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Évi 15.000
sertés 1.000
marha
levágására
alkalmas
kisüzem
tulajdonosa
lett a TÓTH &
TÁRSA Betéti
Társaság.
Cikkünk a
6-7. oldalon.
Decemberben városunkban járt Onódi Henrietta. Az
olimpiai bajnok tornásznő edzői kíséretében érkezett,
hogy élménybeszámolót tartson a barcelonai olimpiáról a
gimnázium tanulóinak. Az edzőházaspár hölgy tagja
Unyatyinszkyné Karakas Júlia maga is a Bercsényi Miklós
Gimnázium diákja volt, így félig szinte 'haza' látogattak.
Részben ennek is köszönhető, hogy a találkozó rendkívül
közvetlen, barátságos légkörben zajlott le, no meg persze
Heni megnyerő egyéniségének.
(folytatás az 5. oldalon)
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Fegyverneken lakik, a Székácsban tanít, rockkönyvet ad ki
Riport ZAKAR ZOLTÁNNAL,
a ROCK legendák című könyv társszerzőjével
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Diákszemmel
Környezetünk
Országútjainkon autózva, a vonatablakon kitekintve, egyre elszomorítóbb látvány tárul szemünk
elé. Szemét, szemét mindenütt: árkokban, vízmosásokban, faluvégeken, városszéleken. Nem régi jelenség ez, az utóbbi 10-15 év vezetett a
mai állapothoz.
Elvégeztem az iskolánkban egy
felmérést azt tudakolva, milyen a
tanulók hozzáállása a szemetelés
problémájához, mennyire igényesek környezetük tisztántartásában. A válaszok értékelése nagyon
meglepő volt. A megkérdezetteknek csupán 53%-a tartozik azok közé, akik törődnek környezetük tisztaságával is, sajnos 47% azok aránya, akik nem is kívánnak részt
venni környezetük tisztántartásában. Érdekesek voltak azok a válaszok, mely szerint a megkérdezett
155 tanulónak 61%-át határozottan
bosszantja a szemét hátránya, és
mégis ezek 56%-a azt állítja magáról, hogy soha nem venné fel az
eldobott szemetet. Sajnos mindössze 20% azok aránya, akik az eltakarításban is közreműködnének.
A kérdezett tanulók 13%-a soha
nem venne részt takarítási akciókban. Ez az eredmény számomra
megdöbbentő volt!
Az adatokból is kitűnik, hogy
olyan problémával állunk szemben,
amely megoldásához alapos szemléletváltozásra van szükség, hogy
az emberek érezzék a felelősségtudatát tekintsék sajátjuknak
környezetüket.
Bár mindezek ellenére iskolánk
környéke szép és rendezett, azért,
hogy minél több ilyen terület legyen, közösen kell fellépnünk a szemetel őkkel szemben.
Ezek után kíváncsian láttam
munkához az utcán érdeklődve,
hogy városunkban mennyire jelent
problémát a szemetelés. A Polgármesteri Hivatalban megtudtam,
Törökszentmiklóson évente kb.
41.000 m 3 hulladék keletkezik. A
város vezetősége és a lakosság jó
része igyekszik mindent megtenni
a város tisztaságáért.

tisztaságáról

Bár a városnak van egy hivatalos szemétlerakó telepe, de egyre
több az illegális szeméttelep is.
Ezek rengeteg kárt tesznek az
él ővilágban és a környezetben. Az
életfolyamatok pusztítása közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti az
embert is.
A város központjától nem is
olyan messze, a Galambos malom
szomszédságában valamikor tó
volt. Régen támadt az az ötlet, hogy
a tavat be kellene temetni, helyére
épületeket emelni. Egy részét be is
temették, míg a másik fele bozótos,
nádas már évek óta, és egyre több a
szemét. Ez a tó valamikor a város
szélén helyezkedett el, ám a város
terjeszkedésével ma már teljesen
körbe épült. A tóból egy szemétdomb lett, pedig rendbe téve, esetleg újra tóvá alakítva szép színfoltja lehetne városunknak.
A hivatalos szeméttelepek többségét városok, falvak határában
egy lebányászott anyaggödörben
vagy természetes mélyedésben hozzák létre. Ilyen szeméttelep van városunkban is. Az ide került hulladékot földdel takarják, hogy védekezzenek a szél és a túrkálók ellen. Az
illegális lerakóhelyeken azonban ez
nem megoldott, és így ezeken a helyeken rengeteg fertőzésveszély fenyeget.
A más technológiával kialakított
szeméttelepek csökkenthetnék a
hulladék mértékét. Pl. a szelektív
hulladék gyűjtés révén a szemét
egy része még újrahasznosítható
lenne. Ezt már számos nyugati országban sikeresen megoldották,
ahol a lakosság közreműködésével
külön gyűjtőkbe kerül az üveg, a
papír, a műanyag. Nagy gond az
emberi felelőtlenség is, hiszen
olyan anyagok is belekerülhetnek a
h u l l a d é k b a , melyek már kis
mennyiségben is veszélyes, tartós
szennyeződést okoznak. Ilyenek a
különböző fémek, pl. ólom, higany,
vagy mérgező vegyszerek, melyek a
talajba mosódva a növényekbe kerülhetnek és ily módon az emberi
szervezetet is károsíthatják.

A mai korban élő embernek egyre inkább szüksége van a természet
szépségeire, hiszen betonfalak közt
nő fel. Az emberiség kezdi felismerni: jövőjét, életét kockáztatja, ha
nem törődik természetes környezete védelmével. Nálunk az 1976-os
környezetvédelmi törvény általános kívánalmakat fogalmaz meg, a
végrehajtás ellenőrzése nélkül. Remélem az új törvény komoly intézkedéseket tesz lehetővé a környezetszennyezés problémájának megoldása terén.
Tenni kell tehát, minél hamarabb, míg teljesen el nem lep bennünket a szemét. És ne feledjük: a
természet mindig erősebb!
Elhangzott a Kitaibel Pál biológia verseny országos döntőjén Mosonmagyaróváron .
Futó Zoltán a Székács
Elemér Mezőgazdasági
Szakközépiskola II. C
osztályos tanulója.

A Törökszentmiklósi
Városi Önkormányzat
Egyesített Gyógyító
Megelőző Intézet
Igazgató főorvosa
PÁLYÁZATOT HIRDET
megüresedett
GAZDASÁGVEZETŐI
állásra.
A pályázat feltételei:
közgazdasági vagy felsőfokú számviteli végzettség, költségvetési gyakorlatés erkölcsi
bizonyítvány.

A pályázatot az E 6 Y M I
igazgató főorvosa címére: Törökszentmíktós, Kossuth L u,
126. P i 104 kall benyújtani.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

1993. Január 29.

3

LAPOZGATÓ
HOGYAN LÁTTÁK AKKOR?
Mire e sorok az olvasó elé kerülnek, már lezajlott az MDF
saját, a kormány s talán az ország jövőjét Is meghatározó
országos gyűlése. Eldőlt, hogy a belső harcokból az Antal
József vezette centrum vagy Csurka István tábora kerekedett
felül, netán a közeledő választásokra tekintettel konszenzus
született. Eldőlt, s talán éppen ezért lesz érdekes a visszatekintés.
.. a magyar diplomácia irányítója a nézőtéri kapacitálás ellenére
sem hajlandó osztozni abban a véleményben, hogy Tom Lantost
bíróság elé kellene citálni... Amire vállalkozik, itt, az MDF- akadémián (legalábbis a közönség tekintélyes hányada előtt) szemmel
láthatólag szentségtörés... Vajon mire gondolhat e pillanatban a
miniszter? S vajon mire gondolnak ... a nemcsurkista MDF-es
vezetők...? Eltűnődnek - e azon például: mennyiben az övék ez a
közösség? Annyiban persze feltétlenül, hogy ez a tömeg MDFégisz alatt verődik össze. S e rendezvények egyik mellbevágó
élménye pontosan az, hogy ennek a pártnak ma szinte kizárólag
ilyen a publikuma.. .Olyan tömeg ez, amely mindig fejeket követel,
állandóan bosszúért liheg...
S nekik láthatólag mondhat, amit csak akar az MDF -centrum ez a tömeg folyamatosan csúszik ki a pártmandarinok irányítása
alól... Az árván hagyott elmagányosodó centrum pedig eltűnődhet.
Mindenekelőtt saját felelősségén, hogy mivé lett e nyugodt erő. S
azon a feszítő napi gondján: mire számíthat, amikor e pártbázis
bezúdul majd az MDF országos gyűlésére? Milyen bűvszavakkal,
ígéretekkel lehet ezeket az aktivistákat az antali közép mellett
megtartani...?
(Kis Tibor: Közönség, Népszabadság, január 14.)
• * «

