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Önkormányzati választás
Október elsején a választásra jogosult 18.085 törökszentmiklósi
állampolgár közül 7.018-an adták le szavazatukat az önkormányzati
választásokon. 6847 érvényes szavazatot találtak az urnákban, a
részvételi arány 38,82%-os volt. A voksolás nyomán alaposan
átrendeződött az Önkormányzat, de nem csak azért, mert 8 új
képviselő kapott bizalmat a választóktól.
A polgármesteri címet 30, 79%-kal dr. Juhász Enikő, a FIDESZ, a
Kereszténydemokrata Néppárt, az MDF és a Kisgazda Polgári
Egyesülés közös jelöltje nyerte el, akire 2108-an adták le
szavazatukat. A tisztet eddig ellátó Bakk Zoltán 25, 16 százalékkal
a második helyen végzett, míg a Lokálpatrióta Egyesület jelöltje
Csikós Sándor 24,84 %-kal lett a harmadik. A függetlenként induló
Kis Zoltán 15,12, míg az SZDSZ-s Nagy-Bana Zoltán 4,09 %-os
eredményt ért el.
A 17 tagú képviselő-testület személyi összetétele és politikai aránya
az országos trendhez hasonlóan változott meg. A FIDESZ,
Kereszténydemokrata Néppárt, MDF, Kisgazda Polgári
Egyesülés szerepelt a legjobban, 8 képviselője foglal helyet az új
testületben, közülük hatan szerezetek egyéni mandátumot. Négy
képviselőt delegál a Magyar Szocialista Párt, két egyéni
mandátummal és ugyanennyit, ugyanilyen megoszlásban a
Lokálpatrióta Egyesület. A Horgász Egyesület egy listás helyet
szerzett meg.
Törökszentmiklós Város Önkormányzata képviselő-testületének
tagjai:
1. sz. választókerület:
2. sz. választókerület:
3. sz. választókerület:
MDF, KPE
4. sz. választókerület:
MDF, KPE
5. sz. választókerület:
KPE
6. sz. választókerület:
7. sz. választókerület:
8. sz. választókerület:
KPE
9. sz. választókerület:
MDF, KPE
10. sz. választókerület:
KPE

Búzás Sándor- MSZP
Csikós Sándor- Lokálpatrióta Egyesület
Kucsera György- FIDESZ. KDNP,
Pozderka Istvánné- FIDESZ, KDNP,
Bajusz Katalin- FIDESZ, KDNP, MDF,
Váradi Lászlóné- MSZP
Kovács László- Lokálpatrióta Egyesület
Szegő János- FIDESZ, KDNP, MDF,
dr. Molnár József- FIDESZ, KDNP,
Fejes Ferenc- FIDESZ, KDNP, MDF,

A kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők, ABC
sorrendben:
Deim János- Horgász Egyesület.
Fejér Andor- FIDESZ, KDNP, MDF, KPE.
H.Tóth László- Lokálpatrióta Egyesület.
Ruder Jánosné- FIDESZ, KDNP, MDF, KPE.
Serfőző István- MSZP.
Szabó Péter- Lokálpatrióta Egyesület.
Szőke András- MSZP.
A névsor az Országos Választási Iroda lapzártakor legutolsó
adatközlését tartalmazza!
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Dr. Juhász Enikő interjú
Új polgármestere van Törökszentmiklósnak. Dr. Juhász
Enikő a FIDESZ, KDNP,
MDF, KPE közös jelöltjeként
kapta a legtöbb szavazatot október elsején. A Hírmondó egy
nappal a voksolás után, elsőként készített interjút az első
helyi női városvezetővel.
- Gratulálunk győzelméhez! Az
első interjút azonban még nem a
törökszentmiklósi Polgármesteri
Hivatalban készítjük Önnel, hanem Szolnokon a Gyermekpszichiátriai rendelőben. Bizonyára vannak olyanok, akik nem
ismerik eddigi szakmai életútját.
Kérem, számukra nyújtson át
egy névjegykártyát, megtoldva
azzal, hogyan került kapcsolatba a politikával?
- 18 éve vagyok a pályán, gyermekorvos és gyermek-pszichiáter vagyok, ez utóbbiként működtem az előző években Szolnokon, azt megelőzően pedig 13
évig a győri osztályt vezettem,
építettem ki. Munkám révén
nagyon sok családdal, gyermekkel kerültem kapcsolatba. A
gyerekek problémaival való
foglalkozás során, nem csak a
betegséget igyekeztem kezelni,
de megismerkedtem a családok
gondjaival, problémáival is, és
akik ismernek, tudják, azok
megoldásával is foglalkoztam.
Én mélyen tisztelem az EMBERT, nagy betűs kifejezést
értve ez alatt. Minden feladatomat szolgálatnak tekintettem.
Kezdettől fogva közösségi embernek tartom magam és alapvetően a 2002-es országgyűlési
választások a polgári oldal által
elszenvedett kudarc késztetett
az aktívabb politikai szerepvállalásra. 2003-ban a FIDESZ női
tagozatának megyei elnöke lettem, majd ezt követően a városi
FIDESZ- csoport vezetője.
- 2006. október elsejétől pedig
Törökszentmiklós polgármestere. Az előbb vázolt értékrend,
szemlélet, amelyet évek óta
sikerrel alkalmaz szakmájában,
átültethető-e, alkalmazható-e a
várospolitikában, a városvezetésben?

