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Önkormányzati hírek
Június 29-én, a Szentmiklósi
Napok hivatalos megnyitója
előtt ült össze városunk képviselő-testülete, amely, egyebek mellett a foglalkoztatás és
a környezetvédelem helyzetéről szóló összefoglalót vitatta
meg. Módosult a költségvetés,
döntöttek egy igazgatói tiszt
betöltéséről, határoztak a
parkolóhelyek megváltásának
mértékéről és a belvíz elleni
védekezés költségeinek megpályázásról.
A legutóbbi testületi ülés óta
történtekről szóló beszámolóval
kapcsolatban megfogalmazott
kérdésekre válaszolva Bakk
Zoltán polgármester elmondta,
hogy a kétpói lerakó, a 4-es
számú főút további kiszélesítése
és a megyei termálfürdő egyesület ülésével kapcsolatban
egyelőre nincs új, érdemi információ. Az egyedülálló idős személyek által használható jelzőrendszer megvalósítására és
üzemeltetésére két lehetőség
van, jelenleg folyik az igények
felmérése. A dán nagykövet
látogatásáról szólva pedig arról
adott hírt, hogy az önkormányzat és a követség szeptember
végén befektetői találkozót
szervez Törökszentmiklóson
az érdeklődő dániai cégek és a
kistérség vállalkozói számára.
A napirend előtti kérdések sorát
Fejes Ferenc (FIDESZ-KPEMDF) kezdte, aki a szennyvízcsatorna hálózat munkálatairól
szóló összegzést kérte, valamint
a gerincvezeték Béla király úti
kiépítésének üteméről érdeklődött. Ugyancsak az eddigiek
összefoglalóját kérte Szegő
János
(FIDESZ-KPE-MDF).
Hendrik Zoltán (FIDESZ-KPEMDF), azt kérdezte, kinek kell
az árokpartokat rendbe tennie a
munkálatok után, Deim János
(Horgász Egyesület) a csatornázás finansszírozásának rendjéről kért tájékoztatást, Bajusz
Katalin ( FIDESZ-KPE-MDF) a
fák és a villanyvezetékek felméréséről érdeklődött. Bakk
Zoltán válaszából kiderült, hogy

Városi Hírmondó
ez utóbbiak felmérése tavasszal
megtörtént, de várja a hivatal a
lakossági bejelentéseket.
A csatornázás esetében bizonyos támogatási formák, illetve
az ezekhez való hozzájutás technikai feltételei miatt van szükség előfinanszírozásra, de az önkormányzat ezeket nem a kivitelező felé teljesíti. Ugyanakkor
eddig minden számlát, amely
mögött valós, elfogadott munkavégzés volt, határidőre kifizetett
a város, amely nem áll kapcsolatban az alvállalkozókkal.
Dr. Varga Imre jegyző arról
tájékoztatott, hogy a Béla király
úton 3-4 méter mélységben kell
a vezetéket lefektetni, ezért a
vákuumozás 2-3 hétig is eltarthat. A Polgármesteri Hivatal
nem elégedett a munka ütemével, ezért folyamatosan szólítja
fel a kivitelezőt a gyorsabb teljesítésre. „Hangsúlyosan követeljük a testületi ülés időpontjában még hátralévő 10 km. Hálózat időben történő kiépítését”tette hozzá a jegyző, aki azt is
elmondta, hogy ahogy az utak
és járdák, úgy a megbolygatott
árokpartok rendbetétele is a
kivitelező feladata. Az átemelőket és az egyéb műtárgyakat
folyamatosan ellenőrzik a közterület felügyelők.
Az önkormányzat 26
napirendi pontot tárgyalt meg
nyílt ülés keretében.
A napirendeket a rendőrkapitányság tavalyi tevékenységéről
szóló beszámoló megvitatásával
és elfogadásával kezdték a képviselők, majd további vélemények és dokumentumok beszerzése miatt elnapolták a döntéshozatalt arról az előterjesztésről,
amely a városi fogyatékos ellátásnak a Támasz 2005. Szociális
Szolgáltató Kht. részére történő
átadásáról szól. H. Tóth Ferenc
a JNKSZ Megyei Munkaügyi
Központ kirendeltség vezetője
számolt be a foglalkoztatás
helyzetéről és lehetőségeiről.
Mint elmondta, az elmúlt 5-6 év
legkedvezőbb statisztikai adatai
a munkanélküliségről, pozitív
irányú elmozdulást jeleznek,
ugyanakkor továbbra is bőven