...várják meg az országos gyűlésünket. Ott meg fognak nyugodni, mert észlelni fogják, hogy a Magyar Demokrata Fórum ugyanaz
a nyugodt erő, amelyik 1989-ben felkészült a választásokra...
Amely tudja azt, hogy mit akar: rendszerváltozást akar... Lesz
annyi erő a Demokrata Fórumban, hogy egységben felálljon a
kormány mögött, mert tudják az MDF-esek, hogy az MDF-tagok
problémája az, hogy a rendszerváltozást nem tartják elég gyors
üteműnek... De azt is tudják, hogy a kormány csak akkor tud
határozott lenni, ha maga mögött tudja a társadalom minél szélesebb tömegeit, de mindenekelőtt saját pártját, egységben. És ha a
saját pártja egységben feláll a kormány mögött, akkor... a kormány
határozottabb lépésekkel tudja a rendszerváltási feladatát megvalósítani.
(Kónya Imre az Össztűzben, Tallózó, január 14.)
* « «

...véleményem szerint nincs három irányzat, ez csak az MDF
szellemi, értelmiségi köreiben jelenik meg. A vélt irányzatok
mögött ugyanis nem oszlik meg a tagság... Egyet biztosan állíthatok, a küldöttek véleményének ismeretében: a többség nem gondolja, hogy az antali politikában lényeges korrekciókat kellene
végrehajtani.
(SelleiAba, az MDF szervezője; az országos választmány ügyvivője, Népszavajanuár 15.)
*««

Ez több lesz, más lesz, mint a korábbi két hasonló gyűlés. Az
MDF-nek is, a kormánynak is szüksége van a számvetésre, az
önvizsgálatra. Az MDF súlyos betegségen esett át, de reményeim
szerint ez vakcinaként hatva megerősíti... Az MDF... képes lesz
választ adni egyrészt saját belső vitáira, másrészt a társadalmi
problémák által felvetődő kérdésekre... A tét rendkívül nagy, és
szerintem csak a nyugodt erő politikájának folytatása jelenthet
megnyugtató megoldást.
(Jeszenszky Géza külügyminiszter, Pesti Hírlap, január 16.)

Jávor Károly munkatársunknak elmondta: a liberális képviselők
azt vallják, hogy az MDF és a kormány eredeti programjáért
kellene munkálkodni... Elek István hozzátette: a népi nemzeti kör
találkozója azt demonstrálta, hogy komoly erők állnak Csurka
István mögött... Elek is elképzelhetőnek tartja, hogy az országos
gyűlés után nem lesz helyük az MDF-ben... az elvi lehetőségek
közül azt sem zárja ki, hogyha kiszorulnának az MDF-ből, akkor
új pártot alakítsanak a liberálisok.
(Kéri J. Tibor: Pesszimisták az MDF liberálisai, Népszabadság,
január 12.)
• « *

Hetek óta folyik a találgatás, hogy Antal József mikor alakítja
át kormányát. Megfigyelők emlékeztetnek arra, hogy a lehetséges
kormányalakítás nem lesz független az MDF országos gyűléseitől,
hiszen a rendezvényen meglepetések sem zárhatók ki. Sok múlhat
azon, hogy milyen eredményt hoz az Antal József köré tömörülő
centrum és a Csurka tábor küzdelme... A liberálisok tartanak attól,
hogy a feltehetően Csurkát támogató többség megerősödik az
elnökségben, ami azzal jáma, hogy a kormány... rákényszerülne a
csurkai útra... Figyelemreméltó a Magyar Hírlap... tegnapi számában megjelent Debreczeni József - interjúnak az a része, amely
szerint Debreczeni nem tudja elképzelni, hogy Csurka híveinek az
országos elnökségben történő többségre jutása esetén Antal József
vállalná a pártelnökséget - márpedig akkor a kormányzást is új
alapokra kell helyezni...
Hogy az országos gyűlés végkimenetele egyáltalán nem tekinthető lefutottnak, azt jelzi értesülésünk is, hogy Csurka tábora nincs
kibékülve a tervezett napirenddel.
(B. I. - Cs. E., Variációk kormányátalakításra, Népszava január
14.)

... a központ, illetve Antal József köre arra törekszik, hogy az
országos gyűlésen semmilyen kritikai szó el ne hangozhasson.
Tehát megérkezik a küldött a messzi-messzi Szabolcsból, leteszi
táskáját, és megválasztja az elnököt, mikor még meg sem melegedett... A kormány és az MDF helyzetének megítélésében áll fenn
meglehetősen nagy vita. A népi-nemzeti kör összejövetelén láthatta mindenki, hogy nem azonos nyelven beszélünk.
(Csurka István, Új Magyarország Január 15.)