Dr. Juhász Enikő
Nagyon remélem, hogy igen,
átvihetők és alkalmazhatóak. A
következő napokban számvetést
készítek eddigi életemről, munkámról, majd ezután tájékozódom és megtörténhet a dokumentumok és egyebek átvétele,
ezt követően pedig, az önkormányzat alakuló ülésére is sor
kerülhet. Szeretném hangsúlyozni, hogy minden megválasztott önkormányzati képviselővel- pártállástól függetlenülszeretnék a város érdekében
együttműködni, természetesen a
polgári erők programjának végrehajtása érdekében. Ami a legfontosabb, hogy Törökszentmiklóson minél több munkahely
létesüljön! Programunk sarkalatos pontja volt még a városi
strandfürdő fejlesztése, emellett
célul tűztük ki a közterületek és
temetők rendbetételét, szeretnék
átgondolt helyi autóbusz közlekedést kialakítani. Természetesen odafigyelünk az oktatás és
az egészségügy színvonalának
emelésre és minden egyébre,
amely a törökszentmiklósiak
életszínvonalának javítását szolgálja. Én valóban hiszek abban,
hogy szolgáló, szolgáltató önkormányzatot tudunk kialakítani, ahol, amely munkája révén
az emberek érzik, hogy értük
dolgoznak, az ő pénzükön. Szeretem az új kihívásokat, a nehéz
feladatokat és ezt az új kihívást
is szolgálatnak tartom. Remé-
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- lem, hogy azok, akik megválasztottak és bíztak bennem
nem hiába voksoltak rám!
- Ön a város történetének első
női vezetője, női polgármestere.
Elgondolkozott már rajta, hogy
ez könnyebbség, nehézség, vagy
igazából talán nem is számít?
Egyik oldalról biztosan könynyebb, hiszen, ha most mint
orvos szólhatok: a női agy
másra van „kihegyezve”, mint a
férfi agy. A férfiak globálisan
gondolkodnak, a nők pedig a
részleteket látják meg. Mindannyian, akik vezetők voltunk
és vagyunk, tudjuk, hogy a
csapatmunka biztosítja az eredményességet. Bízom benne,
hogy egy jó csapattal tudom

- magam körülvenni és akiknek
igazából nem számít, hogy nő
vagy férfi áll a város élén.
- Mennyire optimista jelen helyzetben Törökszentmiklós közeljövőjét illetően?
Mindannyian tudjuk, hogy
nehéz gazdasági helyzetben van
az ország, szűk az a mezsgye,
amelyen dolgozhatunk. Én ígérhetem a város lakóinak, hogy
amit lehet megteszem, ami
pozitívumot ki lehet hozni a
település javára azt minden
erőmmel igyekszem elérni. A
város hitelállományának pontos
megismerése után, számítva a
megszorításokra, azon leszek,
hogy
a
leghatékonyabban
tudjunk majd gazdálkodni.

Cigány Kisebbségi Önkormányzati választás
Október elsején Törökszentmiklóson 5 tagú Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot is választottak
a szavazásra jogosultak. Korábban 139-en regisztráltatták magukat a kisebbségi névjegyzékbe, közülük, 101 mentek el
szavazni. 15 jelölt neve szerepelt a szavazólapon.

A testületbe a Kisebbségi Jogvédő Egyesület jelöltjei jutottak
be.
A Törökszentmiklósi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat tagjai:
Budai Sándor, Lengyel Sándor, Vadász István, Zsákai
László, Zsákai Zsolt.

Önkormányzati hírek
A ciklusát befejező képviselőtestület 2006. szeptember 21-én
tartotta utolsó ülését. A beérkező pénzösszegek miatt módosították a város idei költségvetési sarokszámait. Így a
kiadási oldalon 6 milliárd 030
millió Ft., a bevételin pedig 5
milliárd 677 millió Ft. szerepel.
A működési hiány 284 millió
Ft. míg a felhalmozási hiány 68
millió Ft. Tájékoztató hangzott
el a település gazdálkodásának
2006. I. félévi helyzetéről. A
Polgármesteri Hivatal folytatja az intézménytámogatások
felhasználásának ellenőrzését
az év hátralévő részében, csakúgy, mint a bevételek áttekintését. Módosult a közterület
rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól szóló 2004. évi önkormányzati rendelet. A kiegészítés
szerint, ezentúl szabálysértést
követ el, aki zöldterületen,
játszótereken parkol. A változás a megnövekedett jármű-

forgalom és az új üzletek
nyitásával kialakult vásárlói forgalom miatti kaotikus közlekedési helyzetet kívánja orvosolni,
valamint a környezetvédelmi érdekeket helyezi előtérbe, reagálva a Hivatalhoz érkező bejelentésekre és panaszokra.
Az önkormányzat vagyon- és
lakásgazdálkodási tevékenységéről, az önkormányzati vagyon
felújításának
lehetőségeiről,
ütemezéséről készült előterjesztésből kiderül, hogy a
Polgármesteri Hivatalban vezetett vagyon-nyilvántartások
szerint az Önkormányzat
teljes vagyona- a 2005. évi
zárást
követően
rendelkezésre álló adatokból
kiindulva- hozzávetőlegesen
14 milliárd Ft., amely jelentős
része ingatlanvagyon (lakások,
egyéb helyiségek, építési telkek,
kiépített utak, közművek, az
intézmények épületei, stb.).
Jelentős értékű, de a teljes vagyon kisebb része a gépek, be-
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rendezések, felszerelések, vagyoni értékű jogok, követelések, értékpapírok, részesedések.
Megállapítható továbbá, hogy a
forgalomképes vagyon 1,5
milliárd Ft., ami alig 11%-a az
Önkormányzat összes vagyonának. Ezek elsősorban lakások,
telkek, üzlethelyiségek, garázsok, ipari parki területek. Az
előterjesztés megállapítja, hogy
a bevételt termelő ingatlanokra
költi az Önkormányzat a legkevesebbet, Itt jóformán az
állagmegóvásra és a halaszthatatlan beavatkozásokra jut csak
forrás.
Törökszentmiklós jövőre is
részt vesz- immár hetedik alkalommal- a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban. A képviselő-testület egymillió Ft-ot
különített el a főiskolákon,
egyetemeken tanuló helyi fiatalok anyagi támogatására. A
Polgármesteri Hivatalban vehetők át az igényléshez szükséges
űrlapok, melyek beadási határideje 2006. november 2. A
Kodály Zoltán Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratába bekerült, hogy az intézmény a
tiszatenyői Szent István Általános Művelődési Központban,
mint telephelyen, néptánc, furulya és rézfúvós oktatást indít.
Két a korábbi üléseken is napirenden szereplő témában a
későbbi időszakra halasztotta a
döntést a testület. Így egyelőre
marad az önkormányzat működtetésében a Fogyatékosok
Nappali Foglalkoztatója, miután a két korábban erre pályázó
civil szervezet nem teljesítette a
hiánypótlást ill. az egyik visz-

