg könnyebb”.
Tiszta, plebejus indulattal pörölt
az övéi igazáért. Apró kis
forradalmak voltak a versei: „Én
a munkámból / Úgy akartam
megélni / Nem különbül / De
éppen annyira / Mint egy gőgös
/ Főmérnök fia”. És persze
tükröt is tartott az övéinek –
kegyetlenül, szelíden, s olyan
megértően-cinkosan, ahogyan
csak az képes, aki belülről tudja
mindennapjaikat:
„Vasárnap
sörözni mennek / Eltörik a lábát
a búnak / A villanyszámlás / Ha
másnap becsönget / Az ajtó
mögött némán / Lapulnak”.
Az őszről meg ilyen sorokat
vetett papírra: „Megüti arcát a
táj / Fáj neki s belejajdul /
Menni készül a nyár / A lomb
hegye barnul / Fűszálak
hadonásznak
/
Derékig
rozsdamartan / Arany pénzüket
az ágak / Szórják pergetik
halkan”.
Tíz éve megjelent kötetén
(Száműzött szél) kívül egy
vékonyka
gyermekkönyve
(Szélsárkány) is napvilágot látott még a nyolcvanas évek
elején, de sok-sok írása vár
rendezésre, esetleg kiadásra.
Hamarosan Felhőteve hátán
címmel gyermekverskötete jelenik meg Rékassy Eszter

Iluh István
1936 - 2006
rajzaival. Ennek anyagát még
gyermekeinek írta, Pistinek és
Katinak, de mert a kiadásukra
sokáig nem került pénz, a
hamarosan megjelenő kötetnek
unokái örülhetnek. És remélhetőleg mindazok, akik kézbe
veszik.
Iluh Pistánál úgy egy hónapja
jártam utoljára, éppen a könyv
kiadásának ügyében. Öreg volt,
ősz és sovány. Már nemigen
kelt ki az ágyból. Annyi
mozgáshoz kevés lett volna a
levegője. De a szeme régi
huncutsággal villant.
Kérdezte, mikor jelenik meg a
könyve. Azt reméltem, még
kézbe veheti. Hogy ő mit sejtett,
már nem tudjuk meg sosem.
Eljövet egyik versének részlete

motoszkált bennem:
„Lassan könnyűvé válok
Alkonnyal takarózom
A földön átszivárgok
Hát ennyi a sorsom”.
Jenei Gyula
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Városi Hírmondó
Sport

Hosszú évek után ismét van
labdajátékban bajnokcsapata
a városnak. A labdarúgó
csapat nagy fölénnyel nyerte
meg a megyei II. osztályú
bajnokságot. Bár ez a legalacsonyabb osztály, az előzmények miatt nem volt egyszerű
a csapat, a labdarúgás helyi
feltámasztását magára vállaló
szakvezető és szó szerint mindenes Csontos Lajos feladata.
A korábban játékosként is
maradandót alkotó sportembert a bajnoki érmek átadását
követően, az utolsó forduló
előtt faggatta a Hírmondó a
bajnoki címig megtett útról.
-Gratulálunk az elsőséghez! Mi
minden fordult meg a fejében az
aranyérnek átvételekor?
-Köszönjük a gratulációt! Óriási
utat
tettünk
meg,
hogy
átélhessük ezt a pillanatot.
Mindenki előtt ismert, hogy
tavaly tulajdonképpen megszűnt
a csapat, a labdarúgás a városban. Első lépésként ezért egy
labdarúgó szakosztályt kellett
létrehoznunk, ehhez pedig egy
egyesületet találnunk, mert csak
úgy tudtunk a működésünket
biztosító önkormányzati támogatáshoz jutni. Nem volt
könnyű. Sok-sok futkosás és
tárgyalás után végül sikerült a
tekézőket megnyerni, és ezért
nem lehetünk elég hálásak
nekik, jó partnerre találtunk
bennük. Ismét, ezúton is
köszönjük nekik!
-Attól kezdve sima volt az út?
-Korántsem mondhatjuk ezt. A
szükséges formai, technikai
keret ugyan megvolt, de
hiányoztak a játékosok, akik
nélkül ugye lehetetlen ezt a
játékot művelni. A megszűnés
nyomán mindenki eligazolt
valahová, néhányat közülük sikerült visszahívni, de ők még
kevesen lettek volna. Durván
hangzik, de ebben az időszakban nem győztem a várost
kerékpárral járni és akit láttam,
hogy futballista alkata van azzal
minddel beszéltem és próbáltam
megnyerni. Tehát először is
darabszámra mentünk, hogy

