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Önkormányzati
Bővül a városi
szennyvízhálózat.
Új csatornával bővül rövidesen a városi szennyvízhálózat. A Polgármesteri Hivatal beruházásában lakossági hozzájárulással a Bajcsy Zsilinszky
út teljes hosszában kezdődnek meg a munkálatok
augusztus első felében. A csatorna kb. egy kilóméter hosszú lesz, melyhez 90 bekötővezeték csatlakozik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezen a
szakaszon minden érdekelt a hálózatra kerül, s
véglegesen megoldódnak a Bajcsy úti Óvoda és az
Úttörő úti Iskola szennyvízelhelyezési gondjai is.
A kiépülő szakasz a G - falusi városrész gyűjtővezetékeinek egyike lesz. A Polgármesteri Hivatal,
mint beruházó az építési munkálatokra zárt, egyfordulós pályázatot írt ki, s a fővállalkozót versenytárgyalás keretében kívánja kiválasztani. Az
ajánlatok benyújtási ideje 1993. július 20., eredményhirdetésjúlius 23-án lesz.

Gyors ütemben épül az új
gázátadó
Mint korábban arról hírt adtunk, a város önkormányzata elhatározta, hogy saját beruházásában bővíteni fogja az eddig 7000 m3/ó teljesítményű gázátadó állomást. Az új 20000 m3/ó kapacitású állomás az 1993-as fűtési idény kezdetére
készül el, amely hosszú távon kielégíti majd nem
csak a városi, hanem két környező település, Tiszapüspöki és Tiszatenyő szükségleteit is. Erre a
célra a képviselőtestület még az év első negyedében 45 millió forintot különített el az éves költségvetésből. A kivitelezés 92-ben a tervezéssel kezdődött, 93 második negyedévében pedig megkezdődtek a tényleges kivitelezési munkálatok. Az állomás jelenlegi készültségi foka 65-70 %-os, a befejezés augusztus végén várható. Az ezzel egyidejű
üzembehelyezéskor Tiszatenyő azonnal rácsatlakozhat, s a következő fűtési idényben lakosai már
élvezhetik a korszerű fűtés előnyeit.

Szokatlan még a marhalevél
1993. júniusi számunkban tájékoztattuk olvasóinkat a május 24-től életbe lépő marhalevéllel
kapcsolatos legfontosabb jogszabályokról. Mivel
gyanítottuk, hogy bevezetése nem lesz zökkenőmentes, felkerestük dr. Pócz Zoltán önkormány-
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hírek

zati jegyzőt, tájékoztasson bennünket az eddig
szerzett tapasztalatairól.
Mint kiderült, az egyedi marhalevelet igen kevesen váltották ki a rendeletben megállapított
határidőre. Az állattartók nem vették tudomásul,
hogy nem csak az újszülött állatokra kell kiváltani
a levelet, henem minden olyan állatra - legyen az
bármilyen korú - amely azzal /mivel korábban ezt
jogszabály nem írta elő/ nem rendelkezik. A jogszabály egyértelműen előírja, hogy az életbe lépést követően (máj. 24.) maidén lóra, szarvasmarhára, öszvérre, bivalyra korra való tekintet nélkül, s függetlenül attól, hogy forgalomba hozzák
vagy sem, egyedi marhalevelet kell kiváltani 30
napon belül. Ennek elmaradása szabálysértési eljárást vonhat maga után, amely esetleg 10000 Ft
pénzbírságot is jelenthet.
A másik gondot az okozza, hogy a kisállattartók
(sertés, juh, kecske) egy részének vagy elkerülte a
figyelmét, vagy nem értették meg világosan, hogy
e marhalevél kiadásának feltétele az állatok egyedi és tartós megjelölése. Egyedi és tartós megjelölésnek minősül pl. a fülcsipkézés, a füljelző (brotália), a fagyasztás, a tetoválás, de nem minősül
annak a nem tartós színfolt /festés/, amelyet az
állattartók előszeretettel alkalmaznának. Többen
az egyedi jelölést értelmezik félre, és saját állataikat tartósan ugyan, de ugyanazzal a jellel látják
el, ami nem elfogadható, mert a jogszabály szerint
minden egyes állatot egyedi (a másiktól megkülönböztető) jellel kell ellátni.
E félreértések elkerülésével lényegesen gyorsítani lehetne az ügyintézést.