van mit tenni e téren. A képviselő-testület ismét Szécsi Pált
bízta meg a Hunyadi Mátyás
Nevelési- Oktatási Központ
igazgatói tisztének ellátásával.
Elnapolták a város környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztató megvitatását, ugyanakkor elfogadták a település környezetvédelmi programjának két évente kötelező- felülvizsgálatáról szóló jelentést. A kötelezően megépítendő parkolóhelyek megváltásáról is határoztak a képviselők. E szerint:
„az egy gépkocsi elhelyezésére
alkalmas parkolóra vonatkozó,
egyszeri megváltás összege,
bruttó 400.000ft/parkolóhely”.
Az elfogadott módosítás nyomán jelenleg a következők a
város idei büdzséjének sarokszámai: a kiadási főösszeg: 5
milliárd 997 millió 967 ezer Ft,
a bevételi főösszeg: 5 milliárd
645 millió 096 ezer Ft. A
működési hiány: 284 millió 840
ezer Ft., a felhalmozási hiány:
68 millió 031 ezer Ft. Jóváhagyták a képviselők a Törökszentmiklós és Térsége Együttműködési Társulás működéséről
szóló jelentést, megalkották a
2005. évi őszi és 2006. évi
tavaszi belvízkárosultak támogatásáról szóló rendeletet, felülvizsgálták az önkormányzat
fenntartásában működő nevelési, oktatási, közgyűjteményi és
közművelődési
intézmények
alapító okiratát és meghatározták a 2006/2007-es tanévben
indítható bölcsődei, óvodai és
iskolai csoportok és osztályok
létszámát. A kétpói regionális
lerakó megnyitásának késése
miatt december 31-ig meghosszabbították a városi hulladéklerakó működését, amelynek
rekultivációja a jövő egyik komoly városi szintű feladatának
ígérkezik.
Intézmények akadálymentesítése, útburkolat felújítása, az
északi városrész belvízmentesítése, a Polgármesteri Hivatal
működése
Törökszentmiklós 1 millió 641
ezer forint támogatást igényel a
vis maior keretből a város belte-
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rületén kialakult belvíz elleni
védekezés költségeinek megtérítésére. Mivel a megyei keret
már kiürült, az országoshoz
továbbítják majd a kérelmet, így
a döntés hosszabb idő után születik majd meg. A Kölcsey
Ferenc Általános Iskola felújítását és akadálymentesítését 2
év alatt, 57 millió forintmelyből 40 millió pályázati
pénz- felhasználásával kívánja
megvalósítani az Önkormányzat. Ugyancsak kétéves ütemezéssel, 11,9 millió forintból
készülhet el a Városi Művelődési Központ akadálymentesítése, az igényelt támogatás 3,8
millió Ft. A Petőfi utca 21
millió forintba kerülő burkolatfelújítása is 2007-re fejeződne
be, a költségek felére nyújtottak
be kérelmet.
Az északi
városrész belvíz-mentesítésének
27 millió forintos összköltségéhez, kétéves ütemezéssel 15
millió forintot nyert pályázati
úton a település. A Tóth Péter
Alapítvány „Világjárás” táborát
30 ezer forinttal támogatja a
képviselő-testület, amely elnapolta a városi sporttelepen
emléktáblát elhelyezni kívánók
kérelméről szóló döntést és
elfogadta
a
Polgármesteri
Hivatal működéséről szóló
beszámolót.
56-os emlékmű
Az 1956-os forradalom és szabadságharc félszázadik évfordulójára elkészítendő köztéri emlékművek támogatására kiírt országos pályázatra 113 település
küldte el jelentkezését. A bírálóbizottságnak 145 millió forint
állt a rendelkezésére, amelyből
56 vidéki, 5 fővárosi és 2
határon túli település pályázatát
támogatta, 180 ezer forinttól 4,
8 millió forintig terjedő mértékben. Törökszentmiklós nem
került be a támogatottak közé.
Emiatt felvetődött, hogy ne
köztéri alkotással, hanem egy a
művelődési központban elhelyezendő emléktáblával tisztelegjen
a város a forradalom hősei előtt.
A képviselő-testület azonban
úgy határozott, hogy közadakozás segítségével- melyben, mint
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több képviselő az ülésen kijelentette, személyes jó példával
jár elő- mégis egy szobrot állít

56 városi emlékhelyévé avatva
azt. Ezen döntésüket követően a
képviselők a zárt ülésen tárgya-

landó napirendek előtt, testületileg részt vettek a Szentmiklósi
Napok hivatalos megnyitóján

június 29-én.
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munkák. Az igényelt írásbeli
tájékoztató „rendes”, munkatervben szereplő testületi ülésen
kerül a képviselők elé. Az alpolgármester a főtéri kopjafa
letakarásának okait is tudakolta.
Azt -hangzott a felelet- restaurálni kell, jelenleg nincs olyan
állapotban, hogy méltó módon
jelképezné azt amiért állították,
a készítővel keresi a kapcsolatot
a hivatal. Kiss Zoltán és Fejes
Ferenc (FIDESZ-KPE-MDF) is
beszámolt a Tenyői úton keletkezett károkról. Ezek a csatornázási munkálatokkal járó gondok, folyik ezek mértékének
pontos felmérése, a kivitelezőnek kell a helyreállításról
gondoskodnia. Fejes Ferenc a
Béla király úton élők nevében
köszönetet mondott a legutóbbi
ülésen felvetettekre való gyors
reagálásra, nagy ütemben kezdték meg ott is a szennyvízhálózat gerincvezetékének kiépítését.