egyáltalán legyen egy csapatnyi
játékosunk, hogy induljunk,
kezdjük el a munkát. Ahogy
azután jöttek az eredmények, a
győzelmek úgy kezdtek a korábbi játékosok is visszaszivárogni. Ez azt hiszem mindenütt
így van, először eredményt kell
„felmutatni” és azt követően
jönnek majd a jobb játékosok, a
támogatók, a szurkolók.
-Volt –e olyan fordulópont,
amikortól
kezdve
biztosan
érezted, hogy összeállt a csapat,
”fut a szekér”?
-Kezdettől fogva bizakodtam,
hiszen az edzőmérkőzéseken
egyre jobb tapasztalatokat szerezhettem. Persze először itt is
az volt óriási dolog, amikor két
csapatra való játékosnak tarthattam tréninget. Fontos volt,
hogy
az
első
bajnokin
Alattyánban, Deák Karcsi bombagóljával nyertünk. Az önbizalmat adott, fontos volt
lélektanilag is a jó rajt, és jöttek
is utána a győzelmek, az ősszel
mindössze
két
vereséget
szenvedtünk, de ennyi mindig
benne van a pakliban. Jól
alakultak számunkra az események, miután a nagy rivális
Kisújszállás vereséget szenvedett, a bajnokság félidejében
az élre álltunk. Ez is erőt, tartást
adott a csapatnak. Tavasszal
folytattuk a jó szereplést, egykét nem várt eredmény itt is
becsúszott, de 10 pontos előnyre
tettünk szert, és már jóval a
befejezés előtt eldőlt, hogy mi
nyertük meg a bajnokságot.
Ment a góllövés, magasan mi
szereztük a legtöbb találatot,
harc indult a csapatba kerülésért. Ennek eredményeként
vehettük át az interjút megelőzően az utolsó hazai mérkőzésünkön, egy fordulóval a
szezonzárás előtt a bajnoki
aranyérmeket. Törökszentmiklóson két évtizeddel ezelőtt volt
utoljára bajnok a labdarúgó
csapat. Természetesen a helyén
kezeljük a sikert. Ez a megyei
II. osztály, de örülünk a sikernek, mert tudjuk mennyit ér.
Ezt az első lépcsőfoknak tekinthetjük, a szárnypróbálgatás, ami

gárdánk esetében is a jövőt
meghatározó tényező.
-A bajnoki cím mellett egy nem
várt sorozat eredményeként még
áll a Magyar Kupában is az
együttes. Ez mennyire lepte meg
a szakvezetést? Meddig lehet
eljutni a kupában?
-Osztályokkal feljebb szereplő
csapatokat vertünk ki. A megye
azon öt gárdája között vagyunk,
amelyek kijutottak az országos
táblára. A bajnoki cím mellett
ennek is óriási számunkra a
jelentősége és igazolta, hogy
nem véletlenül nyertünk bajnoki
címet a megyei második
osztályban. Kivertük az NB IIIas Mezőtúrt, a Kunszentmártont. Ezeken a meccseken
úgy küldtem pályára a fiúkat,
hogy játszunk egy jót, senki se
sérüljön meg, nekünk a bajnokság a fontos. Evés közben
azután megjött az étvágy és a
Tiszafüred elleni magabiztos
győzelemmel ott voltunk a
főtáblán. Ha Fortuna mellénk
áll, innen akár a Magyar Kupa
döntőjét megelőző, egykori
Szabad Föld, most legutóbb
Sport 1 Kupa fináléjába juthatunk, azaz ország-világ előtt,
tévéközvetítéses meccset játszhatunk. Ha mennénk még egy
kört a kupában akár NB I-es
csapatot is idehozhatunk! Ezek
óriási sikert jelentenének számunkra.
-Mit lehet tudni a jövőről?
Bizakodva vagy aggódva tekintesz a következő osztály
küzdelmei elé? Mire lehet képes
ez a gárda a következő szinten?
-Ami biztos, hogy 3 hét pihenő
után kezdjük meg az alapozást.
Addig is elbeszélgetünk a jelenlegi állomány tagjaival és igyekszünk tovább erősíteni a csapatot. Pénzt nem tudunk ajánlani senkinek, csak olyanok jöhetnek szóba, akik hazatérnének
és elkötelezettségből játszanának nálunk. Bizakodó vagyok.
A gárda kellőképpen megerősödött a „megye kettőben” és
ha együtt marad, és jön néhány
igazi erősítést jelentő játékos a
következő osztályban is kivívhatja a feljutást, annál is