... ez most a tét: sikerül-e kiszorítani a kormánypárti populizmust, azaz felerősödik-e, és megvalósul-e az a már sajnálatosan
érzékelhető törekvése az MDF vezető testületeinek, hogy lemondva a lázadó, elégedetlenkedő... tagságról, a populisták tömegeiről,
létrehozzanak egy engedelmes pártot.
Ha ez bekövetkezik az országos gyűlésen, vagyis ha a tagságról
és a tagság akaratáról lemondva sikerül elkerülni a szembenézést,
az önvizsgálatot, és nem történik meg a tagság igényei szerinti igazi
rendszerváltás programja... az MDF-ből legfeljebb egy kis ellenzéki pártocska marad... Tudomásul kell vennünk, hogy az országos
gyűlés most arról szól, hogy ez a személyes befolyás (az Antal
Józsefé szerk.) tud-e... érvényesülni, elérheti-e, hogy a személyes
befolyás szócsöveit és kieszközlőit válasszák meg a vezető testületekbe, elérheti-e..., hogy az MDF széles tagsága tudomásul vegye, hogy ő itt már nem számít, de szolgáljon tovább.
Mi legyen hát a kormánypárti populizmussal...? Nyomja el még
egyszer, utoljára a személyi befolyás,... vagy választódjék le a
középpontról...?
(Csurka István: Helyszíni közvetítés, Magyar Fórum, január
14.)
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KIÁLTOK ERTETEK!
- Életre hívtuk negyven taggal a
Felül kell emelkednünk származásokon..., de legfőképpen önma- Cigány Ifjúsági Szövetséget.
Összefogtunk a megye pedagógunkon. Vajon sikerül-e? Ha nem,
elbukunk, s akkor hiába a nemzetisé- gusaival a tehetséges cigánygyeregi rang... mégsem akarok elbújni, el- kek gondozására. Segítjük a szakrejteni arcom, homlokomon a stig- munkásképző intézetekben tanuló
mát, melyet születésem sütött rám; fiataljainkat, és életmód-táborokban
viselem a C-t, ezt a csúf bélyegbetűt, neveljük közösségi életre, identitásmely vádol is, véd is, ám kötelez is tudatuk fejlesztésére őket. Nagy baj,
arra, hogy amíg le nem fogják a sze- hogy a cigányság nem meri vállalni
mem, s szót tudok ejteni a számon, önmagát. Tudni kellene, honnan jön
és hova tartozik az ember! Sokan
kiáltok értetek.
(Farkas Kálmán: Értetek kiáltok c. kérnek levélben, oktassam ki a cigányaimat emberi viselkedésre, magakönyvéből.)
Lehet-e ennél szebb hitvallás, tartásra... Igazuk van! Kár, hogy a
életprogram? Kiállni valakinek övéi- lumpen-elemek lerontják munkánkat.
ért akkor, amikor hullámként söpör Törvénytisztelő társaik elítélik őket,
végig az országon ismét a cigányül- de a többszáz éves lemaradás feldözés? Annak idején rengetegen ke- számolására - sajnos - nem elég a
rültek a nácik gázkamráiba, de meg- szövetség pár éves nevelómunkája.
bélyegzettként tartotta nyilván őket a
bolsevik diktatúra is - így vall népéről
az újságíró, fent említett művében.
Ki is hát Farkas Kálmán, akivel a
Városi Könyvtár olvasótermében találkozhattunk december 10-én? Városunk szülötte, aki a Csisznyikóból
indult el a harmincas években, a ráncos képű, fekete fejkendős kis öregasszony: Ökrös Mari ötödik gyermekeként. A polgári iskola befejezése után a törökszentmiklósi községházán írnok, majd segédjegyzó lett.
Azután elvégezte a tanárképzőt, az
agráregyetemet, tanársegéd, innen
vezet útja Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébe, újságírónak. Cigány-mivoltát soha, sehol meg nem tagadta.
1988. augusztusa óta Nyíregyházán a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége Szabolcs Szat- Hogyan biztosítanak megfelelő
már Megyei Szövetsége elnökeként
tevékenykedik. Ö rendezte megyéjé- nevelőgárdát?
- Cigánypedagógusok kellenek.
ben az első cigány Ki mit tud? vetélkedőt, tavaly folklórfesztivált, az idén Pécsett lesz részükre képzés.
Az oktató-nevelőmunkának kellepedig vers - és pózamondó versenyt.
(Az „idén" 1992-t jeleti.) De ez mind ne első helyen állni! Anyagi haladás
már látszik, de a szellemi színvonalat
kevés! Sok még a tennivaló.
- Miben látja a felemelkedés leg- emelni kell!
- Van-e cigánykérdés nálunk?
nagyobb akadályát?
- Igen. Ki nem mondva is létezik.
- Foglalkozni kellene a tehetséges
gyermekekkel, akik elkallódnak a te- Ez nem csupán oktatási, egészhetséggondozás hiánya miatt. Nincs ségügyi és népességpolitikai ügy,
megfelelő cigányértelmiség. A meg- hanem társadalmi kérdés. Addig nem
oldódik meg a helyzetünk, amíg nem
lévő kevés, szűkkörű és széthúzó!
- Hogyan próbálnak segíteni a lesz megfelelő nemzeti kisebbségi
törvény, ami már nagyon sürgős lenproblémákon?

ne. A mostani állapot egy állandóan
ketyegő bombához hasonlít, ami robbanni fog, amint tudatosodik ez a réteg, és az utcára megy. Még hadd
említsek egy nagyon fontosat! Vannak 30-60%-ban cigány lakosságú
községek. Oda kell figyelni, hogy az
etnikumra szánt pénzt oda is fordítsák! Utakat kellene építeni, villanyt
bevezetni...stb. Addig ugyanis hiába
fürdetik, öltöztetik az apróságokat
reggelenként az óvodában, ha utána
ismét térdig sárban visz haza az útjuk.
Befejezésül még arról beszélt
vendégünk, hogy bár nem szereti az
ünneplést, nagyon köszöni a jelenlévők érdeklődését, szeretetét egy
olyan világban, amelyikben már beszélgetni is elfelejtenek egymással

az emberek. Több bizalom és szeretet kellene egymás iránt - és sokkal
kevesebb széthúzás!
Köszönöm megtisztelő figyelmét
éstanulságos válaszait! Számomraa
legmaradandóbb élményt ezen a találkozón két dolog jelentette. Egyik: a
megszállottság, népe szolgálatában.
A másik: ahogyan a batyuját cipelő, a
gyermekéért minden áldozatra képes, ráncos képű öregasszonyra:
ÖKRÖS MARI-ra emlékezett!
(A könyv kapható és kölcsönözhető a Városi Könyvtárban.)

Hajnal József né
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Népfőiskola mezőgazdasági vállalkozóknak, érdeklődőknek
Nehéz helyzetben van ma,
aki kárpótlási jegyével licitálva
belépett a földtulajdonosok táborába. Legtöbbjük idős ember, vagy a régi parasztgazdák
leszármazottja. Szeretik a földet, és szeretnék gazdaságosan
megművelni, de se gép, se
pénz. Korszerű agrárismeretekkel, a gazdaság megszervezésének és irányításának tudományával sem rendelkeznek. A
valamikor virágzó parasztgazdaságok ma nem éleszthetők
fel, a régi helyett más formában, más méretű gazdaságok
kellenek. Nem lehet ott folytatni, ahol 40 éve abbahagyták.
Más a piac elvárása, más a közgazdasági környezet. Az újrakezdést segíteni kell, ennek
egyik formája a népfőiskola.
A haladó hagyományok
útján
A népfőiskola a nemzeti felemelkedés és társadalmi önállóság megteremtésének szellemi fegyvereként nőtt mozgalommá Európában. A két világháború között az egyházak kezdeményezésére a magyar parasztság nemzeti és demokratikus szellemű művelődésének
egyik legfontosabb mozgalma
volt. - idézte a mozgalom múltját Kerek Béla a Székács Ele|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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mér Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatója január 8án a Székács Agrár-Népfőiskola alakuló foglalkozásán. Megfogalmazta a mozgalom célját
... a régió agrárágazatában dolgozók - nemre és korra való
tekintet nélkül - agrárjellegű
képzése, közösségi és szabad
művelődése az autonóm személyiség fejlesztése útján.
Korszerű, praktikus
ismereteket
A népfőiskola szervezője a
szakközépiskola. Nemcsak helyet biztosítanak térítésmentesen, hanem a szakembergárda
is tevékenyen kiveszi a részét
az ismeretek átadásából. A kezdeményezést megtisztelve az
alakuló ülésen részt vett dr.
Nagy Lászó a Földművelési
Minisztérium Megyei Hivatalának munkatársa. Dr. Veszteg
Rozália a Jász-Nagy-Szolnok
Megyei Népfőiskolai Társaság
részéről. A Szolnok Megyei
Agrárkamara is támogatásával
biztosította az összejövetelt.
Az alakuló ülésen 71-en írták
alá az alapító okiratot és 10-en
aláírásukkal a népfőiskola támogatóivá váltak.
Ezután a program ismertetésére került sor. A foglalkozások
három blokkban zajlanak; Vál-

(folytatás az első oldalról)

A dupla, összenyitható terembe
be sem fért a sok érdeklődő. Két
televízió készülék egyszerre mutatta az edzők által készített videofilmet, a felkészülésről, a Barcelonába érkezésről, Henrietta ezüstérmes talaj és aranyérmes lóugrás
gyakorlatáról.

lalkozási ismeretek, Gazdálkodás és piac, Növénytermesztés
és biogazdálkodás. A két órára
tervezett előadások után konzultációra lesz lehetőség. A tervek szerint két tanulmányúttal
fogja zárni az idei programját a
népfőiskola. A tiszainokai tejtermelő tehenészet megtekintését és egy ausztriai farm meglátogatását tervezik Oberpullendorfban.
A SZÉKÁCS AGRÁR
NÉPFŐISKOLA
Újrakezdési kurzus
hátralévő programja:
A működés helye: Székács
Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola Törökszentmiklós, Almássy út 50.
Időpontja: 1993. január 15től április 2-ig heti egy alkalommal, minden pénteken
17.00 órától 19.00 óráig.
A foglalkozás módja: Két
órás előadás konzultációval
egybekötve.
Szervező: Székács Elemér
Mezőgazdasági Szakközépiskola.
Tervezett létszám: 50 fő.
A foglalkozások témái és
el őadói:
február 5.17.00 Hitelezési
formák a mezőgazdaságban

1993. évben. Előadó: Okolicsányi Györgyné OKHB
Gazdálkodás és piac
február 12. 17.00 Mezőgazdasági üzleti tervek készítése. Előadó: Varga János agrármérnök, szaktanár
február 19.17.00 Kereskedelmi formák és lehetőségek a
mezőgazdaságban.
Előadó:
Török Sándor tőzsde tag
(GMV)
február 26.17.00 FÓRUM
a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, az értékesítés
gondjairól.
Növénytermesztés és biogazdálkodás
március 5.17.00 Mi károsítja a növényeinket? Bevezetés a
növényvédelembe.
Előadó:
Kozma Mihály növényvédő
szakmérnök, tanár
március 12.17.00 Környezetkímélő növényvédelem. Előadó: Hegyesi László Növényvédő Mérnöki Kamara részéről
március 19. 17.00 Biogazdálkodás a gyakorló gazda szemével. Előadó: Ladányi Sándor Növényvédelmi Mérnöki
Kamara
Kovács Györgyné

hogy maga is megpróbált már verset írni, hogy az olimpia után kapott egy
kutyát (is), a neve Olivér, és hogy most éppen nincs kedvenc együttese,
régebben az L G T volt.