a lelátóra felvezető lépcső
mellett emléktáblákat helyezzenek el. Az elkészítést és
elhelyezést Futó András a
Tekergők TT-SE elnöke vállalta
magára. A kérelmet aláírók
leveléből kiderül, hogy 2005
őszén keresete meg elképzelésével Futó András az 1950-es,
60-as években eredményes
labdarúgó csapatok tagjait, indoklásként megemlítve, hogy
ezen gárdák többször nyertek
bajnokságot, és méltó ellenfelei
voltak mindenkinek a magasabb
osztályokban is. Az összehívott
„játékos értekezlet” többségi
döntéssel elfogadta az indítványt. A táblákra a törökszentmiklósi sport hőskorában, az
1910-es, 20-sa, 30 –as években
játszott labdarúgók, az egykori
Tm. Fáklya és Tm. Vasas csapatában bajnoki címet nyerő és
a magasabb osztályokban is
szereplő játékosok valamint a
sportági vezetők, edzők és
játékvezetők nevei kerülnek fel.
Az emléktáblára került nevek az
1913-tól
1976-ig
terjedő
időszakot ölelik fel. Ebből következik a hagyományteremtés
gondolata, mivel sikeres csapatok 1976 után is voltak és
remélhetőleg ezután is lesznek.
Így a későbbiekben további
emléktáblák elhelyezésére is
nyílik lehetőség, akár más sportágak képviselői előtt tisztelegve.
A kezdeményezés hozzájárul a
sportpálya szépítéséhez, gazdagítja épített környezetünket, erősíti a kötődést városunkhozolvasható a Buczkó Ferrenc,
Katona Mihály, Ollé Imre,
Simai Ferenc (Tm. Vasas) és
Szakál Károly, Karakas Gyula,
Hajik István, Muszka Sándor
(Tm. Fáklya) által aláírt
levélben.

részesül az erre a célra a 2007es költségvetésben elkülönítésre
kerülő kétmillió forintból. A
pályázatok beadási határideje:
2006. szeptember 30. Bővebb
információ és pályázati csomag
a
Polgármesteri
Hivatal
Kulturális Irodájában, a 309-es
szobában igényelhető. Tel: 56/
590-427.
Miután az illetékes testület nem
támogatta a város pályázatát az
56-os emlékmű elkészítéséhez,
az önkormányzat július 25-i
ülésén úgy határozott, hogy
Győrfi Sándor karcagi szobrászművész „Életfa” című kőkompozícióját avatja fel ünnepélyes keretek között az 1956os forradalom és szabadságharc
50. évfordulóján. Az ezzel
kapcsolatos felhívást is olvashatják a Hírmondóban!
A nyilvános ülés zárásaként a
város belterületén folytatott belvízvédelmi munkálatok költségeinek megtérítése érdekében
benyújtandó vis maior kérelemről határozott a testület. Az
önkormányzati tulajdonú közúthálózat esetében 83, az ingatlanok esetében 15,5, míg egy
bekötő út esetében 15 millió
forint helyreállítási költség
megtérítését igényli Törökszentmiklós.

Rendkívüli ülést tartott július
25-én a képviselő-testület.
Olyan fontos kérdésekben
született döntés, mint az 56-os
városi emlékmű megalkotása,
a városi tanulmányi ösztöndíjrendszer, a belterületi részen folytatott belvízvédekezés
költségeinek megtérítésére benyújtandó vis maior kérelem
és a sportpályán elhelyezendő
emléktáblák engedélyezése.
Napirend előtt négy képviselő
tett fel kérdéseket, melyekre dr.
Varga Imre jegyző válaszolt.
Deim
János
(Horgász
Egyesület) arról tudakolózott,
hogy a hobbiföldek megközelíthetőségét ellehetetlenítve, mely szervezet adott engedélyt a Fáy-lakótelep melletti terület feltöltésére, kihez nyújthatnak be kárigényt az érintettek.
Ugyancsak a lakótelepen élők
panaszát tolmácsolta a képviselő másik felvetése, amelyben
a közeli csirketelepről gyakran a
lakótelepre áradó szagokról
szólt. A Növény- és Talajvédelmi szolgálat mint szakhatóság
adhatott engedélyt a terület földdel való feltöltésére- szólt a
jegyző válasza, aki azt is hangsúlyozta, hogy az ezzel kapcsolatos beruházás pedig NEM
önkormányzati tevékenység, hanem egy magánberuházás. Az
okozott károk megtérítése ügyében a kivitelezőhöz kell fordulni. A csirketelep ügyében az
ÁNTSZ és az egyéb szakhatóságok az engedély kiadói,
ugyanakkor a panasz érvényesítésénél gondot okozhat a rossz,
elviselhetetlen szag meghatározása, mérése. Kiss Zoltán alpolgármester és Hendrik Zoltán
(FIDESZ-KPE-MDF a csatornázási munkálatokról érdeklődött. Dr. Varga Imre elmondta,
hogy az öblözetek közül van
ahol már postázzák a rákötési
lehetőségről szóló értesítéseket,
van ahol a kamerázás folyik és
van ahol még tartanak a föld-