Rendelet a szociális ellátásról
Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületejúlius 1-jei hatállyal rendeletet hozott a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról, amelyek az arra jogosult, a város
közigazgatási területén állandó vagy ideiglenesen
bejelentett lakóhellyel rendelkezű, életvitelszerűen ott tartózkodó polgárokat illetik meg.
- A nyújtható szociális juttatások a következők:
munkanélküliek jövedelempótló támogatása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti
segély, termelési segély, közgyógyellátás.
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jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, s annak a családnak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haAz arra jogosult munkanélküli jövedelempótló ladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegétámogatásban részesülhet, melynek összege jöve- nek 110 %-át. E segély nem adható annak, aki
delemmel nem rendelkező munkanélküli eseté- egyéb szociális ellátásban részesül.
A felnőttkorúak átmeneti segélye negyedévenben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-a.
ként adható, amely lehet készpénz, élelmiszer
A jövedelemmel rendelkező munkanélküli ré- vagy tüzelőutalvány.
szére a támogatást úgy kell megállapítani, hogy
A segélyt egy családból csak egy személy részéaz az egyéb jövedelemmel együtt érje el a fenti re lehet folyósítani, s nem haladhatja meg éves
80%-ot.
^
szinten az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
240 %-át.
Lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély kamatmentes szociális kölAnnak a személynek vagy családnak nyújtha- csön formájában is adható az alábbi feltételekkel:
tó, aki az alább felsorolt minimálisnak elismert
Évente egy alkalommal, legfeljebb az öregségi
lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, nyugdíj legkisebb összegének 240 %-áig terjedő
a lakás fenntartásának indokolt költségei elérik mértékű és maximum 6-8 hónap időtartamra kavagy meghaladják az egy háztartásban élő közeli matmentes szociális kölcsönben részesíthető az a
hozzátartozók összjövedelmének 40 %-át, és az rászorult, akinek a családjában az egy főre jutó
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszere- mindenkori összegének 150 %-át, s bizonyítottan
sét.
olyan átmeneti pénzzavarba került, vagy olyan
Elismert lakásméret /max. m2/ rendkívüli kiadása merült fel /temetés, elemi kár,
Háztartás nagysága /fő/
í
35
betegség, stb./, amely veszélyezteti családja lét50
2-3
f e n n t a r t á s á t , s rendelkezik olyan jövede75
4-6
lemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön
110
7-10
visszafizetésére.
A lakásfenntartási költségeket a kérelmezőnek
igazolnia kell, a megállapított lakásfenntartási
Temetési segély
támogatás érvényessége 6 hónap.
Temetési segély nyújtható annak, aki a megÁpolási díj
halt személy temettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartáAz ápolási díj mértéke kiskorú esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege, fel- sára köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létnőtt esetén 60 %-tól 130 %-ig terjedhet.
fenntartását veszélyezteti.
Átmeneti segély
A temetési segély összege hamvasztás esetén
4000 Ft, hagyományos temetés esetén szintén
Átmeneti segélyt kaphatnak azok a személyek
4000 Ft.
ill. családok, akik létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időKözgyógyellátás
szakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
A szociálisan rászoruló személyek részére közküzdenek.
gyógyellátási
jogosultság állapítható meg.
Kiskorú gyermeket nevelő családok részéAnnak
az
egyedülállónak
adható, akinek jövere átmeneti nevelési segélyt, kiskorú gyerdelme
nem
haladja
meg
az
öregségi
nyugdíj legkimeket nem nevelő családok részére felnőttkosebb
összegének
130
%-át,
családok
esetében perúak átmeneti segélyét lehet megállapítani.
dig
ha
az
egy
főre
eső
jövedelem
nem
haladja meg
1, Átmeneti nevelési segély annak a családnak
az
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének
110 %adható, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haát,
és
az
igazolt
havi
gyógyszerköltségük
eléri
az
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdij legkiegy
főre
jutó
jövedelem
10
%-át.
sebb összegét. Az átmeneti segély évente legfeljebb negyedévenként egy-egy alkalommal adhat
Korlátozó rendelkezések
készpénzben vagy természetben nyújtott szociális
A rendeletben szereplő szociális ellátások
ellátásként.
Természetben nyújtható szociális ellátások: igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező mingyermekintézmények térítési díja, tankönyvek den tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében,
vásárlása, tandíj, kollégiumi térítési díj, élelmi- hogy szociális problémái részben vagy egészben
megoldódjanak.
szerutalvány.
Nem nyitható szociális ellátás annak, aki kö2, Felnőttkornak átmeneti segélye segélye annak az egyedülállónak adható, akinek az egy főre rülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl

Munkanélküliek jövedelempótló
támogatása
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Jubiláló dolgozóit köszöntötte az AFESZ
Kedves meghívásnak tehettünk
eleget július 5-én délután az ÁFÉSZközpontban. Az idén a Szakszervezeti Bizottság javaslatára ismét életbe léptették a s z ö v e t k e z e t n é l az
1990-ben megszűnt Törzsgárda intézményt, s a N e m z e t k ö z i Szövetke-

tem a tanfolyamokat, s több, mint 30
éve vezetőként dolgozom. El sem
t u d t a m volna - ma sem t u d o m - képzelni az életemet a szövetkezet, a bolt
nélkül. H a újra kezdhetném, ugyanitt, u g y a n ú g y kezdeném.