szalépett. Ugyancsak a jövő
feladata lesz majd a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó
hálózat kialakítása, mivel a
város bevételeinek és kiadásainak alakulása ezt ebben az
évben nem teszik lehetővé. A
szolgáltatást 2007. december
31-ig kell a törvény szerint
minden tízezer lakosnál nagyobb településen bevezetni.
A képviselők a város külterületi
útjainak és az utak mentén lévő
fasorok kezelésének szabályozási feltételeiről is tárgyaltak.
Ezen utak az egykori termelőszövetkezetek felszámolása révén került a város tulajdonába,
számuk meghaladja a kétszázat.
A napirendek között szerepélt a
szennyvízhálózat
építéséről
szóló tájékoztató. Ebből kiderült, hogy a testületi ülés időpontjáig a tervezett 55 744 m
gerincvezetékből 49 964 m készült el, ezek egyes szakaszain
elkezdődhettek a lakossági rákötések is. Szeptember 25-ig
1406 ingatlantulajdonos kapta
meg az engedélyt. A délnyugati városrészben tervezett
7 314 m szennyvíz hálózatból
6 794 m készült el a
szennyvízátemelő
kiépítése
befejeződött.
A
hálózat
minősítése után kezdődhetnek
itt is a rákötések. Az ülés
időpontjában 5 km csatorna
építése volt hátra. Ezek kialakításával egyidejűleg folyamatosan történik a kamerás vizsgálat
és a feltárt hibák kijavítása.
Szeptemberben megkezdődött
a beruházás következtében
megrongálódott útburkolatok
helyreállítása. A munkálatokat a DEBMUT Rt. végzi,
mint alvállalkozó, a határidő
október 31.

Van képe hozzá?
Ott volt egy érdeklődésre számot tartó eseményen a városban?
Netán Törökszentmiklóson kívül járt valahol, ahol érdekes esetnek
volt szemtanúja?
Látott egy jó meccset, egy érdekes pillanatot, „egy jó arcot”?
Önnél volt a fényképezőgépe? (Persze nem a zsebében)
Ha van egy jó képe, küldje el a Hírmondónak!
Ha nekünk is tetszik, a következő lapszámban már az egész város
megcsodálja!
Van képe hozzá? Küldje el e-mail címünkre!
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Hírek
Idősbarát Önkormányzat díjat
nyert el a település, a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűléstől. A kitüntetés hivatalos
átadására a szolnoki Megyeházán szeptember végén került
sor.
A tavaszi- nyári belvízkárok
enyhítésére 42 millió 338 ezer
Ft-ot kapott Törökszentmiklós. 132 bejelentésből a megyei
újjáépítési bizottság 108-at ítélt
jogosnak. 18 ingatlan esetében
állapították meg, hogy azokat
nem lehet helyreállítani. A városban eladásra váró ingatlanokat figyelembe véve 4 millió
Ft-os felső támogatási határt
szabott meg ezek esetében a bizottság.
A hangsúlyozottan kárenyhítésként igénybe vehető támogatásokhoz azok juthatnak hozzá,
akik vagy rendelkeznek lakásbiztosítással, vagy szerződést
kötnek a Wesselényi Miklós
Alappal. Az erről szóló
dokumentumokat október 15-ig
kellett a Polgármesteri Hivatalban bemutatni, majd ezt újabb
helyszíni szemle követ és ezután
kötheti meg a szerződést a
károsultakkal a Jegyző.
A Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület október 21én, 9 órától rendezi meg „ Élj
140/90 alatt!” elnevezéssel
életmódnapját a Városi Művelődési Központban.
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Eredményesen halad a kármentesítés

Ismét új tantermekkel bővül a
Hunyadi Mátyás NevelésiOktatási Központ. Az intézmény Pozderka úti, ún. kisegítő
részlegében lapzártakor az utómunkálatok tartottak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kezdeményezte, hogy hosszabbítsák
meg a fürdőfejlesztésre adott
kormányzati határidőt. A vízforgató berendezések kiépítéséről szóló, a törökszentmiklósi
strandot is érintő beadványt a
Területfejlesztési és Önkormányzati
Minisztérium
az
Egészségügyi Minisztériummal
együttműködve bírálja el.
Pofon Party
Debrecen adott otthont a fenti
szó szerint igen csak találó
nevet viselő utánpótlás ökölvívó
seregszemlének, ahol a törökszentmiklósi
fiatalok
hat
arany- és négy ezüstérmet
bunyóztak össze. Súlycsoportjában első helyen végzett Kánya
Zsolt, Suki Tamás, Sarkadi
Kálmán, Gönczi Dávid, Nagy
Krisztián és Sárosi Béla. A
Pofon Partyn a dobogó második
fokára álhatott Hoppál Dávid,
Szénási Viktória, Rábai Balázs
és Hoppál Attila.