Döntések, határozatok,
elnapolások
Október elsején önkormányzati
képviselőket és polgármestert
választ a lakosság. A helyi választási bizottság tagjainak megválasztásával kezdte a napirendi
pontok tárgyalását az önkormányzat. Antalné Valyon Ilona,
dr. Szekeres Gyöngyi és Nagy
Gyula tette le az esküt, a póttag
Ferencz Jánosné lett. A városi
fogyatékosok ellátásának átadásáról és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
bevezetéséről
szóló döntést elnapolták, a határozathozatalhoz szükséges újabb
információk beszerzése okán.
Ezt követően az északi városrész belvíz-mentesítésére vonatkozó, a legutóbbi ülésen elfogadott határozatot módosították, némileg növelve a szükséges önerő mértékét, amely így
két év alatt összesen 14 millió
930 ezer forint lesz.
Engedélyt adott a képviselőtestület arra, hogy a város
tulajdonában lévő Sporttelepen,

Városi tanulmányi ösztöndíj,
56-os emlékmű
A képviselő-testület kiírta az
önkormányzat tanulmányi pályázatát a 2006/2007-es tanévre.
10 fő 10 hónapon keresztül

Önkormányzati
Magazin
Önkormányzati Magazin a
Rádió Törökszentmiklós műsorában, pénteken 16 óra 20 perckor és szombaton délelőtt, 9 óra
20 perckor. A döntéshozóktól, a
közreműködőktől, az érintettektől értesülhet, első kézből, a
képviselő-testület döntéseiről,
tájékozódhat az önkormányzati
fenntartású oktatási, egészségügyi, szociális és közművelődési intézmények munkájáról,
megismerheti a város civil
szervezeteit, hallhat a sporteredményekről, a kistérség, a
megye, a régió városunkat is
érintő történéseiről.
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Önkormányzati választások

Sólyom László köztársasági
elnök október első napjára
tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármesterek általános választását. Ugyanezen a napon, de
más szavazókörökben tartják
meg a kisebbségi önkormányzati választásokat.
Az elnök sajtófőnöke, Wéber
Ferenc elmondta, hogy az
államfő többek között azért írta
ki az önkormányzati választásokat a lehető legközelebbi időpontra a parlamenti választásokhoz, hogy a
választási kampány ne befolyásolja az 1956-os for-

radalom
és
szabadságharc
ötvenedik évfordulójának méltó
megünneplését.
Sólyom László már június
elején jelezte: az alkotmányosan
lehetséges legközelebbi időpontra kitűzi az önkormányzati
választásokat. A köztársasági
elnök akkor megjegyezte azt is:
ha az önkormányzati választásokat egyszerre rendeznék
meg az országgyűlésivel, vagy
félidőben tartanák, még mindig
jobb lenne, mint a mostani
helyzet, amikor néhány hónappal elcsúsztatott időpontban
rendezik.

Kisebbségi önkormányzati választás
A július 15-i határidőig az országban összesen 199 ezer 827en, ezen belül megyénkben
6693-an regisztrálták magukat a
kisebbségi választói névjegyzékbe. Megyénkben a négy évvel ezelőttinél több, 44 településen alakulhat kisebbségi önkormányzat. Törökszentmiklóson az Országos Választási Iroda adatai szerint 139-en
regisztrálták magukat a cigány
kisebbség
tagjaként.
A
kisebbségi választásokon való
részvétel és jelöltté válás, tehát
az aktív és a passzív választójog
gyakorlásának feltételei közé
tartozik a jegyzékbe vétel. Azaz
ők választhatnak és ők választhatók a kisebbségi önkormányzatok összetételéről szóló vok-

soláson. Nem kötelező ugyanakkor, hogy a jelölt azon településen szerepeljen a jegyzékben,
ahol jelöltként indítják. A kisebbségi választáson nem indulhatnak függetlenek, kizárólag a
kisebbségi szervezetek által állított jelöltek. A választás kiírásáról a településeken a helyi
választási bizottságoknak kell
dönteniük július 28-ig, ha a
választói jegyzékben legalább
30-an szerepelnek. Az önkormányzati és a kisebbségi választást ugyan egy időpontban
tartják, de külön választásnak
minősülnek. Az idei voksolás
alkalmával először most két szavazókört is fel kell keresniük
azoknak, akik mindkét választáson részt kívánnak venni.