A „25"évesek:
Farkas Imrém, Jenei Gáborné, Hinek Pálné, Karakas Imréné, Kozák Ferencné, Molnár Imréné, Papp Györgyné, Simon Ferencné, Szarka Albertné, Szamos Istvánné, Trecskó Mihály.

zeti Nap alkalmából ezen a napon
köszöntötték 25-30-35 évüket jubiláló dolgozóikat. A szűk körű, bensőséges kis ü n n e p s é g e n a szövetkezet melletti kitartást - a hűséget jutalmazták és köszönték meg, hiszen a korábbi gyakorlattól eltérően
m o s t a n t ó l a társaságnál csak az
ÁFÉSZ-nél eltöltött munkaidőt veszik figyelembe. E követelménynek
az idén tizenhatan tettek eleget: tiz e n e g y e n 25., n é g y e n 30. munkaévüket hagyták maguk mögött, de
akadt egy olyan dolgozó is - Palatinus Istvánné /Esztike/-, aki már 35
esztendeje dolgozik a szövetkezetnél. Az ü n n e p s é g v é g é n őt invitáltuk rövid beszélgetésre.
- Az ünnepi beszédben elhangzott,
hogy köszönetet mondanak önöknek kitartásukért, erőfeszítéseikért, azért a 2535 évért, amelyet a szövetkezetnél töltöttek:, s amely időszak életük kitörölhetetlen
része. Valóban kitörölhetetlen?
- N e k e m m i n d e n k é p p e n . Sehol
máshol életemben n e m dolgoztam,
csak az AFESZ-nél, s azon belül is
végig egy településen, Tiszapüspökiben. 1957-ben k e z d t e m , m i n t pénztáros, m u n k a közben tanultam és tettem le a s z a k m u n k á s vizsgát, végez-

- Mi az, ami ennyire vonzotta, s még
ma is vonzza a céghez, a szakmához?
- Elsősorban az, hogy nagyon szeretem, amit csinálok. Szeretem a ke-

met, megbecsülést és szeretetet kaptam. N o m e g elismerést is. Többször ö s e n kitüntetett d o l g o z ó vagyok,

Riportalatiyutik,

Palatínus Istvánné,

Esztike

m é g a M u n k a É r d e m r e n d Bronzfok o z a t á t is m e g k a p t a m . N e m m o n d o m , hogy n e m voltak nehezebb
időszakok, kisebb-nagyobb gond o k , d e ö s s z e s s é g é b e n a 35 évre,

A „harmincasok": Boros Ferencné, Farkas Mihály, Farkas Györgyné, Sziráki Imre.

reskedőket, a vásárlókat, akik szám o m r a n e m egyszerűen vásárlók,
h a n e m ismerősök, barátok. Püspökiben mindenki ismer, úgy érzem, szeretnek és megbecsülnek az emberek.
N a g y o n sokszor hozzám fordulnak a
problémáikkal, tanácsot kérnek tőlem, bizalommal vannak hozzám. Ez
s z á m o m r a mindennél többet ér. A
szövetkezethez pedig azért ragaszk o d o m , mert itt töltöttem az élete-