inkább mivel a megye I/B-ből
három együttes lép feljebb. A
célunk, hogy Törökszentmiklós
visszakerüljön a megyei első
osztályba! Minden ennél magasabb cél már anyagiak kérdése.
-Helyben vagyunk. Nincsenek
könnyű helyzetben a sportegyesületek. Ebből a szempontból mennyire látod rózsásan a
jövőt?
-Egyáltalán nem. A működésünk is nagy veszélyben
forog. A bajnokságot épp, hogy
be tudjuk fejezni, egyetlen fillérünk sem marad, úgy, hogy
sokan segítettek egy-egy utazás,
vacsora formájában, amit nem
győzünk nekik megköszönni.
Aggodalomra az ad okot, önkormányzati támogatásunk csökkent, én többre számítottam,
annyira, mint amennyit korábban adtak a megye egyben
szereplő alakulatnak. Remélem,
elért eredményeink arra sarkallják az illetékes bizottságot,
hogy emeljék a ránk szánt
összeget!
-Zárjuk vidámabb témával az
interjút! Van-e kedvenced,
favoritod a most zajló németországi labdarúgó Vb-n?
-Bárki sokat tanulhat egy-egy
ilyen színvonalú eseményt figyelemmel kisérve. Amit a
játékosoknak is hangsúlyozok,
sok-sok gyakorlás, aki valamit
tud, azzal juthat el még magasabb szintre. Edzőmérkőzésen
játszottam német csapatok ellen,
ezért szorítok nekik. Ugyanakkor szeretem a hollandokat is.
Ennek a két gárdának szurkolok.

Versenycsigák
A május 27.-én megrendezett
tiszafüredi futófesztiválon, városunkat a Versenycsigák amatőr futóklub tagjai képviselték.
Most először csapatban is indultak atlétáink. A gárda minden
tagja erőn felül teljesítve, 5 ó.
33p. alatt tette meg a 70 km –es
versenytávot, amivel az abszolút
1. helyet szerezték meg. A
csapat tagjai: Holló Mihály,
Polgár Sándor, Kovács Zoltán,
Nádas László.
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Városi Hírmondó
Kézilabda