Mint arról a Hírmondó néhány hónapja elsőként adott
hírt: kármentesítési munkálatok zajlanak az egykori Hűtőgépgyár területén és környékén. Lapunk ismét megkereste
a beruházást végző LENOCI
Környezetvédelmi Tanácsadó
Kft-t, tájékoztatást kérve a
munka jelenlegi állapotáról.
A törökszentmiklósi, Kossuth
Lajos út 263-269. szám alatt
található egykori állami vállalattal, a Lehel gyárral összefüggésben, a talajvízben talált
oldószerek környezetvédelmi ellenőrzése és kármentesítése
eredményesen halad. A KözépTisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
felügyeli
a
kármentesítési tevékenységeket,
melyek 2006. februárban kezdődtek.

A kármenetesítés irányítója, a
LENOCI Környezetvédelmi Tanácsadó Kft. (továbbiakban:
LENOCI) vizsgálja és alakítja
ki a kármentesítési stratégiát a
talajvízben talált oldószerekre,
valamint a néhány lakóházban
kimutatott gőzökre vonatkozóan. A TCE gőze el tud illanni a
talajvízből, és a talajon keresztül néhány ház alsó szintjébe is
bejuthat. Szellőztetés hiányában
ezek a gőzök felhalmozódhatnak a házak, illetve épületek
belsejében.
Mindeddig 43 házat ellenőriztek, és ezek közül 5 házban
haladta meg az átlag TCE
koncentráció az Országos Környezetegészségügyi Intézet által
javasolt intézkedési szintet. Ott
az aljzat leszigetelésre kerül,
vagy a házakat átszellőztetik,

A talajvíztisztító rendszer

A nyugdíjasház lakói lassan megtöltik a létesítményt

A triklór-etilént (továbbiakban:
TCE), mely kedvelt ipari és
háztartási oldószer volt, az
1970-es és 1980-as években
zsírtalanító szerként használták
a gyárban, az állami Lehel
vállalat privatizálását megelőzően. Az oldószer az abban az
időben széles körben alkalmazott technológiai felhasználásból eredően a talajvízbe is jutott.
A gyárat 2001-ben bezárták,
jelenleg raktározási funkciót lát
el.

így megakadályozva, hogy a
TCE gőz bejusson a lakótérbe.
Az érintett területen belül a
házak ellenőrzése folyamatos. A
házakban kimutatott szintek
nem jelentenek egészségügyi
veszélyt a lakókra.
Tekintettel arra, hogy a város
szolgáltatja az ivóvizet a területre, így az ivóvíz fogyasztása a
lakosságra nézve semmilyen
veszéllyel nem jár.
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A gyár szomszédságában található lakossági öntöző kutakban
néhány helyen az oldószer kimutatható. Annak biztosítására,
hogy a házi terményeket nem
érinti a talajvíz, 2004-ben
néhány ingatlanon talaj és
zöldség mintákat vettek. Az
eredmények azt mutatták, hogy
a TCE nincs jelen a terményekben.

Városi Hírmondó
Azon ingatlantulajdonosok, akik
az öntöző kútjaikat a szennyezés
miatt nem használhatják, kompenzálásban részesültek. Azoknak a lakossági kutaknak az
ellenőrzését, melyek az elfogadható szinten belül vannak,
továbbra is folytatják. Az érintett területen belüli ingatlanok
tulajdonosait arra kérték, ne
építsenek új kutat.

A szennyezett talajvíz szomszéd
területekre történő áramlásának
megakadályozása céljából a területen egy talajvíz szivattyúzóés tisztítórendszert üzemeltetnek. A rendszer üzemel és a
hatóság készíti a hosszú távú
üzemeltetési engedélyt. A talajvíz szivattyúzás és a tisztítási
folyamat
várhatóan
eltart
néhány évig.
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A tulajdonosokkal, valamint a
regionális és helyi hatóságokkal
rendszeres kapcsolatot tartanak
fenn a kármentesítési munkák
folyamata kapcsán.

1956
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából érdemes felidézni,
mi történt fél évszázada településünkön. Az Ipolyi Arnold
Városi Könyvtár az elmúlt hónapokban erről összegyűjtött
ismeretanyagának összefoglalására a Helytörténeti Gyűjtemény szakmai vezetőjét, Héja Lászlót kérte fel a Hírmondó. Az anyag publikálása
és előadáson történő ismertetése előtt, íme a rövidített
változat. Korabeli fényképet
mindeddig nem sikerült találni.
Az 1956–os forradalom kirobbanásának több évre visszanyúló előzményei voltak. A
nehézipar erőltetett fejlesztése,
az infrastruktúra leromlása, a
realitásokat figyelmen kívül hagyó tervgazdálkodás, az erőszakos tsz-szervezés mind a Rákosi
rezsim számlájára írható hibák
sorába tartoztak. Ám a gazdasági, életszínvonalbeli hanyatlás
mellett az emberek számára
még nyomasztóbb élmény volt a
korszak társadalmának mindennapjait átitató félelem, az egyéni
szférába is benyomuló erőszak,
amely tovább rontotta a társadalom közérzetét. A rendszer támogatóinak létszáma már szinte
csak a hatalmi hierarchiában
szerepet játszó és annak fenntartásában egzisztenciális okokból
is érdekelt szűk rétegre korlátozódott.
Törökszentmiklós és környékének lakossága már csak a népesség többségét kitevő parasztság
révén is saját bőrén tapasztalhatta meg a rendszer gazdaságés társadalompolitikájának helyi