Felhívás

Felhívás

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. július 25-i ülésén döntött arról, hogy az 1956os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának
megünneplésére Győrfi Sándor szobrászművész az „Életfa"című
kőkompozíciója kerüljön felállításra.

Tisztelt Törökszentmiklósiak!

A 3 méter magas emlékmű a Mentőállomás előtt, egy kialakított
füves dombon helyezkedik majd el. A képzőművészeti alkotás a
dicsőséges forradalomnak állít emléket.
Az emlékmű ünnepélyes avatására 2006. október 23-án kerül
sor.
A Képviselő-testület döntött arról is, hogy az emlékmű felállítására
közadakozást hirdet. A képviselők felajánlásai már a Képviselőtestületi ülésen megtörténtek.
Törökszentmiklós város lakosainak felajánlásait a Településfejlesztési Közalapítvány számlaszámára kérjük küldeni:

Bizonyára mindenki számára ismert Törökszentmiklós Város
Önkormányzatának hagyományos rendezvényei sorából a Szent
István Napi rendezvénysorozat, mely augusztus 19-én ünnepi
komolyzenei hangversennyel, szórakoztató rendezvényekkel és
tűzijátékkal szokta kezdetét venni.
Ebben az évben is szeretnénk ezt az ünnepet színesé tenni tervezett
programjainkkal.
Rendezvényünkön fellépnek többek között: az orosz KRISTAL
BALALAJKA együttes, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Charlie, és
a Tom White zenekar. A program kísérőrendezvényei között
kiállítás megnyitót, játszóházat, valamint népi és iparművészeti
termékek bemutatóját és vásárát is megtalálhatják a kedves
érdeklődők.
Kérjük támogassák az immár több mint tíz éves hagyománnyal
rendelkező tűzijáték programját, melynek megrendezéséhez
önkormányzatunk megfelelő pénzügyi alapot biztosít!

11745066-20005715
Csekk a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen is
átvehető, valamint telefonon keresztül a Kulturális Irodától (56/590427) kérhető a kipostázása.
Tisztelettel kérjük a lakosokat, hogy anyagi támogatásukkal
járuljanak hozzá az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulója tiszteletére állítandó műalkotás létrejöttéhez.

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

A tűzijáték támogatásához való hozzájárulás, a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati ablakánál beszerezhető csekken fizethető
be.
Kérjük, hogy a csekk közlemény rovatába írják be, hogy
„tűzijáték 2006”.
Remélem, programunk megnyeri tetszésüket, és bízom abban, hogy
az Ön társaságát/vállalkozását/személyét is tűzijátékunk támogatóinak sorában köszönthetjük.
Törökszentmiklós, 2006. 07. 12.
Köszönettel: Rendezvény szervezőség
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Képriport a Kistérségi Szentmiklós Napokról
Bár az időjárás idén sem volt kegyes a Kistérségi Szentmiklós Napok és a II. Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál résztvevőihez, a baráti
együttlét, a széles programkínálat remélhetőleg kárpótolta azokat is, akik a szél és az eső miatt a repülésről lemaradtak. A ballonosok
ígérik, még idén újra próbálkoznak! Képriportunkban több programot idézünk fel, remélhetőleg az Olvasó is felkereste valamelyik
helyszínét! Most idézzük fel a történteket a fotók segítségével és bízzunk abban, hogy jövőre végre az időjárás is kegyeibe fogadja
Törökszentmiklós eme kiemelkedő eseményét!

A „Törökszentmiklósról elszármazottak baráti találkozóján” a
Helytörténeti Gyűjtemény udvarán, dr. Bárándy Péter ügyvéddel is
találkozott a házigazda Bakk Zoltán polgármester

Ezúttal is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra a város, a kistérség
vállalkozásai, termelői, kereskedői.

A Kodály Zoltán Zeneiskola által idén is megrendezett nemzetközi
komolyzenei fesztivál koncertjei a katolikus templomban zajlottak

A főzőverseny ezúttal is komoly odafigyelést igényelt a legjobbaktól
is, akik tapasztalatcserére is felhasználhatták a Kistérségi
Szentmiklós Napokat
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Meghívó 2006. augusztus 19.