Ezután jöttek a kérdések és a
válaszok. A kezdeti elfogódottságot
(először n e m mertünk megszólalni)
Karakas Júlia ötlete oldotta fel: minden kérdező kap ajándékba egy dedikált fényképet is Henriettától a válasz mellé. Rögtön annyi kéz lendült
a magasba, hogy nem győzték felszólítani a jelentkezőket.
Az elhangzott válaszokból megtudhattuk - többek között - hogy
Henriettának van egy nővére, hogy
legkedvesebb tantárgya a magyar,

A felejthetetlen találkozás nagy élményt jelentett mindannyiunknak. Va- {
jon közöttünk vannak-e a jövő olimpiai és nem olimpiai bajnokai?
|
(A 8. o s z t á l y o s g i m n á z i u m II. é v f o l y a m o s tanulói). |
I
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MAGÁNKÉZBEN A SURJÁNI HÚSÜZEM
MERÉSZ VÁLLALKOZÁSA RECESSZIÓ IDEJÉN
A privatizáció, a kárpótlás, a vállalkozások korszakát éljük. Aki csak teheti vagy csak hiszi, hogy teheti - megpróbálkozik valamivel, aztán vagy sikerrel jár,
vagy belebukik. Ma már mindkettő hétköznapi esemény, oda sem figyelünk a
kísérletekre. Persze azért akadnak kivételek. Akkor igencsak felkaptam a fejem,
amikor meghallottam, hogy Tóth Tibor
megvásárolta a Törökszentmiklósi ÁG.
surjáni húsüzemét. Régóta ismerem, tudom, hogy gépészmérnök, szereti és érti
szakmáját. Nem értettem, miért kockáztat egy hanyatló gazdasági ágazatban,
amikor saját szakmájában jegyzik a nevét, s a vállalkozáshpz pedig nincsenek
kellő tapasztalatai. Úgy gondoltam, legegyszerűbb, ha nála keresem a választ.

főágazatvezetője vagy. Hogy lett belőled
vállalkozó?
- Nézd, engem minden munkahelyemen egy türelmetlen, forrófejű embernek
tartottak. Mindig kitaláltam valamit, s mindig
azonnal meg is akartam valósítani. Ritkán
sikerült, mert hol itt, hol ott került elém egy
akadály - vagy akadályozó -, s ezt nehezen
sikerült megemésztenem. Sokáig nyeltem,
de aztán három évvel ezelőtt a Tiszatájban
betelt a pohár. A tsz elküldött egy menedzserképző-tanfolyamra, ahol csodálatos
két évettöltöttem. Rengetegettanultam: vezetéselméletet, management, szociológiát,
üzletpolitikát, stb., rengeteg ötletet szedtem
össze, s ezeket hasznosítani akartam. Nem
kaptam rá lehetőséget, s egyszercsak azt
mondtam, nincs tovább. Ez 1990. március

- Nem vagy eléggé tájékozott - mosolygott jóízűen mikor neki szegeztem a kérdést. Már három éve vállalkozó vagyok,
csak kevesen tudják. Szépen, csendesen
dolgozunk. Amikor 1990. május 10-én nekirugaszkodtunk, és megalakítottuk a Tóth &
Társa Betéti Társaságot, készítettünk mi
két cégtáblát is, de aztán egyiketsem raktuk
ki ide az Ady Endre 1/a-ra. Nem volt szükség rá, mert az állami és szövetkezeti szektorban eltöltött 19 évem során olyan kapcsolatrendszerem alakult ki, amely tábla
nélkül is lehetővé tette, hogy munkát, partnert, piacot találjak. A szakmában ismernek, akiknek tudniuk kell, azok tudják, hogy
ez a cég létezik.
- Valóban le vagyok maradva, én még
ott tartok, hogy a Tiszatáj Tsz gépészeti

13-án volt, akkor percek alatt megírtam a
felmondásomat. Eljöttem, s azóta hálás vagyok a sorsnak, hogy így történt.
- Abban a pillanatban ,is hálás voltál?
Hiszen ott álltál munka, biztos jövedelem
nélkül, s gondolom, hasonló állást nem lett
volna könnyű találni.
- Nem egészen így állt a dolog. Én 83
óta épületgépészként magántervezéssel is
foglalkoztam, s gyakorlatilag nem voltam
anyagi függőségben a szövetkezettől. A
mellékállásom megengedte azt a luxust,
hogy csapot-papot otthagyjak. Nem volt
könnyű, mert szerettem az ottani munkámat, az embereimet, de ami történt, megtörtént, lépni kellett valamerre. Akkor alapítottuk a betéti társaságot, s lettem vállalkozó.

- Gondolom, az induláshoz a magántervezéssel keresettek nyújtották a fedezetet.
- Á, csudát. Nem volt nekem pénzem,
soha nem voltam gyűjtögető típus. Felvettem az OTP-től a négyszázezres újrakezdési kölcsönt, az lett a Tóth és Társa BT
alaptőkéje. A cég fő profiljává az épületgépészeti tervezést és kivitelezést tettük. Az
induláskor óriási szerencsénk volt, mert
rögtön az elején két olyan megbízható, tisztességes vállalattal - Sütőipar, Gabona kerültünk üzleti kapcsolatban, amelyek nagyon megkönnyítettéka beindulást. A Sütőipari Vállalat éppen akkor kezdett meg egy
nagyrekonstrukciót a szolnoki Landler Jenő
úton lévő kenyérgyárában. A szintén miklósi Referencia KFT-vel közösen megpályáztuk, s mint fővállalkozók mi kaptuk meg a
munkát. Óriási lehetőség, de óriási kockázat is volt. Olyan szűk volt a határidő, hogy
komoly nagyvállalatok sem mertek belevágni, s akkor előálltunk mi, hogy na majd
megcsináljuk. Ráadásul úgy, hogy közben
nem állhatott le az üzem. Majdnem szó
szerint a pékek feje tetején állva dolgoztunk, mert hajtott a határidő.
- Miből tudtátok azt az óriási feladatot
felvállalni? Ehhez kevés volt a 400.000 Ft
- A cég anyagi fedezettel indította a
beruházásokat. Kaptunk kedvező kamatozású kölcsönt és résszámlázási lehetőséget. Gondolom azért, mert korábbról ismertek mint tervezőt, megbíztak bennünk, s
tudták, hogy elvégezzük határidőre a munkát. El is végeztük, de még így visszatekintve is félelmetes feladat volt. Óriásit bukhattunk volna, de szerencsére sikerült egy
olyan jó csapatot összeszednünk, s olyan
megbízható partnereket bevonnunk - Referencia, Kevevill, Kevefém, atószegi Fém és
Műanyagipari KFT -, akikkel végül is idejében átszakítottuk acélszalagot. Ezzel tulajdonképpen megalapoztuk a jövőt. Olyan
bizalmat, megbecsülést szereztünk, amely
hozta a többi munkát. Mi végeztük a mezőtúri, jászárokszállási, a szolnoki Gorumand
sütőház komplex felújítását, s éppen most
fejezzük be a Kevefém alvállalkozójaként a
lakiteleki Népfőiskola vendégházát, de
számtalan egyéb apróbb munkánk is volt.
- Az előbb említetted, hogy sikerült egy
jó csapatot összeszedni. Ezt hogy kell érteni? Állandó alkalmazottaitok vannak, vagy
mindig az adott feladatra toboroztok embereket?
- Én inkább munkatársakról beszélnék,
még hozzá megbízható, hűséges munka-
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társakról, akik a szó igazi, nemes értelmében csapatot alkotnak, annak minden pozitív tulajdonságait felvonultatva. Három állandó, stabil csőszerelő csoportunk (gáz,
víz, központifűtés), egy villanyszerelő, egy
lakatosbrigádunk és egy szervízgárdánk