kihatásait. A begyűjtések, adók,
a kötött gazdálkodás, a földkisajátítások, a kuláknak minősítetteket sújtó külön terhek
mind egy célt szolgáltak, a kialakítandó kollektivizált mezőgazdaságba bekényszeríteni a
pártvezetés által gyanús szemmel nézett és megbízhatatlannak
tartott parasztságot, s egyúttal a
mezőgazdaság
erőforrásaiból
fejleszteni a nehézipart.
Az 1956 október végi eseményeket szemlélve megállapíthatjuk, hogy városunkban (éppúgy mint Szolnok kivételével a
megye más településein) a fővárosi eseményekhez képest időbeli késés figyelhető meg. 1956
nyarának és kora őszének politikai történéseit (Rákosi menesztése, a Petőfi-kör vitái, Rajk
temetése) a helybéliek nem követték figyelemmel (bár vannak
olyan utalások mely szerint Törökszentmiklósról is jártak fent
egyes személyek Pesten, a
Petőfi-kör rendezvényein). Így
azután október 23. is váratlanul
érte az embereket.
Október 26. az a nap amikor
már városunkban forradalmi
eseményekről
beszélhetünk.
Ezen a napon mondatták le a
közutálatnak örvendő tanácselnököt, Székely Györgyöt, akinek
aznap fiatalok az ablakát is
beverték, s egyikőjük elszavalta
a Nemzeti Dalt. Ennél súlyosabb inzultus azonban nem érte
a volt vezetőt. Mint más helységekben, Törökszentmiklóson
is a legelső teendője az öszszegyűlt tömegnek a rendszer
szimbólumainak
eltávolítása
volt. Először a tanácsházáról (a
régi városháza, mai művelődési
központ) verték le a vörös

csillagot és a Rákosi- címert.
Később a Kossuth- téren a több
százfősre duzzad sokaság a
Kossuth-szobor előtt tartott gyűlést majd a közelben álló szovjet
hősi emlékművet döntötték le.
Másnap október 27.-én 9 órakor
alakult meg- követve a szolnoki
példát- a városi Forradalmi Tanács. A történelmi helyzet furcsaságai közé tartozik az a tény,
hogy a Forradalmi Tanácsok
létrehozására a megyei pártbizottság szólította fel a helyi
szerveket, nyílván az események kézben tartásának szándékával és biztosítandó a békés
átalakulást. A forradalmi tanácselnöki tisztet R. Tóth Gyula
töltötte be. A jegyzőkönyvek
tanúsága szerint a forradalmi
tanács már október 29.-én hozzákezdett a felmerülő problémák megoldásához, szem előtt
tartva a város hétköznapi működtetésének a fenntartását. Elhatárolták a feladatköröket így
próbálva minél szakszerűbb irányítást kialakítani. A legfontosabb kérdések a következők
voltak. A tsz-eket elhagyni
szándékozók tömegesen fordultak a tanácshoz a minél gyorsabb kilépés szándékával. Ezzel
együtt azonban a mezőgazdasági munkálatok zavartalan lefolyásának biztosítása s a beszolgáltatások kérdésének rendezése is halaszthatatlanná vált.
A városban a megelőző években
sok törvénytelen házállamosítás
történt. Ezeket is orvosolni
kellett. A Rend fenntartásáról s
a fegyverek begyűjtéséről is
intézkedni kívántak. Külön meg
kell említeni, hogy Törökszentmiklósról, akárcsak a megyéből,
jelentős élelmiszersegélyeket

juttattak el a főváros lakosságának. Mindezek a tények jelzik, hogy a vidéki népesség támogatta a forradalmi átalakulást. A városban a helyzet
stabilizálódott, az élet visszatért
a rendes kerékvágásba. Ekkor
azonban már az országos és a
nemzetközi politikában bekövetkező változások közbeszóltak, s megindult a szovjet csapatok
intervenciója,
amelyet
Törökszentmiklós lakossága az
elsők között tapasztalhatott
meg.

Önkormányzati
magazin
A Rádió Törökszentmiklós műsorában minden pénteken 16 óra
20 perctől, majd másnap, szombaton 9 óra 20 perctől jelentkezik az Önkormányzati Magazin.
A 40 perces összeállításban
hallhatnak a képviselőtestület
munkájáról, az önkormányzat
által működtetett intézmények
életéről, a civil szervezetek tevékenységéről, városunk sporteseményeiről.
Beszámolunk a kistérség történéseiről,
Jász-Nagykun-Szolnok megye városunkat is érintő
aktualitásairól.
Megismerhetik Törökszentmiklós jeles személyiségeit, tehetséges fiataljait, a kultúra, oktatás és a sport vezető alakjait.
Ha tehetik hangoljanak pénteken délután és szombaton délelőtt a Rádió Törökszentmiklós
frekvenciájára.
Várja Önöket a
Turcsányi János