Kísérő rendezvények augusztus 19-én:

Programok a Városi Művelődési Központ udvarában:
14.00

15.00

Játszóház az Apáról Fiúra Alapítvánnyal
Kézműves Örökség Egyesület bemutatója
és vására
Népművészeti és kézműves vásár
„Áramlatok, sodródások” - Szécsi Valéria
festőművész kiállításának megnyitója (a pince
galériában)

11.00

Nemzetközi Öregfiúk Kézilabda Torna
a Lábassy Sportcsarnokban

TŰZOLTÓNAP TÖRÖKSZENTMIKLÓSON
a Térségi Tűzoltó Egyesület Törökszentmiklós
rendezésében

17.00

KRYSTAL BALALAJKA koncert

18.00

Ünnepi megemlékezés, kenyérszentelés és
áldás

7.30

Gyülekező a Tűzoltó toronynál

Ünnepi beszédet mond: Bakk Zoltán polgármester

8.00

Felvonulás a Városi Sportpályára

18.30

ANONYM koncert

8.30

Megnyitó, eligazítás, főzőhelyek elfoglalása

19.00

CHARLIE koncert

9.00

Almásy János Nyugdíjas Klub műsora

21.00

TŰZIJÁTÉK

9.30

Osztott sugár szerelés

21.30

Udvarbál a Tom White zenekarral
Hangverseny a Katolikus templomban:
Komolyzenei Hangverseny a Szolnoki
Szimfonikus
Zenekar előadásában

19.00

Műsor:

Program:

Mozart: Figaró házassága: Nyitány
Mozart: A-dúr klarinét verseny
Közreműködik: Fülöp Attila
Mendelssohn: Olasz
Vezényel: Bali József

10.30

Játékos vetélkedő gyerekeknek

11.00

Rendőrségi bemutató

11.30

Tűzoltó mentési bemutató

12.30

Eredményhirdetés

13.00

Ebéd

A 4-es főút fejlesztése
A 4-es út fejlesztése- a Szolnok
Városi Televízió Aktuális című
hírműsorában elhangzottak írott
változata
Október 31-ig kell befejezni a
4-es számú főút Törökszentmiklós és Fegyvernek-Szapárfalu közötti szakaszának
bővítését. A kétszer két
forgalmi sáv kialakításának
költsége meghaladja a 3
milliárd forintot. Az időjárás
ugyan hátráltatta a beruházás
elkezdését, mára azonban
elmondható, hogy az eredeti
ütemtervnek megfelelően folyik a munka.
Április óta folynak a földmunkálatok a 4-es számú főút
Törökszentmiklós és Fegyvernek-Szapárfalu közötti szakaszán. Ezen a 5,4 kilométer
hosszúságú szakaszon néhány
hónapon belül már kétszer két
sávon haladhat a forgalom,
körülbelül olyan keresztmetszeti
elrendezéssel,
mint
ahogy
Szajol és Törökszentmiklós kö-

zött, tehát a két-két sáv között
elválasztó szalagkorlát épül.
Kialakítanak két csomópontot
is, ebből az egyiket Surjány
központjában, ahol jelzőlámpa
irányítja majd a közlekedőket.
Dr. Pintér László a Magyar
Közút Kht. vezetője a Szolnok
Televíziónak nyilatkozva elmondta: „Ez a szakasz magába
foglalja még a Szakállasi bekötőútnak a csomópontját, ebben a
csomópontban egy gyalogos
aluljárót építünk, ugyanis itt a
csomópontban mind a két oldalon autóbuszmegálló van és hát
nyilván a gyalogosok sem
keresztezhetik a 4 forgalmi
sávos, korláttal elválasztott
útpályát szintben”
A tavaly lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertesének a
Strabag-Debmút
konzorcium
bizonyult, a 4-es főút ezen
szakaszának bővítése 3,3 milliárd forintba kerül. Az elhúzódó téli, valamint az igen
csapadékos tavaszi időjárás
miatt azonban nem kezdődhetett
el időben a munka. Helyenként

a földművek is beáztak, így a
kellő szilárdság biztosítása érdekében meg kell várni, amíg
ezek teljesen kiszáradnak. Ettől
függetlenül a területi igazgató
optimista.
„A befejezési határidő október
31-e, reméljük, hogy addigra be
tudják fejezni. Időjárási problémák lehetnek, nem tudjuk
megmondani, hogy milyen lesz
például az ősz, most úgy érzem,
hogy megfelelő ütemben halad a
munka.”
A most folyó munkálatokkal
párhuzamosan már megkezdődtek a 4-es főút egészen a

megyehatárig tartó szakaszának
további fejlesztését lehetővé tevő előkészítő, tervezési, engedélyezési munkálatok. A 2007
és 2013 közötti időszakban, a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében Karcagig nemcsak kétszer
két sávra bővül az út, hanem
megépül a Fegyverneket, Kenderest és Kisújszállást is elkerülő szakasz. Pontos költségvetés még nincs, de az biztos,
hogy a beruházás több 10
milliárd forintba kerül majd.
Pogány Attila