denkinek kell. A jelenlegi gazdasági helyzetben pedig minél olcsóbban. Én erre alapozok. Ez az üzem egy évi 15.000 sertés,
1.000 marha levágására, feldolgozására
képes kolbász, virsli, szalámi, párizsi, hurka, kenőmájas - lehetne még sorolni - ké-

van. Ők állandó munkatársaink, nekikfolyamatosan szerzünk munkát. Ha igazán komoly feladatot kapunk, mint fővállalkozók,
akkor természetesen alvállalkozót is kell
keresnünk. Illetve nem is kell keresni, mert
a fent említett megbízható, fizetőképes cégekkel állandó a partnerkapcsolatunk, ha
kell összefogunk, ha kell kisegítjük egymást. Gyakran került együttműködésre sor,
eddig már többször volt közös munkánk.Ebben a régióban nemigen akad
olyan volumenű feladat, amelyet akár egyedül, akár együtt ne tudnánk felvállalni.
- Az elmondottak után végképp nem
értem, mi a csodának kellett neked ez a
húskombinát Hiszen a gazdaság is szabadulni akart tőle, nyilván nem véletlenül. Mi
motivált? Minek kellett neked ez az óriási
kockázat?
- Úgy gondoltuk, hogy nem árt, ha több
lábon áll az ember, meg a szolgáltatáson
kívül szerettünkvolna valami gyártásfélével
is foglalkozni. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy a húsipar nagyon leszálló
ágban van; azt is tudom, nem valószínű a
gyors kilábalás, tehát nagy a rizikó. De még
egy dolgot is tudok. Azt, hogy egy ilyen
nagyságrendű, ilyen jó állapotban levő üzemet konjuktúrában megvenni nem tudnék.
Ha egy vállalkozó előbbre akar jutni, akkor
időben kell lépnie, néha kockáztatnia is kell,
s a pakliban a bukás veszélye mindig benne
van..
Én abból indultam ki, hogy ha nem vesz
valaki még két ruhát, nem olvas csak egy
napilapot, kevesebbet jár kocsival, attól
még nem dől össze a világ, de ennie min-

szítésére teljesen felszerelt komlexum,
amelyet mostviszonylagjutányos áron meg
lehetett kapni. Ráadásul az addig ott dolgozó remek szakembergárdával együtt,
amely máris bebizonyította, hogy messzemenően lehet támaszkodni rájuk, s a szó jó
értelmében sajátjuknak érzi az üzemet.
Ők talán a legnagyobb nyeresége ennek a vállalkozásnak.
- Miből tudtad a
vásárlást finanszírozni? Gondolom,
nem fillérekről volt
szó?
- Nézd, azt te is
jól tudod, hogy anyagiakról nem szokás
beszélni. Én sem teszem annak ellenére
sem, hogy elég gyorsan kiszivárogtak a
vásárlással kapcsolatos információk.
Maradjunk abban,
hogy igen komoly
anyagi terheket ró az
üzem megvétele a
társaságra, valamennyi munkatársamra.
-Akkor azt kérdezem, mikor és miből
tudjátok indítani az
üzemet? Mert ahhoz

először az alapanyagot kell beszerezni
- Nem fogjuk beindítani, mert nem is állt
le egy pillanatra sem. Folyamatosan üzemelünk 40-50%-os kapacitással. Az élőhús
felvásárláshoz az OTP ad forgóalap-hitelt,
s a felvásárlással nincs gond. Arra szinte
korlátlanok a lehetőségeink, határt csak a
piac szab. Az az igazi gondunk, hogy el
tudjuk-e adni az árut. Mindenképpen növelni kell a kapacitásunkat, mert a költségeink
adottak, s azok csak a kapacitás növekedésének függvényében csökkenhetnek. Pillanatnyilag energiánk legnagyobb részét az
újabb és újabb vevőkör felkutatása köti le.
Jelenlegi partnereinkrendkívültisztességesek, minden segítséget megadnak az új
piacok felkutatásához, de sajnos az ő jószándékuk is kevés. Keresem a kapcsolatot
az ÁFÉSZ-szel, az ÉLKER-rel itt helyben,
de Fegyverneken, Szolnokon, Pesten is, s
bízom benne, hogy egymásra találunk. A
surjáni húsüzemnek eddig is jó híre volt, de
igyekszünk még tovább növelni. Szigorú
költséggazdálkodással, komoly, megbízható termelői háttérrel mögöttünk, megpróbálunk olyan jó minőségű, megfizethető árú
termékeket előállítani, amelyekre akadnak
majd vevőink, s remélhetőleg itt helyben is.
Sok sikert hozzá, köszönöm a beszélgetést.
Pásztor.
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KA PA SZKODO
Szétzilált világunkban nagyon nehezen találunk biztos
fogódzkodókat. Igaz, sokan - sokan? - megkérdőjelezhetik, hogy valóban szétzilálódott - e körülöttünk a világ, ám
többségünk - többségünk? - megdöbbentő tapasztalatokhoz juthat.
Jóformán az egyetlen fix pont, hogy a Milán hétről-hétre hozza formáját és szállítja a két pontot. A többi viszont
olyan, mintha egy totón csak csupa háromesélyes meccs
lenne. (Ám igazából az is, az élet is, igazi TOTO, az igazi
nyertes a szelvény kibocsátója, nem a játékos.)
Jó, nem egészen szerencsés a párhuzam, hisz az élet
- csupa nagy betűvel, szóval: ÉLET - olyan játék, ahol
minden élesben megy. Hát a hasonlatok mindig sántítanak.
Néha úgy érzem, talán az lenne a legjobb, ha a város
önálló lenne, egy magán - köztársaság, egy igazi városállam, távol mindenféle nagypolitikától, nem kiszolgáltatva a központi költségvetésnek. Az én tapasztalataim nagy
távlatra nem néznek vissza - ami a várost illeti -, ám úgy
tűnik, bármilyen kormányzat is van, a takarékos gazdálkodás elsőként itt csapódik le, azaz jut az előző évinél
kevesebb pénz, játsszunk el azzal a gondolattal, hogy mi
lenne a Törökszentmiklós Köztársaság első néhány lépése, intézkedése.
Gondolom, felvennénk a diplomáciai kapcsolatot Szolnokkal, Cegléddel, Kunhegyessel és az Amerikai Egyesült Államokkal. Valószínűleg a Magyar Köztársasággal
is, bár ebben nem vagyok oly biztos. Elkerülhetetlen
lépések, hiszen egyébként honnan tudnák, hogy köztársaság vagyunk.
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Rögtön ezt követően saját pénzt adnának ki, nehogy
virágzó gazdaságunkat aláássa ez az inflálódó forint.
(Talán amalgámnak kellene nevezni, nehogy vita keletkezzen akörül, hogy a korona ilyen vagy olyan, rögtön
kihúznánk az ügy méregfogát.) Természetesen a pénzünk rögtön konvertálható lenne - dollárra.
Ezután - mivel külkereskedelmünk esélyei nem a
legrózsásabbak a keleti és a kispesti M D F piac pangása miatt - valószínűleg az összes földet államosítanánk,
azután kiosztanánk, s a volt tulajdonosok kárpótlásával
sikerülne akkora adósságállományra szert tennünk
(dollárban!), hogy reménnyel kérhessük felvételünket
az USA tagállamai közé. Mihelyt felvettek minket, követelhetnénk az azonnali szabadkereskedelem bevezetését Ceglédbercel - alsóval. Persze, rögtön...
...azt hiszem, az Alkotmánybíráság lenne a legelső
intézmény, amit létrehoznánk, s az első ügye a sajtószabadság értelmezése lenne.
Na, az az, ami abszolúte nem hiányzik. Talán jobb
lenne valamiféle liberális királyságot összehozni, ahol
bárkiből lehet bármi, ne adj isten, hogy kórboncnokból
egészségügyi miniszter. Na, nem, nem politizálok. Le
kell róla szoknom, megkopott a humorom. Ebben a
szétzilált világban jóformán már csak az a biztos pont,
hogy a Milán hétről-hétre nyer. (S a magyar válogatott
menetrendszerűen kikap.)
Azt hiszem, a legjobb, ha továbbra is hiszünk a
szerencsénkben, s bízunk a sorsjegyekben.