szerkesztő:
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Sport
A tabella élén- avagy a kupasiker után a bajnokságban
vitézkedik a labdarúgó csapat.
Törökszentmiklós
sporttörténelmébe előkelő helyen szerepel ezután a hamvaiból tavaly
újjáélesztett focicsapat. A Magyar Kupán eleddig soha nem
tapasztalt magasságokba, azaz
fordulókba jutott a gárda, amely
elhozta városunkba az egyik
legpatinásabb magyar gárdát, a
jelenkori
hazai
labdarúgás
egyetlen valamirevaló, a későbbi felemelkedés zálogát talán
végre valóban magában hordozó
utánpótlás nevelést folytató
MTK-t.
A Csontos Lajos vezényelte
„Miklós” sorra verte ki magasabb osztályban szereplő soros
ellenfeleit, játszott egy hihetetlenül fordulatos 8-7 –es győzelemmel végződő mérkőzést idegenben a nagyszerű Balástyával,
majd óriási meglepetést okozva
hazai pályán 2-2-es döntetlent
ért el az NB II. II. osztályában
jól szereplő Szolnoki MÁVMONDI-val, térségünk reprezentáns labdarúgó csapatával
szemben. Ez a továbbjutást jelentette és Fortuna akaratából az
MTK-t következő ellenfélként.
A TFC vezetése, játékosai és
szurkolói igazi fociünnepként
készültek a nagy napra, amely a
papírforma valóra válása ellenére minden résztvevő számára
felejthetetlen emlék marad.
Ezer néző, Garami Józsefet a
kispadon, a pályán a fiatal tehetségeket felvonultató MTK vendégjátéka- bizonyíték, hogy
még ma is van, lenne igény a
legalább hazai szinten jó focira!
A meccs szomorú emléke, hogy
azon már nem játszhatott az
előző héten tragikus körülmények között elhunyt hazai játékos, a fiatal Rupa János. A
klub, a játékostársak és a drukkerek az előtte tisztelgő emlékmérkőzésként is felfogták a
szeptember 20-i találkozót.
Labdarúgó Magyar Kupa a legjobb 32 közé jutásért vívott találkozó

Törökszentmiklós- MTK 0-8
(0-3)
Törökszentmiklós 1000 n. V:
Hegedűs
TFC: hagyó- Orbán, Lólé F. I.,
Budai- Lólé B., ( Vékás) BakosVáradi, ( Lengyel) Szecsei, Lólé
F. II. ( Tóth J.) –Erdei, Angyal.
Edző: Csontos Lajos
Kriston,
MTK:
VéghLambulics,
Rodenbücher,
Pollák- Horváth I., (Lipcsei) –
Bori, Kanta J., Zsidai ( Németh
K.) – Pál, ( Bonifert) Hrepka.
Edző : Garami József
Gólszerzők: Kanta J. 2, Zsidai,
Pál, Bori, Bonifert, Németh K.
2.
A labdarúgó csapat ott van a II.
osztály élmezőnyében, sőt a lapzártakor véget ért hetedik fordulóban átvette a vezetést. 6
győzelemmel és egy döntetlennel, 22-7-es gólkülönbséggel,
19 ponttal vezeti a tabellát a
Törökszentmiklós.
Teke
Október 9-én mint címvédő
kezdte meg a bajnokságot a
Claas Hungária VTSK a szolnoki bajnokságban. A Futó Ferenc vezérelte gárdának nem
lesz könnyű megismételnie az
előző évad eredményeit, hiszen
a sok-sok hazai és külföldi sikerrel igen magasra tették a
mércét saját maguk számára.
Debrecenben
Tiszakécskén,
Dombóvárott,
Nagyberkiben,
Herenden, Pétfürdőn, Várpalotán, Alsómocsoládon gurítottak
remekül a miklósi tekések, akik
Szlovéniai vendégszereplésükre
is büszkén emlékezhetnek. A
gárda megköszöni Kis Zoltán
korábbi alpolgármesternek és
Szőke Andrásnak, az ÁTHIDALÓ BT. ügyvezetőjének, hogy
segítette versenyzésüket. A csapat a Claas Rt-nél Dóra Sándor
úr segítségét és támogatását
kérte a névhasználat 10 éves
jubileumának méltó megünnepléséhez, amelyet több nemzet
csapatainak meghívásával szeretnének emlékezetessé tenni
egy torna megrendezésével.

Atlétikai sikerek- televíziós
közvetítés törökszentmiklósi
főszereplővel!
A fővárosban az UTE pályáján
rendezték meg a 2006. évi
Országos Összetett Utánpótlás
Bajnokságot, melyen remekül
szerepelt a törökszentmiklósi
atlétikai klub kiválósága, az
1986-os születésű Szekeres
Lajos. A két évvel idősebb versenyzőkkel is mérkőző fiatal 10
próbában a II. helyen végzett,
5880 pontos teljesítménnyel.
Hogy milyen kitűnő eredmény
ez, jól jelzi, hogy a felnőttek
mezőnyében a döntő hatodik helyét is jelentette!
A serdülő Országos Egyéni Bajnokság is szép miklósi sikereket
hozott. A Diák Atlétikai Klub
kiválóságai 15 versenyszámban
mérettették meg magukat és végül 8 döntős helyet szereztek
meg. A legnagyobb sikert
Bakos Karolina érte el, aki a 13
éves lányok gerelyhajító versenyszámában országos bajnoki címet szerzett!
Eredmények: Bakos Karolina
(gerely1., súlylökés 5.). Németh
Szimonetta ( gerely 8.). Orbán

Petra (100m sík: 4., 80 m gát 4.,
magas 5., gerely6. ). Ecsédi
Szilvia ( magas 5. ). Ez utóbbi
versenyről a SPORT 1 TV Csatorna összefoglalóját, benne a
miklósi fiatalokkal, október 15én, 13.15 órától láthatjuk!
Emléktáblák
A törökszentmiklósi labdarúgásért sokat tett játékosok, edzők vezetők előtt tiszteleg, a
sportpályán 2006. október 14-én
felavatásra kerülő két emléktábla, melyet Futó András készített, minden ellenszolgáltatás
nélkül. A több hónapos munkával készített márványtáblák
elhelyezésekor a Hírmondónak
elmondta: „…azoknak készült a
mementó, akik méltók arra,
hogy ne feledkezzünk meg
Róluk. Az idősebb korosztály
számára nagy élményt jelentett
őket a pályán csodálni, nekik
szurkolni, a fiataloknak pedig
példaképül szolgálhatnak. Emlékezzünk együtt az emléktábláknál a már elhunytakról,
tisztelegjünk, a reméljük még
sokáig köztünk lévő kiváló
miklósi focisták előtt!