A negyedik helyen zárta a
bajnoki küzdelemsorozatot a
Törökszentmiklósi Kézilabda
Egyesület az NB II. Dél-keleti
Csoportjában. Az évad végén
Fejes László edzőt kértük,
hogy értékelje a gárda teljesítményét.
vágtunk
neki
a
-Úgy
küzdelemsorozatnak, hogy ha
most nem nyerünk bajnokságot,
akkor soha- kezdte az évadértékelést a legnépszerűbb helyi
csapat trénere.- Sajnos azonban
nem úgy alakultak a dolgok,
becsúszott két vereség, egy
hazai pályán, egy Újkígyóson.
Azután anyagi problémák is
felmerültek a gárda háza táján.
Ebből kifolyólag néhány játékos elégedetlen volt, szezon
közben emiatt eltávozott tőlünk
Takács Péter és Mészáros
Gábor. Ezzel párhuzamosan
Hódosi Misi abbahagyta a
játékot, azt mondta elege lett, s
bizony ezeknek a meghatározó
játékosoknak a hiányát nem
tudta elviselni a csapat. A
tavaszi szezont ezután már úgy
kezdtük, hogy a 3-4. hely
valamelyikét kell megszereznünk, amit, ha nem is könnyen
de teljesítettünk. Az eligazolt
alapembereket fiatalokkal kellett pótolnunk és ezt a nem
éppen egyszerű feladatot végül
is részben sikerült megoldanunk.
-Kik ezek a fiatal, remélhetőleg
a gárda sikeres jövőjét is jelentő
játékosok?
-Gondolok itt Gál Szabolcsra,
Gál Danira, Fejes Marcira,
akikre nagy feladat hárult mind
védekezésben, mind támadásban. Hatalmas teher nehezedett
Dobos Ottóra, akinek harmadik
számú balátlövőből kellett egyik
percről a másikra első számúvá
előlépnie. Megemlíteném még a
„kis Kovács Imikét”, aki ha
kellett, mindig odatette magát a
fontos
meccseken.
Ők
mindannyian kihozták magukból a maximumot és ez
kerekedett ki belőle. De
természetesen a gárda többi
játékosa is, akiket most nem

sorolok fel, becsülettel megtette
a magáét.
-Az előbbiek tükrében akkor
reálisnak mondható a bajnoki
negyedik hely?
-Végül is igen, mert a Mezőtúr
mindenképpen jobb volt, a
Tiszakécske egy feltörekvő, sok
jó játékost igazoló együttes (A
két előbb említett játékos is
éppen oda igazolt tőlünk.)
Azután az Újkígyóssal vívtunk
nagy harcot, sajnos hazai pályán
kikaptunk tőlük egy góllal, és
azzal csúsztunk le a dobogóról.
Az első négy helyezett után
nagyobb űr van a táblázaton.
Azt hiszem, ha a társaság együtt
marad, jövőre a dobogó reális
célkitűzés lehet.
-A bajnokságban, meglátásod
szerint, ez előző évekhez képest
történt-e előrelépés, esetleg
esett vagy éppen stagnált a
színvonal?
-Igazából nagyobb változásról
meglátásom szerint nem beszélhetünk. A pénztelenség viszont
mindenütt felüti a fejét. Megint
erről beszélünk, de megkerülhetetlen és a csapatoknál
bizony morálisan problémát jelentett, hogy ami tavaly
megvolt, az idén már nincs meg.
Mi is kevesebb pénzből tudunk
gazdálkodni, csökkent a támogatásunk mértéke és ez tükröződik a csapat teljesítményén.
-Változott-e az állandóan bírálat tárgyátképező bíráskodás
színvonala?
-Erről talán jobb lenne nem
beszélni, de természetesen kell
értékelni, hiszen szerves része a
kézilabdának. Meglátásom szerint, ahogy „megyünk lefelé a
bajnokságokban”, azzal arányban csökken a játékvezetés színvonala is. Igazából kirívó esetek
nem voltak, apróbb kisebb tévedések pedig mindenütt vannak,
hiszen nem gépek az emberek.
Olyat nem tapasztaltam, hogy
mérkőzések mentek volna el a
bírókon, szándékosan elfújtak
volna meccseket. Mindenki
hibázik, ők is hibáznak, én azt
mondom, a sok továbbképzés
éppúgy hasznukra lehet a játékvezetőknek, mint nekünk a