Keressen bennünket,
kérje szolgáltatásainkat*
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Tisztelt Kakuk úr!
Örömmel vettem tudomásul,
hogy ezentúl kéthetente jelenik
meg lapjuk, így időarányosan
nézve kétszer annyi lehetőségem
lesz majd olvasni az Ön és kollégái részéről, tollából személyem
elleni mocskolódásaikat. Igen, a
mocskolódás szót tudatosan nem
tettem idézőjelbe, mert én megalapozottan az igazat írom, olvassa el az újságjuk III. évfolyam 9.
számát.
Nem úgy mint Ön, ki ügyesen
alkalmazva azt az olcsó és kellően
el nem ítélhető újságírói fogást,
mely szerint különböző írásjelek
ügyes alkalmazásával büntetlenül sárba lehet taposni egy embert. Sajnos a magyar sajtótörvény hibája, hogy megadja a lehetőséget némely ezzel élő újságíró
fantáziájának gátlástalan szárnyalására.
Most megadtam az alapot, hisz
a cikkéből általam az Ön személyiségét megítélve csak erre a levélre várt, hogy újfent a kedvenc
kérdőjelei, idezojelei, zárójelei
mögé bújva elharaphassa a torkom. Nosza Kakuk úr, ez kell az
olvasónak, a sztori és mindegy
milyen áron.
Ez az újság még egy-két éve a
sportsikereimről zengett, büszkén felvállalva ezt a polgárpukkasztó, Robin Hood, Szelid motoros Sarkadit, ki a város szülötte
és 1990-ben idehozta a Magyar
Bajnoki címet egy sportágban.

Tisztelt Kakuk úr!
Ön azt íija az év végi zárószámban bemutatkozó soraiban, hogy
filozófia tanár. Akkor tudnia kell,
ez az idézőjelesdi, amit játszik
kétélű fegyver, ami csak arra jó,
hogy a törvény ne tudja felelősségre vonni szavaiért!
De az az olvasó, ki az idézőjelek
mögé is néz, nem csak jókat kacarász a sztorin, hanem annak
szerzőjéről, mögöttes gondolatairól is le tudja vonni a megfelelő
konzekvenciákat.
Itt idéznék egy pár gonodolatot
ezen ominózus cikkből azoknak,
kik már nem emlékeznek rá; Szöges deszka, drótakadály, sortűz,
talán így a vessző után elég ennyi.
No kommen!
Nem tudom, ama látnoki képességeitmire alapozza cikkében,
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melyben bizton állítja, hogy életveszélyesen közlekedek, s előbbutóbb balesetet okozok. Netalán
abból vonta le eme súlyos következtetéseit, hogy tudomására jutott mialapján 15 éve kb.
1.000.000 km-t vezettem balesetmentesen. így már értem!
Javaslom Önnek, mint ahogy
azt a jó öreg közmondás is sugallja, a suszter maradjon meg a kaptafánál. Ne csinálj önmagából hum á n tanár létére közlekedésbiztonsági szakembert. Egy
objektív ember amúgy sem a saját
ezirányú képeségeit tartja etalonnak ilyen dolgok megítélésében.
Ez majdan egy igazi szakemberre
vár, és netalán majd egyszer alapot szolgáltatok rá, akkor úgy
kommentálja, ahogy akaija. Addig maradjunk meg azon bölcsesség szellemében élni és élni hagyni!
Azért mielőtt ilyen súlyos vádakkal illetett, elvártam volna
Öntől, hogy velem kapcsolatban
is alkalmazza a zárószámukban
Hölderlintől oly fenkölten hangoztatott idézetet, mely szerint végighallgatlak, s te is hallgass végig. Ezt ugyanis néhány kollegája
velem szemben már megtette.
Nem tudom mennyi szerepet
tulajdonit kedves Kakuk úr önmagának abban, hogy az ominózus cikke után a csipkerózsikának titulált rendőrök megmutatták, igen-igen kemény legények, ennek következtében a
börtönig fajult a dolog?! Más.
Úgy tudom, Ön kutyabarát,
biztos foglalkoztatta már egy
kutyaharapás felelősségének
kérdése. Ki a felelős? A kutya,
mert nincs meg a kellő IQ-ja,
vagy aki uszítja azt. Ez is érdekes, talán szakmábavágó filozófiai kérdés.
Kíváncsian várom válaszát,
ami bizton nem marad el, így segítve lapjukat a további sikeres
működéshez eme sztorival is.
Fizetségül csak annyit kérek
Önöktől, a nevemet csak megalapozott, bizonyított tényekhez
kapcsolódva szíveskedjenek felhasználni, nem úgy mint ezen
cikkben, aíhol akkor még egy jogilag nem létező - igaz idézőjelben -,
de Sarkadi ügyről beszélt!
Mi alapján írta ezt, netalán
mint a rendőrök feljelentéseikben
a feltételezés alapján akarták

rámtestálni az éjszaka fantomja
titulust?!
Inkább arról a nonszensz dologról kellene elmélkednie a sajtóban, ami talán sokkal súlyosabb
probléma a társadalmi morál
szempontjából nézve, mint az
egyáltalán nem bizonyított közveszélyes polgárpukkasztásaim.
Történt ugyanis, hogy az általam oly nagyrabecsült rendőr
urak minden logikát meghazudtolóan olyan feljelentéseket kreáltak, ami úgymond logikailag egy
kicsit bibis. Úgy gondolom, a fellebbezésem során az illetékes elvtársaknak le kellett volna vonni a
megfelelő konzekvenciát, vagyis a
megfelelő embert a megfelelő
helyre.
Talán ebben az esetben nem
állnánk majd szemben 1993-ban
a bíróság előtt.
Érdekes, mi több számomra
érthetetlen az a brilliáns logikai
levezetés, ahogy megállapították
az igazság bajnokai a hatóságijelzésre meg nem álló éjszakai fantom kilétét. A szabálysértési tárgyaláson ugyanis közölték velem,
hogy a rendszámtábla alapján
a z o n o s í t o t t á k be kilétemet.
Ugyanakkor halmazati bűnömül
felrótták azt is, hogy a hatósági
jelzés, azaz a rendszámtábla 90 oan megvolt hajlítva. Mindez közbiztonsági szempontból számukra azért érdekes, mert ily módon
a gépjármű azonosíthatatlan. Azt
hiszem ebből világosan adódik a
következő kérdés y ha fizetnem
kellett büntetést azért, mert rendszámtáblám olvashatatlan volt,
miként tudták mégis mindezt beazonosítani.
Végül szeretném megkérni Önt
tisztelt Kakuk úr, hogy ezen írásomat újságukban viszontválaszként az Ön III. évfolyam 9. számában megjelent cikkére leközölni
sziveskeajék.
A m e n n y i b e n n e m bántam
olyan okosan a szavakkal, illetve
az idézőjelek alkalmazásával,
mint ahogy azt Ön tette, s ezáltal
megbántottam valakit, vagy valakiket, úgy ezért ezúton mindenkit
megkövetek.
Köszönöm a figyelmét.
Szolnok, B.V., 1993. január 1.
Tisztelelettel;
Sarkadi István