Tűzgyújtási tilalom
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium általános
tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
• Az erdőkre( a kijelölt tűzrakó-helyekre is)
• Az erdők 200 m-es körzetére ( beleértve a kiskerteket is)
• Az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra is
A rendelet visszavonásig érvényben marad!
Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után! A
tűzesetek elkerülése, a köz- és magánvagyon védelme érdekében
kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírásokat tartsák be!
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Szlovén elismerés Futó Ferencnek és a CLAAS Hungária VTSK-nak
Nagyberkiben vendégszerepelt a
tekecsapat az ott immár 29.
alkalommal megrendezett nemzetközi tornán. A CLAAS
Hungária VTSK a döntőben a
régi rivális szlovén K. K.
Sostanj ellen végig magabiztosan vezetve győzött 6:2-re.
Férfi egyéniben első helyen a
törökszentmiklósi Héja László
végzett, míg Gonda József a 3.,
Bíró Zoltán pedig az 5. helyet
szerezte meg.
A díjátadást követően Nino
Oslovnik nemzetközi versenybíró, a Szlovén Teke Szövetség
direktora köszöntötte a 600.
mérkőzésén szereplő Futó Ferencet, akinek a nemzetközi
kapcsolatok ápolásában kifejtett
évtizedes munkájáért Szlovén
Sportdíjat adományozott. A
CLAAS Hungária VTSK nevében Gonda Józsefné vehette át
az egysület munkáját méltató
szlovén elismerést. A klub
megköszöni Töröksznetmiklós
Önkormányzatának, Kiss Zoltán
alpolgármesternek
és
az
ÁTHIDALÓ Bt-nek a nemzetközi versenyen való részvételhez nyújtott segítségét!

A 350. érem is megvan!
Folytatva
sikersorozatát,
a
CLAAS Hungaria VTSK legénysége
Tiszakécskén,
a
“Seniorok egyéni bajnokságán”,
az 50, illetve a 60 év felettiek
kategóriájában is remekelt. A
viadalra a Nemzeti bajnokságból is érkeztek játékosok,
ezért is kiemelkedő az eredményes szereplés. Hevér Imre, a
Básc-Kiskun Megyei Teke
Szövetség főtitkára akasztotta a
versenyzők nyakába az érmeket,
a törökszentmiklósaiknak háromszor is gratulálva. A 120
vegyes gurításos versenyben az
50 év feletteiknél, Héja László
bronzérmet szerzett, míg a 60
év felettiek korosztályában
Csekő Lajos lett a senior
bajnok, aki ezzel megszerezte
a CLAAS Hungária VTSK
történetének 350. érmét!
Futó Ferenc sem jött haza üres
kézzel, ezen korosztály harmadik helyzettjeként zárta a
kécskei viadalt. A gárda legközelebb a 45. Kaposmenti
Kupán gurít, reméljük hasonló
sikerrel!

Igazi “kézilabda város” Törökszentmiklós. Bizonyítékok
erre: a férfi együttes teltházas
meccsei, a női gárda szereplése, az utánpótlás csapatok
remeklése és annak a baráti
közösségnek a lelkesedése,
amely a sportághoz korábban
játékosként vagy egyszerű
szurkolóként kötődő, a legszebb férfikorhoz közelítő
urakból állt össze évekkel
ezelőtt. Mára odáig jutottak,
hogy a Hírmondó országos
sikerükről számolhat be.
Budapesten, a Lőrinczi Sportcsarnokban rendezték meg az
Országos Szenior Kézilabda
Kupa döntőjét. A törökszentmiklósi Szállítók mindkét csapata a 4. helyet szerezte meg
korcsoportjábantájékoztatta
lapunkat Polgár József csapatvezető. A + 35 éves korosz-

tályban a Szeged, a RÉV TSC
és az FTC mögött végző együttesben a következők szerepeltek:
Katona Z., Buru I., Patocskai
L., Fejes L., Vitális S., Szőke S.,
Baranyi A., Gulyás K., Szécsi
L., Csízi S., Tóth L.,Lipka A.,
Koncz T.
A + 45- évesek korosztályában
a Budapest Old Boxes, a Hort és
a MAFC mögött negyedik Szállítók csapatában a következők
kaptak helyet:
Anda Z., Bézi L., Kiss F.,
Hendrik Z., Koncz T., Fülöp A.,
Polgár J., Verbai I., Zsigmond I.
A szakmai irányítást mindkét
csapatnál Szloska Krisztián végezte, a gárda kitűnő szerepléséhez a Mikro96 Bt., a Fülöp
Trans Kft., Polgár A. és Polgár
L. vállalkozók nyújtottak segítséget.