Futó András az egyik általa ingyen elkészített márvány
emléktábla mellett
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A rendőrség jelenti
Az elmúlt nyár, és a mindenkit
kellemes időjárással kényeztető
kora őszi időszak a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
dolgozóinak nem a kellemes
pihenést, gondtalan kikapcsolódás jelentette. Az aktívan
tevékenykedő bűnözők elleni
küzdelem, az egyre növekvő
közúti forgalom veszélyeinek
csökkentése, és a nyári időszak
alatt egyre gyakoribbá váló
rendezvények, programok megfelelő biztosítása komoly kihívások elé állította munkatársainkat.
A bűnmegelőzés, és bűnüldözés
legfontosabb területe továbbra
is a vagyon elleni cselekmények, jellemzően a kisebbnagyobb értékekre elkövetett lopások elkövetőinek elriasztása,
elfogása volt.
Továbbra is sláger egyes
bűnözői körökben a színesfémekből készült legkülönfélébb tárgyak eltulajdonítása,
majd hulladékként értékesítése.
Mivel a városban található átvevőhelyeket rendszeresen ellenőrzik kollégáink, ezért már
távolabbi településekre szállítva
értékesítik a „zsákmányt” ezzel
jelentősen megnehezítve a felelősségre vonásukat. Az erre a
szakterületre specializálódott elkövetők a közúti jelzőtáblákat, a
templomi az ereszcsatornákat,
még az elhagyatottabb, külterületi villanykarókon található
légvezetékeket sem kímélik.
A rendszeres felvilágosító propaganda ellenére továbbra is
sokszor találkozunk olyan sértettekkel, akik jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy
értékeiket eltulajdonítsák.
Az elkövetett bűncselekményeket folyamatosan elemezve
megállapítható, hogy a lopással
megkárosítottak nagyobb része
a legkisebb óvatosságot sem
tanúsítja, szinte felkínálja értékeit azoknak, akik nem becsületes munkával szándékoznak
pénzhez jutni, hanem a leg-

minden rendezvény békés, nyugodt lebonyolítását, a közlekedés rendjének fenntartását, és
ezzel az itt lakók, és városunkba
látogatók kiszolgálását.
Örömmel teljesítettük azt a
számunkra szokatlan feladatot,
amit egy fővárosi, élvonalbeli
focicsapat mérkőzésének biztosítása jelentett. Városunk sportéletében kiemelkedő volt az
MTK helyi szereplése, amire
gyönyörű kora őszi időjárási
viszonyok között került sor, és
mindenkinek, aki kilátogatott
erre a mérkőzésre egy szép
délutáni programot jelentett.
különbözőbb módszerekkel mások értékeit szerzik meg törvénytelen módszerekkel.
Nagyon gyakori a szórakozóhelyen, munkahelyen őrizetlenül hagyott mobiltelefon, pénztárca, ami lopásra csábítja
azokat, akik nem riadnak vissza
mások megkárosításától. Mindenki figyelmébe ajánljuk, hogy
a szórakozóhelyekre, a legtöbb
munkahelyi irodába, és üzletbe
bárki bemehet és az ott gazdátlanul. Felügyelet nélkül hagyott értékeket könnyen eltulajdoníthatja. Egyre gyakrabban a
bankkártyák eltulajdonítását követően az azzal együtt tartott
PIN kód segítségével még a
bankszámlán tartott pénzhez is
hozzáfér a tolvaj, még az előtt
hogy a tulajdonos észrevenné a
lopást.
A másik jellemző könnyelműség a lakóházak előtt, az
utcán, kerítésnek támasztott kerékpáron hagyott értékek, amiket csak „pár percre” hagynak
őrizetlenül, de már a „hűlt
helyüket” találják.
Az elmúlt nyár legnagyobb
bosszúságát, és egyben legnagyobb fogását jelentette az a
betörő csapat, akik a Törökszentmiklós Külterületén az un.
"Bermuda háromszög"-ben lévő
hétvégi házakat fosztogatták
szisztematikusan.

Kitartó munkával, és határozott
gyors fellépéssel sikerült őket
elfognia körzeti megbízottainknak, majd nyomozóink sikeresen göngyölítették fel az általuk
elkövetett, több mint két tucat
betöréses lopást.
A nyári időszak, az iskolai
szünet jelentősen aktivizálja a
fiatalabb korosztályt, akiket
ilyenkor nem kötnek le a
tanulással
járó
feladatok.
Nagyon megnő ilyenkor a
szórakozóhelyek forgalma, a
késő esti, és éjszakai órákban is
odafigyelést igényelnek a közterületen dolgozó rendőröktől.
Jellemzően egyre fiatalabb
korosztállyal találkoznak kollégáink a szórakozóhelyeken,
közterületeken, akik a szülői,
pedagógusi felügyelet alól kikerülve csak a rendőri fellépés
hatására tartják be a közösségi
együttélés szabályait. Persze
nem a büntetés a fő célunk,
inkább a nevelő hatású szóbeli
figyelmeztetéseket alkalmazzák
az egyenruhások.
A közterületek rendjének biztosítása akkor jelent igazán komoly feladatot, amikor rendezvények, programok miatt több
ezres tömeg jelenik meg, akik
szórakozni, kikapcsolódni szeretnének. Az évek óta jól bevált
gyakorlatnak megfelelően, a
városi polgárőrök közreműködésével sikerült biztosítanunk