Tisztelt Sarkadi Úr!
Lapunk szeptemberi száma 1992. szeptember 9. után került utcára* az Ön által
hivatkozott esemény pedig szeptember 4-én történt.
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hidegben

(Nehéz olyasvalakivel riportot készíteni, aki- Nézd, ha az egyik kolléga kiáll zöldséggel a piacra,
vel évek óta együtt dolgozom - hisz túl sok az a másik taxizik, a harmadik parkettázik, van aki ígyevidencia, s el-elkalandoznék a tárgytól).
úgy házal, miért lenne kellemetlen. Még ha ez könyv
Önök is látták - biztosan - ott álldogálni a is. (A fanyar mosoly és a hangsúly mintha mást jelenKossuth utcai újságosbódé mögötti könyvárus tene, mint amit mondott). Ez pontosan olyan, mint
neked az újságírás.
asztalának egyik sar- Nem fázol?
kánál f e k e t e kötött
sapkájában, farmer- Most nem. TegNévjegy
ben, dzsekiben. Könynap hidegebb volt.
vet árult. A sajátját!
Név: Zakar Zoltán
- Megy a bolt?
Vedd úgy, hogy riporot készítek veled.

- Oké)."
- Hogy jutott eszedbe a
rockról írni?

Életkor: rockernek öreg, egyébként 100 éves koráig
fiatal (mint a rockerek).
Foglalkozás: matematika-fizika szakos középiskolai
tanár.
Legfontosabbnak

tartott

dolgok az életében: első a

- A, nem az üzlet
izgalmas, talán ha
négyet megvettek
két nap alatt, hanem az emberek.

- 1966-ban vagy 68- családja, a többi szinte azonos értékben: a tanítás, a rock,
- Lesz folytatás?
ban itthon volt a nagya- őszinteség, szókimondás, barátság. Most Fegyverneken
- Kellene. Csak
pám egyik húga, tudod, lakik, minden reggel bejár tanítani a Székács Elemér elenyésző részét
akkoriban enyhült vala- Mezőgazdasági Szakközépiskolába.
használtuk fel az
melyest a rendszer... na,
anyagnak, s csak a
megkérdezte, hogy mit
legismertebb nekérünk nyugatról. Mi - a
vekről. Jóformán
bátyámmal - előfizetést kértünk a New Musical Exp- csak húztunk, ahogy írtuk a könyvet.
ressre. Azóta is jár. Had ne mondjam meg, hogy hány
- Nekem tetszik (ha nincs is ferde szemem).
példányt kellett reklamálni a postától. Azt meg sejted,
- Kösz.
hogy az előfizetési díj forintban gyorsabban emelkedett
mint fontban.
- Inkább én a beszélgetést, és további jó fagyoskodást
A régi újságokat eladtam, de a feljegyzések, jegyzeKakuk Imre
tek mostis megvannak. (Akkoriban éj szakánként zsebrádión hallgattuk a BBC magyar műsorát. Ma is
halig atom, időnként nyerek egy-egy lemezt, néha én is A könyv
küldök nekik valami újdonságot vagy ritkaságot). Na,
ez - ami a könyvben van - csak egy része, töredéke az
anyagnak. Persze csak rock, tiszta rock és persze blues.
Semmi olyasmi, ami nyúlós pop és hasonlók. Ez nem
(írta: Kovács László Gábor és
rock lexikon. (A hangsúly lesújtó véleményt feltételez).

Rock legendák

- Hogy fér össze a matematika és a rock?

- Sehogy! - vágja rá. - Illetve pont úgy, ahogy a
történelem meg az újságírás.
- Ez gondolom nekem szól.

- Meg ne sértődj, tudod , hogy milyen vagyok.
(Megnyugtattam, hogy egyrészt tisztában vagyok
azzal, hogy milyen, másrészt eszemben sincs megsértődni).
Tudod szeretem a matematikát is, meg szeretem a
rockot is. Hát így.
(Az utolsó mondatok alatt egy tizenéves lépett az
asztalhoz, kezébe vette, lapozgatta az egyik példányt.
Miután a könyv mellett döntött, a dedikáció mellé néhány ajánló szót is kapott a belső címlapra).
- Nem kellemetlen itt állni és árulni?

Zakar Zoltán).
1992-ben jelent meg a szombathelyi OSKAK kiadó gondozásában* Mintegy száz
címszót tartalmaz {az ÁC/DC-tól a ZZ TOPig) 330 oldalon, A rövid 1-2 oldalon pályaképeket teljes diszkográ&ák követik« A címek
alatti frappáns mottók néha jellemzőbbek
mint a lemezcímek vagy a szövegrészletek,
tíébány példa: Blind Faith - A Hyde Farkban a vakhit egy sámliról is szabadon szól.
Deep Purple - 1968-ban Axl Bőse még csak
6 éves volt* Black Sabbatibt - Azm sem lepődnék meg> ha a közönség egy része koporsóban járna koncertjeinkre,

1993. Január 29.

11

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

SPORTHÍREK

INNEN-ONNAN

Serdülő m e g y e i kézilabda bajnokság
A M e g y e i Kézilabda Szövetség elnöksége, valamint Ifjúsági és Utánpótlás Bizottsága a versenysport
u t á n p ó t l á s á n a k és a s p o r t á g t o v á b b i népszerűsítésének é r d e k é b e n serdülő korú (7-8. osztályos t a n u lók) m e g y e i k é z i l a b d a b a j n o k s á g o t szervezett. A
szervezett b a j n o k s á g l e h e t ő s é g e t a d arra is, h o g y
Diákolimpiákon j o b b felkészültséggel m é g e r e d m é n y e s e b b e n szerepeljenek m e g y é n k tanulói, mivel
így t ö b b mérkőzést játszanak a c s a p a t o k . Az első
forduló n é g y fiú c s a p a t á n a k (Szajol, Tiszafüred, Túrkeve Kossuth,Törökszentmiklós Kölcsey) körmérkőzései Törökszentmiklóson kerültek megrendezésre, a h o l
az a l á b b i e r e d m é n y e k születtek:
Törökszentmiklós Kölcsey
Túrkeve Kossuth
Törökszentmiklós Kölcsey
Túrkeve Kossuth
Törökszentmiklós Kölcsey
Tiszafüred

Szajol
Tiszafüred
Tiszafüred
Szajol
Túrkeve Kossuth
Szajol

41:14
25:21
37:15
30:25
32:10
23:12

Leány c s a p a t o k első f o r d u l ó j á b ó l a K a r c a g Kenguru, K a r c a g Zádor, Törökszentmiklós Kölcsey hármas
mérkőzött a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y e k k e l :
Törökszentmiklós Kölcsey
K a r c a g Kenguru
Törökszentmiklós Kölcsey

Karcag Kenguru 28:13
Karcag Zádor
14:12
Karcag Zádor
21:2

Leány c s a p a t o k második f o r d u l ó j á n a k
eredményei:
Törökszentmiklós Kölcsey
Kunszentmárton Killián
T.miklós Kölcsey

Szajol
42:2
Szajol
49:0
K.márton Killián 15:11

1 ••

2 59:74

2 pont

4 30:122

Opont

5. Tiszafüred

3

6. Mezőtúr

4 - ••

7. Szajol

3 - •• 3 51:94

Leány c s a p a t o k e r e d m é n y e i :
T.miklós Kölcsey

T.miklós H u n y a d i

T.miklós Kölcsey

Mezőtúr Sl

magasugrás

130 c m

l.h.

60 m síkfutás

8.50 m p

II.h.

magasugrás

125 c m

lll.h.

Pintye B e á t a
magasugrás
/ 980-ban született fiúk:
Bussay Péter
60 m síkfutás

.125 c m

II.h.

8.38 m p

l.h.

távolugrás

439 c m

II.h.