minél több edzés.
-Egy mondat elejéig már céloztál a jövőre. Jelenleg mit lehet
biztosan
tudni
a
gárda
következő évadáról?
-Semmi biztosat nem tudok, de
ezt e vezetők dolga természetesen elsődlegesen. Én úgy
tudom, milliós nagyságrenddel
csökkentették a támogatásunkat.
Hogy ezt honnan lehet pótolni,
na ezt kitalálni a hatalmas és
egyben a jövő eredményességét
meghatározó feladat. Meglátásom szerint nem igazán tudunk
igazolni, tehát maradunk ezekkel a fiatalokkal, egy-két
rutinosabb játékossal, Nyeső
Peti, Borda Balázs, Szuromi
Attila, Polgár András, akik
mellé be kell építeni a 17-20
éves fiatalokat, akik fel tudnak
nőni a feladatokhoz. Az erősebb
anyagi háttérrel rendelkező csapatok ebben az osztályban is
megtehetik, hogy elcsábítják a
legjobbakat. A szerződések
ebben az osztályban nem igazán
akadályozzák meg, hogy a

tehetősebb klub akár egyik
napról a másikra is elvigye aki
kell neki. A rivális Tiszakécske
éppen annyival, a tőlünk elvitt
két meghatározó játékossal
erősödött, mint amivel mi
ezáltal meggyengültünk. Ez
ellen nem tudunk mit tenni. És
ez még nem is az első, hanem a
harmadik helyről döntött, itt az
NB II-ben.
-Az idény végén azt hiszem,
szokás szerint szólnunk kell a
közönségről is. Rajtuk ezúttal
sem múlt semmi.
-Ilyen létszámban megjelenő és
ilyen lelkes, vérmes nézősereg
meglátásom szerint nincs még
egy. NB I/B-s együttesek is
megirigyelhetik ezt a publikumot. Mi azért vagyunk, hogy
szórakoztassuk a közönséget,
hogy minél többen kijöjjenek a
meccsekre. Köszönjük az eddigi
biztatást és az őszi szezonban is
várjuk a törökszentmiklósi
kézilabda rajongókat! Igyekszünk minél több örömet
szerezni nekik!

A Versenycsigák
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Városi Hírmondó
A rendőrség jelenti

Nagyon igaz a régi bölcsesség,
ami szerint, aki nem unatkozik annak gyorsan telik az
idő. Igaz sok-sok dolgunk volt
ebben az évben és nem értünk
rá az idő múlását figyelni, de
mégis hihetetlenül gyorsan elérkezett a nyár. Akinek iskoláskorú gyermeke, unokája
van, jól tudja, hogy ilyenkor
az iskolai év végén lezárul egy
időszak és kezdődik a gyermekek számára oly kedves, de
a szülőknek, felnőtteknek gondokkal bővelkedő nyári szünet. Városunk iskolái nagyon
sok helyi és környékbeli
fiatalnak jelentik a második
otthont, ami most pár hétre
bezár. A felnőttek dolgos
hétköznapjaiban -főleg itt
vidéken ahol a mezőgazdaság
még sokaknak nyújt elfoglaltságot- a nyár inkább a
munkaidő növekedését jelenti.
A rendőrség feladatrendszerében minden évszak meghozza
azokat a speciális kihívásokat,
amikre különösen oda kell
figyelnünk.
Most hogy itt a nyár, sokaknak
a nyári szabadság, a kikapcsolódás, és pihenés időszaka
következik. Nekünk, ha lehet
még több feladatra, kihívásra
kell számítanunk.
A közterületek, szórakozóhelyek a korábbi csendes estékhez, éjszakákhoz képest szinte
felpezsdülnek. Nagyon sok
fiatal, és idősebb tölti ezeken a
helyeken a késő esti, éjszakai
órákat, ami természetes is ebben
az időszakban. Nekünk az a
feladatunk és feltett szándékunk, hogy megőrizzük az
elvárt rendet és nyugalmat, de
nem zavarjuk indokolatlanul
a kulturáltan szórakozókat,
kikapcsolódókat. Sok esetben
persze járőreinkre hárul az a
feladat, hogy az ellentétes érdekű feleket kibékítsék, hiszen
van, aki pihenni akar otthon és
zavarja az utcáról, közeli
szórakozóhelyről hozzá elérő
zaj, és amikor kihívják a
rendőrt, hogy tegyen rendet,

nagyon
eljárni.