A közlekedési szakterület munkáját a nyári időszakban a
folyamatosan végrehajtott fokozott közúti ellenőrzések határozták meg. Figyelve az országos baleseti statisztikákat, a
hétvégi halálos, és más súlyos
kimenetelű balesetek tanulságait
ez nem volt túlzott erődemonstráció. Inkább a rendelkezésre álló eszközeinkkel a
megelőzésre helyeztük a hangsúlyt, hiszen valamennyien közlekedünk, a legkülönfélébb járművekkel, vagy akár csak gyalogosan is. A tendenciákat
figyelemmel kísérve a közlekedés az egyik nagy veszélyforrás,
amit csak közös erőfeszítéssel, a
szabályok betartásával, és a
jelenleginél sokkal több odafigyeléssel tudunk csökkenteni.

Köszönetnyilvánítás
A Törökszentmiklós és vidéke
megelőzési alapítvány köszönetét fejezi ki a Chip Elektronik
önzetlen segítségéért, és hozzájárulásáért, amivel a város és
térsége településeinek bűnmegelőzésében, a lakosság és minden ide látogató biztonságos,
nyugodt munkájának, pihenésének, és kikapcsolódásának biztosításában együttműködő egyesületek, és szervezetek tevékenységét támogatta.

Városi Hírmondó
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Kóródi Misike

Felhívás

A Magyar Labdarúgó Szövetség Öregfiúk válogatottja védnöksége
alá vette a törökszentmiklósi Kóródi Misikét. Polonkai Zoltán a
csapat tagja a kórházban ismerkedett meg a kisfiúval és
édesanyjával, majd válogatottbeli társaival úgy döntött, ebben az
esztendőben minden mérkőzésük bevételéből juttat a beteg
kisfiúnak.
Misike autista, dongalábbal, lyukas szívvel és tüdővel született. Hét
nagyon komoly műtéten van már túl, két éve tud járni.
Édesanyjával és testvérével hármasban a Katolikus Népkörben
lakik, és mezőtúrra jár iskolába. Rendkívül szeretetre méltó, kedves
gyerek, aki attól boldog, ha érzi, hogy szeretik. Az Öregfiúk
Válogatottja a Budapest Banknál nyitott számlát, Kóródi Misike
részére.
Ennek száma: 10104569-70440700-01000005

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.
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 Törökszentmiklós
Közcélú Adomány számlaszámára kérjük küldeni:
11745066-15409364-10060005
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
Kóródi Misike végezte el a kezdőrúgást
a jótékonysági mérkőzésen a Lábassy sportcsarnokában

17 család kapott segítséget az iskolakezdéshez
Az „Inda 2006” Emberbarát és Segítő Közhasznú Egyesület a
törökszentmiklósi Családsegítő Szolgálattal együttműködve 2006
augusztusában tanszer- és gyermekruhagyűjtést szervezett. Az
adományok 2006. augusztus 30-án délután a Családsegítő Szolgálat
épületében jó hangulatban kerültek átadásra a kiválasztott
családoknak. Főként 3-10 gyereket nevelő nagycsaládok kapták a
névre szólóan összeállított tanszercsomagokat. A családok
kiválasztásában egyesületünk részére a Gyermekjóléti Szolgálat és
a Családsegítő Szolgálat adott segítséget, akciónk összesen 47
gyereket érintett a városban.
Ezúton köszönjük a lakosság támogatását, hogy ezt a nemes célt
meg tudtuk valósítani!
Az akció támogatói voltak még: a DAN-TON Művészeti Kiemelten
Közhasznú Egyesület, Szolnokról, a Kertvárosi Kertészeti Áruda
(Törökszentmiklós, Úttörő út 4.), Almásy úti Papír-Írószer bolt, 100
Ft-os Bolt (volt Park Étterem)
Köszönjük a segítőkészséget és adományaikat!

Az INDA 2006 Egyesület 2006. október-novemberében más helyi
egyesületekkel együttműködve az alábbi programokat hirdeti meg:
1.

2.

3.

„Küzdjünk együtt a drogok ellen, védjük meg
ifjúságunkat együtt” címmel drogprenvenciós és
bűnmegelőzési pályázatot hirdet a városi általános és
középiskolásoknak (érdeklődni Futóné Őz Juditnál a
(70)611-47-84, vagy Hajnal Lászlónál (20)421-84-02
telefonon lehet)
Szülőklub indul speciális nevelési igényű gyermekeket
nevelő családok részére ősztől (érdeklődni Markóthné
Molnár Borbálánál a (30)495-33-25-ös számon)
Egyesületünk a Családsegítő Szolgálattal együttműködve
használt, és már szükségtelenné vált gyermekjátékokat
gyűjt rászoruló gyerekek részére. (érdeklődni Bátori
Ágnesnél a (20)354-12-87-es számon).

Kiadja: Törökszentmiklós Város Önkormányzata, 06-56-590-420
Felelős kiadó: Dr. Juhász Enikő polgármester Felelős szerkesztő: Turcsányi János Tel.: 30-477-0376
E-mail: turcsanyija@szolnok.radio.hu
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