Bognár Zoltán

távolugrás

439 c m

II.h.

Farkas Róbert

60 m síkfutás

8.59 m p

II.h.
lll.h.

Lovas A n e t t

437 c m

Mezőtúr
42:4
Túrkeve Kossuth 27:18
Tiszaföldvár
23:13
Mezőtúr
32:9

Orvos Anita
60 m síkfutás
1 979-ben született fiúk:
Révi Attila
60 m síkfutás

8.60 m p

1. T.miklós Kölcsey
2. Tiszaföldvár
3. Túrkeve
4. Tiszaroff

5 5 - 4 3 - 1
5 3 - 2
2 1 - 1

175:56
93:63
115:11
33:33

10
6
46
2

pont
pont
pont
pont

12:12

Az atlétikai szakosztály 1992. n o v e m b e r m á s o d i k á n
kezdte m e g a felkészülést, a l a p o z ó edzésekkel az
1993-as versenyekre. A g y e r m e k korcsoport 60 fővel
a Kölcsey Általános Iskolában heti két a l k a l o m m a l , a
serdülő B-A és ifi korcsoport 50 f ő v e l a Székács Elemér
M e z ő g a z d a s á g i Szakközépiskola t o r n a t e r m é b e n
heti 3-4 rendszeres edzéssel készül az 1993-as f e l a d a tokra. A serdülő B korcsoport részére az alapozás
közben ellenőrző versenyre került sor a Szolnoki MÁVMTE Véső úti futófolyosóján, m e l y e n közel 40 fős
létszámmal vett részt a szakosztály. J o b b e r e d m é nyek:
1980-ban született
lányok:
Csontos Rozália
60 m síkfutás
8.14 m p
l.h.

távolugrás
7 979-ben született
lányok:
Szabó Judit
60 m síkfutás

A fiú m e g y e i bajnokság, állása az e d d i g lejátszott
mérkőzések a l a p j á n .

8:8

Atlétika

A m e g y e i b a j n o k s á g következő fordulója Mezőtúron került m e g r e n d e z é s r e a városi Sportcsarnokban.
Eredmények:
T.miklós Kölcsey
Tiszaföldvár
T.miklós Kölcsey
Túrkeve Kossuth

Opont

8.40 m p

8.01 m p

távolugrás

478 c m

60 m síkfutás

8.02 m p

távolugrás
7 978-ban született leány:
Pintér A l e x a n d r a 60 m síkfutás

472 c m

magasugrás

145 c m

Pilár Zoltán

8.20 m p

II.h.
lll.h.

II.h.
l.h.
Pásztor
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Valentin-nap
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PROGRAMAJANLAT

'BáüntVakntin napján üzeneteiét k&denek.
egymásna£ a szerelmeseké a hűséges és hűtlen
kfdvesefa a hódolók* a rágaCmazókfl. mocskpfódók,
M O Z I
és a tömjénezőfe A Valentin napja nááin^csa^4
éve dívik* egyidős a rendszervédtássaC. 1989. óta
1
A HALÁtRAítÉtT
színmagyar
mrnérém
van [ehetősége mindenkinek* hogy szabadon
Főszereptől Ma\c&mt Péter, Hsgyí Barbara, Bubft J&frärt, Máté Gábor
üzengessen egymásnak a sajtó hasáBjain és az
e(eferani/Qi$ médiumodban.
Z
ftéGYKÉZES
öÉP^tSZfOLVfíA
szíms
ammkmg&ngszterfífm
Äz ünnep eredetéről Cjeíasius pápa 496-ban
ŐFyÍTdvÁOY
$zírt0$mfiratos
0rmtíkaífífm
rendette el Szent Valentin napjánakjnegünneplí- 3-4
sét. Szent Redentin a 3. századSan éít és kereszFfezmptök:
Kilő Russfcl,
Uotta* MSWteteírtS $töwfc
tény hite miatt II. Claudius császár SörtönéBen
S«6
JOBB MA EGY ZSARU
színes amerikai ffim
sinyßdott. Valentin a legenda szerint nagy hitével visszaadta Börtönőre vak^lányánakjátását.
7-8
OROSZLÁNSZÍV
színes mnkmnizáft
amerikai
töm
Valentin napi szotysoks A lányokjzlv alakú
F őszwqpső*: j$art Claude Vart
tisa P&íkm
papírra ínáfyövendóbeUjükjievét és ezef&t afiúf^
RAGADOZÓ LOS ANGELESBEN
szfms
amerikaiBCf-ti
kaSátjára tűzték^ %égi BarátokL és ellensége£ $«1Ö
üzengette^egymasnacsupa szeretetBől. Ä VaFőszerepé: Steptrer* Hopkins
lentin nap virágajándekpzási ünnep is. A Valentin
napi ajándék^ nem más mint egy parányi üzenet,
jelzésfigyelmességünkről.O^v nélkül üzenjünk
hogy a címzett taláíja ki, ki gondolt rá feBruár
14-én. Szerelmi levelezőszótár alapján szerkeszFebruár
6-7
15/66
Almássy u.
tett mondatoki voltaké a virágcsokprBan. Téldáid
13-14
Kossuth u.
15/68
a cédruság aztjelenti: szívjóságod olyan mint az
én szerelmem, gyöngyvirág: régóta szeretlek* csí20-21
15/67
Kapisztrán u.
rázó vöröshagyma: feledj elte is mint én téged\
27-28
Almássy u.
15/66
zellervirág: lelkem vidul a szép emßfekföl zsájavirág: te tanítottál meg igazán szeretni.
'Ezt a kis ismertetést azért írtuk* mert szere tnénkjiagyományt teremteni a szív ünnepénekvárosunkßan. feBruár 12-ig üzeneteket, üdvözleteketgyűjtenekaíMúvelSdési JtözpontBan, amelyehétfő: fazekaskör, origami klub, kismamatorna, aerobic
ket a feBruár 13-14-i Valentin napi nagy rendezvényünkén egy csokprBa összegyűjtve olvashatkedd: életmód klub, nyugdíjas klub, kung-fu,
na^ *E napon a kpvetk&ző programokat tervezszerda: gépjárműbarátkör, kézműveskör, néptánciskola
zük;
virágvásár
csütörtök: néptáncóvoda, modellező-szakkör, kismamatorna, aerobic
horoszképos társkereső szolgálat
péntek: ifjúsági klub, kung-fu
szívkfildi
szombat: cimbora irodalmi klub
Valentin napi üdvözlőlapok!kártyák] készítése (origami)
Ztakgr Zoltán törökszentmiklósi tanár Űfack:
legendákcímű kptiyvénekárusítása
táncház a Mikßs néptáncegyüttes segítségével
9ú(yi amatőr együttesekjockfoncertje
Amerika felfedezésének 500. évfordulója alkalmából szervezett három forduRendezvényünkre mindenkit* (minden koroszlós
vetélkedő szóbeli döntőjét január 15-én tartották a Városi Könyvtárban. A
tályt) szeretettelvárunk^
döntőbe
23 általános iskolás tanuló jutott a 160 résztvevőből. Vidám szurkolók
„... jáspiskpvön túz-írás tángBetúkfről, hasabuzdították
eredményesen szereplő társaikat. I. h. Kontos Gábor Hunyadi Úti
déka a szírtBen, kígyó-királynő... nap öröksége,
gránátalma,
lángokban édló arc, és lángÁltalános Iskola, II. h. ÜL h. Szecsei Veronika, Fekete Orsolya (azonos pontszámemésztett, hajszolt ifiú arcoki kísértet évefjmmamal) Kölcsey Ferenc Általános Iskola, IV. h. Rabi Ilona Református Ének-Zene
gukfra-visszatérő napok* mikjnindig csakegyfalTagozatos Általános Iskola, V. h. Banka Edit Általános Iskola, Tiszatenyő.
ra s egy k&rtre nézneki- " (Octatviv Tac)
'Bukfa <Éva és 'Bihari József
Gratulálunk a győzteseknek!
népművelők^
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