körültekintően

kell

Nagy figyelmet fogunk fordítani
az ifjabb korosztályra, hiszen
napjainkban már egyre fiatalabb
korban engedik a szülők a
gyerekeket késő éjszakáig, és
szinte minden szórakozóhely,
disco tele van tizenéves fiatalokkal, akik most a szünetben
még inkább bele szeretnének
kóstolni az éjszakai életbe.
Közös felelősségünk azonban,
hogy ezt ne vigyék túlzásba, és
a szülők, idősebb barátok,
szórakozóhelyek alkalmazottai
mellett a rend őrei is rajtuk kell,
hogy tartsák a szemüket.
Az elmúlt hónapban szerencsére nem történt olyan kiemelt bűncselekmény, ami jelentősen befolyásolhatná városunk közbiztonságát, a lakosság biztonságérzetét. Jellemzően az elkövetett cselekmények
legnagyobb
része
kisebb
értékű
lopás,
a
könnyűnek, és gyorsnak látszó
pénzszerzés olyan módszerei,
amik ideig-óráig megoldják a
bűncselekmények elkövetőinek
anyagi gondjait, de hála nyomozóink eredményes munkájának
tíz elkövetett cselekményből
hat esetében biztosan számíthat az elkövető a későbbi
felelősségre, vonásra.
Amikor pedig a bűnlajstrom
tekintélyesre gyarapodik a bíróság hosszabb ideig megoldja a
lakás és ellátási gondjaikat,
rövidebb-hosszabb börtönbüntetés kiszabásával.
Nem éppen az amerikai
gengszterfilmekből jól ismert
nehézfiú lehetett az a szorgalmas zsákmányszerző, sem
aki hetekig megkeserítette a
vasútvonal melletti kis utcák
lakóinak életét, hiszen az
éjszaka sötétjében jó pár baromfi ólat megdézsmált. Talán
sokat nézte gyermekkorában
a Vuk című rajzfilmet, és
innen kapott ihletet. Szorgalma azonban alábbhagyott,
amikor megelégelve tevékeny-

ségét a rendőrök, és polgárőrök
minden éjszaka fokozottan
ellenőrizték vadászterületét. Ha
újra zsákmányszerző útra indul
számítania, kell arra, hogy
elkapják, mint négylábú kollégáit is.
Továbbra is slágernek számít
minden színesfémből készült
tárgy, amire rátehetik a kezüket
a szorgalmas gyűjtögetők, a
közlekedési táblától az öntözőcsőig, minden mozdítható vándorlásba kezd az öntödék felé,
hogy ott új alakot öltsön. Szinte
heti rendszerességgel buknak
le az elkövetők, már rutinszerűen járnak el velük szemben kollégáink, de úgy látszik,
nem tanulnak ebből. Mivel
legtöbbször már darabokra vágva találjuk meg a színesfémből
készült eszközöket, alkatrészeket, az okozott kár jóval
nagyobb a várható haszonnál.
Ezért mindenkinek érdemes
odafigyelnie, hogy ne tegye ki
ilyen csábításnak az elkövetőket, és a színesfémből készült
értékeikre fokozottan vigyázzon. Hatványozottan igaz ez a
külterületeken,
zártkertekben
található értékekre.
Már a különböző médiumokból
is gyakran hallhatja mindenki,
hogy a nyár a közutakon a
fokozott ellenőrzések időszaka.
Ekkor
találkozhat

mindenki a leggyakrabban
ellenőrző és szigorúan büntető
rendőrökkel, egyre több trafipaxos ellenőrzéssel próbáljuk
visszatartani a gyorshajtókat,
különösen az egyre nagyobb
számban, a városban is megjelenő motorkerékpárosokat,
akik nem közlekedési eszközként, hanem státusszimbólumként használják járművüket.
Akár mekkorára nőtt is a járműforgalom, azért városunkban, és
vidéken még mindig a leginkább használt jármű a kerékpár. Egyre gyakrabban találkozhatunk a legmodernebb
elektromos kerékpárokkal is.
Nem lehet eléggé gyakran felhívni a figyelmet ezért arra,
hogy a kerékpárral közlekedőkre is érvényesek a
közlekedési szabályok, habár
erre nem készítik fel őket és
vizsgát sem kell tenniük. Míg
mindenki elítéli az ittasan
vezető gépkocsivezetőt, az ittasan kerékpározó esetében ez
még koránt sincs így, pedig
szintén veszélyezteti a saját és
mások testi épségét.
Nem véletlen tehát, ha a
mellékelt képen látható kötelező
tartozékok használatára kérjük a
közlekedőket,
hiszen
ezek
elengedhetetlenek a biztonságos, és balesetmentes közlekedéshez.