Nemzetközi Szalmafonó Tábor

Immár a 25. Nemzetközi Szalmafonó Tábort szervezte meg Sülye
Károlyné, aki az egyik vajdasági résztvevő által szalmából készített
olvasóval példázta a Hírmondónak, milyen csodálatos dolgokat
lehet készíteni ebből az anyagból. A Gimnáziumm Kollégiumában
július közepén ismerkedtek egymás technikáival a hazai és határon
túli résztvevők, akik otthon maguk is okítják a szalmafonást.
Futó Ferenc
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Kistérségi Rockfesztivál

Dicséretes törekvés jellemzi a törökszentmiklósi művelődési
központ vezetését és munkatársait, akik igyekeznek felkarolni a
környék fiatal zenekarait. Ez a fesztivál is kiváló fellépési lehetőség
volt számukra. A helybeliek mellett érkeztek együttesek
Fegyvernekről, Örményesről, Kengyelről, Szajolról is. A fiatal
zenekarok értékelését a KRÍZIS együttes tagjaiból álló háromtagú
alkalmi zsűri (Stósz László, Forgács Róbert, Forgács Attila)
végezte. A koncertek hajnalig tartottak, 30 -40 perces műsorral
igyekeztek megmozgatni a lelkes és igen vegyes összetételű
közönséget. Színpadra lépett az ÖSZTÖN, a PUNK and ROLL, a
DOGS, a LETHAL DOSE, a SWAY, az AKELA, a XENON, az
ANONYM, a ZUHATAG, a VISSZA, az IN A BLAZE, a
SHOCK WAVE és a PERPLEX.
A két nap bebizonyította, rejtett tartalékok és értékek igencsak
léteznek errefelé és Törökszentmiklós igyekszik részt venni a honi
rockvircsaftban. Minden elismerés megilleti a szívélyes
vendéglátást, a technikát, a szervezést, a közönséget és a
zenekarokat. Köszönet Négyesiné Edinának a Polgármesteri Hivatal
Kulturális Iroda munkatársának, Bihari József intézményvezetőnek,
Tar Ernő főszervezőnek, és számos munkatársaiknak, a
támogatóknak, a helyi önkormányzatnak. LONG LIVE ROCK ’N’
ROLL!
Forgács Attila
A fesztivál legjobbja a fegyverneki Zuhatag
www.zuhatag.hu

Adóhatósági regisztráció
Az APEH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságán gőzerővel
folyik az elektronikus adóbevallók adóhatósági regisztrációja, a
benyújtott adatlapok feldolgozása.
2007. január 1-jétől minden adózónak, kivéve a vállalkozási
tevékenységet nem folytató és ÁFA fizetésére nem kötelezett
magánszemélyeket, elektronikus úton kell teljesíteni bevallási és
adatszolgáltatási kötelezettségét. Májustól, ütemezés alapján az
adóhatóság megkezdte ezen adózók kiértesítését, tájékoztatva az
okmányirodai és adóhatósági regisztráció rendjéről. A kiértesítések
tartalmazzák az okmányirodai regisztráció időpontjait is, amelyek
figyelembe vétele a sorban állás elkerülése érdekében ajánlott. A
regisztrációt követően 8 napon belül bejelentési kötelezettségük van
az állami adóhatóság felé, a következő nyomtatványokon.
06180 Bejelentés és regisztrációs adatlap.
Ezen nyomtatványt azok töltsék ki, akiknek magánszemélyek felé
teljesített kifizetésekkel kapcsolatban adó- és járulék bevallási
kötelezettségük van.

06181 Adóhatósági regisztrációs adatlap
Ha az adózót magánszemélyekkel kapcsolatban adó- és járulék
bevallási kötelezettség nem terheli, de egyéb bevallásait
elektronikusan kell hogy benyújtsa, illetve aki 2007. évtől nem
kötelezett, de önként választja, úgy az adóhatósági regisztrációnak
ezen tehet eleget. A nyomtatványok bolti forgalomban nem
kaphatók, kizárólag a www.apeh.hu honlapról, kitöltve tölthetőek
le. A 2006. évi regisztráció az idei esztendőre vonatkozóan
semmiféle kötelezettséggel nem jár, tehát papír alapon és
elektronikusan is benyújtható a bevallás illetve az adatszolgáltatás.
A nyomtatványok feldolgozását követően az adóhatóság
tértivevényes levélben tájékoztatja az adózót illetve az adózó
törvényes képviselőjét az adóhatósági regisztrációról.
Megyénkben 2007. január 01-től közel 28.000 adózó lesz
kötelezett elektronikus adóbevallás benyújtására, amelyből eddig
7.500-an regisztráltatták magukat az adóhatóságnál.

Környezetvédelem
Ez év elejétől tilos dögkútba elhelyezni az állati tetemeket. Az önkormányzat elkészítette azokat az engedélyes terveket, amelyek
biztosítanák az állati eredetű hulladékok megfelelő elhelyezését, azonban egyelőre nincs olyan pályázati kiírás, amely a 30 millió forintos
költséghez támogatást adhatna. A megoldást egy megyei szinten koordinált programhoz való csatlakozás jelenti.

Kiadja: Törökszentmiklós Város Önkormányzata, 06-56-590-420
Felelős kiadó: Bakk Zoltán polgármesterFelelős szerkesztő: Turcsányi János Tel.: 30-477-0376 E-mail:
turcsanyija@szolnok.radio.hu
Nyomdai munka: Metszés-Pont Művészeti és Informatikai Alapítvány, Grafika: Szabó Borka