A kerékpár 6 kötelező felszerelése
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Városi Hírmondó
Harcban az allergén növénnyel

Közlemény

A hatalmas esőzés miatt a tervezettnél egy héttel később, június 17én tartotta meg parlagfű-mentesítési akcióját a Városvédő- és
Szépítő Egyesület. Kis létszámú., de lelkes csapat gyűlt össze. Az
előzetesen felderített területek közül így a vasútállomással szemben
fekvő, parlagfűvel erősen szennyezett területet járták be, ahol a
néhány centiméterestől a méteres nagyságú növényekig minden
fajtával találkoztak az akcióban résztvevők. Nem volt kegyelem az
allergén növénnyel szemben.

Kedves szülők!
A Családi Napközi újra nyitva Törökszentmiklóson, a Bocskai út
21/1. szám alatt.
Rugalmas, a szülők igényeihez igazodó nyitva tartással, a
gyermekek igényeihez igazodó napirenddel, kellemes környezetben
várjuk a kedves szülőket, gyermekeket. A kicsinyek számára a
hasonló korú társak jelenléte 2 éves kor után igény. A társak
jelenléte módot ad a közös játékra, az utánzásra, a szerepek
megosztására, gyakorlására. A közös játék öröm, élmény a
gyermekek számára.
Mikor nyújthat segítséget szolgáltatásunk?
- A szülők bármilyen elfoglaltsága esetén ( tanulás,
továbbképzés, hivatalos ügyek intézése, stb.)
- Bármilyen nevelési probléma esetén ( szobatisztaság,
étkezés, önállóság, szokáskialakítás, stb.)
- Akkor is, ha csak közös játékra vágyik a gyermek
KERESSENEK FEL BENNÜNKET! LÁTOGASSANAK EL
HOZZÁNK!
Érdeklődni:
- Városi Bölcsőde, T.miklós, Petőfi út 50.
- Családi Napközi, T.miklós, Bocskai út 21/1.

Tel: 390-251
Tel: 708-467
Dancza Istvánné
intézményvezető

Tájékoztató
A parlagfű irtók

Értesítés
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KFT.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
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5200 Törökszentmiklós, Stadion utca 12. Pf.: 46  56/590-640
 56/590-641
TÁJÉKOZTATÓ
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2006. március 01-től
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.

Tájékoztatjuk a város Tisztelt Lakosságát és Vállalkozásokat, hogy
a 48/2005. (XII. 21.) sz. ÖK. rendelet lehetővé teszi, hogy szombati
napokon (7,00 – 13,00 óráig) az általunk üzemeltetett
hulladéklerakóba az 1 m3-t meg nem haladó települési szilárd
hulladékot a lakosság díjtalanul elhelyezhesse.
E fölötti mennyiség esetén a hulladék-elhelyezési díj megfizetése
kötelező!
Vállalkozások esetén is lehetőség van szombat6on (7,00 – 13,00
óráig) hulladék kihordására, előzetes bejelentést követően, illetve a
hulladék-elhelyezési díj megfizetése esetén.
Vasárnap, illetve ünnepnapokon hulladékok kihordása tilos!
További tájékoztatás társaságunk székhelyén (5200 Törökszentmiklós, Stadion u. 12., tel.: 56/590-640) biztosítunk.
Kérjük tájékoztatónkban közöltek szíves betartását.
Törökszentmiklós, 2006. április.
Tisztelettel: Csikai Károly, ügyvezető
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