m i n t s z é p r e és jóra e m l é k e z e m
vissza. El sem t u d o m képzelni, hogy
n e m is olyan soká n y u g d í j a s leszek, s
visszavonulok. H a ez bekövetkezik
v a l ó b a n életem egy d a r a b j á t ó l kell
m e g v á l n o m . Úgy g o n d o l o m , hasonlóképpen éreznek a többiek is, akiket
most köszöntöttek.
Köszöntjük őket mi is, további örömteli munkát kívánva mind a tizenhatójuknak.
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Nyugalom költözik a Váci
Mihály utcába?!
J ú n i u s elején elkeseredett Váci Mihály utcai
olvasónk kereste fel szerkesztőségünket. Elpanaszolta, hogy az utcájukban működő Meggyes
Presszó működése miatt már hosszú ideje sem
nappal, sem éjszaka nem tudnak pihenni, s az
egyébként hivatalosan nem zenés szórakozóhely
megkeseríti életüket. Elmondta, hogy bejelentést
tettek a Polgármesteri Hivatalban, s segítségünket kérte, hogy minél hamarabb megnyugtató
módon pont kerüljön ügyünk végére. Beadványuk másolatát nekünk is elhozták, amelyből a
következő részeket idézzük:
„A presszó... a nyitvatartási idő be nem tartásával és hangos lármájával a környék lakóinak
nyugalmát zavarja.
A hangoskodás gyakran éjszaka 1 -2 óráig tart,
nem beszélve az elmenő gépkocsik, motorkerékpárok zajáról és az ittas emberek
csendháborításáróL. A lakásban pihenni vágyó kisgyerekek és
koránkelő felnőttek nem tudnak éjszaka aludni a
lármától
Mivel ez mindennapos jelenség, hatása van
másnapi munkánkra, közérzetünkre, a gyerekek
tanulására.
Kérjük a T. Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Meggyes Presszó nyitvatartását korlátozni és a
21.00 óra utáni zeneszolgáltatástól
eltiltani szíveskedjenek, a lakók nyugalmainak
érdekében."
A kérelmet 148 fő nevében 39 családból írták
alá.
A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ellátó és
Vagyonkezelő Irodáján Szecsei Józseftől érdeklődtünk a beadvány sorsa felől, aki közölte, hogy
az iroda a bejelentést megkapta, és Ígéretet tett
arra, hogy az ügyet rövid időn belül kivizsgálják,
s annak eredményéről, a hozott intézkedésekről
lapunkat is tájékoztatják. Szecsei úr igéretét betartotta, s j ú n i u s 25-én két hivatalos levelet juttatott el hozzánk. Az egyiket a Meggyes Presszót
üzemeltető vállalkozó, a másikat G. Szabó Miklósné, az egyik panaszoaaláiró kapta. Mindkettőt
teljes egészében idézzük, s úgy gondoljuk különösebb kommentárt egyik sem igényel.
* * *

Köszönjük a Váci Mihály utcai lakosok nevében
is a gyors intézkedést reméljük
ismételtjelzésükre nem lesz szükség, s utcájukba nyugalom költözik.
/SzerkV

G.

Szabó

Mlklósné

5200.

Törökszentmiklós
Váci

Tisztelt

Mihály

G.

út

14.

Szabóné

Asszonyi

Ön és még 38 környékbeli
lakó
panaszos,
levelet
Írtak
a polgármester
úrhoz.
A panasz kivizsgálását
és a szükséges'lntézkedés
megtételét
szakmai
Irodánk
kapta.
A beadványra
a helyszíni
vizsgálat
elvégzése
után
a következőket
válaszolom:
1./

A Váci Mihály
út 14.szám
alatti
un.
"Meggyes"
Németh
Orsolya
törökszentmiklósi
vállalkozó
Az üzlet
működéséhez
szükséges
hatósági
rendelkezik.
Az üzletben
gyakorolt
tevékenység
az engedélyben
foglaltaknak,
III.osztályba

eszpresszót
üzemelteti.
engedélyekkel
megfelel
sorolva.

2./

A bejelentésben
leirt
- főleg
éjszakai
- zavaró
körülményeket
a vállalkozó
tudomására
hoztam.
Tájékoztatásul
elmondom,
de a'vállalkozó
számára
Is meglrtam,_
hogy a
Kereskedelmi
Miniszter
módosított
6/199Ö./ÍV'.
5./
számú
rendelete
kimondja,
hogy vendéglátó
üzlet
22 óra után
csak
akkor
\arj_a_ az.. ü-zl
et.környAkáOSk
: nyitva,
ha ez
lakóit
Felhívtam
a vállalkozót
Jelenlegi
gyakorlatának
miszerint
úgy - és addig
tart
nyitva,
mig a vendégek
Az üzlet
nyitvatartását
ugyanis
a vállalkozó
határozza
de azt be kell
tartani.
/Figyelemmel
az előzőekben
Figyelmeztettem
továbbá,
hogy köztéri
zenét
nem

beszüntetésére,
igénylik.
meg,
Írtakra/
szolgáltathat.

Közöltem
továbbá
a vállalkozóval,
hogy amennyiben
ismételt
panasz
érkezik
az üzlet
működése
'el len,
/köz tér'l
zenél
és,
hangoskodás
s ib^J'úgy
zaj szintmérést
végeztetek,
a
vállalkozó
költségére,
mely 20-25.000.-Ft
is
léhet.
A vizsgálat
eredményétől^függően
pealg
pénzbírság
kiszabását
kezdeményezem,
_esetl'ej_
az üzlet
bizonyos
tevékenységét
megtiltom,
zárórát
korlátozom
stb.
Bízom
abban,
hogy intézkedésem
hatására
változik
a
eszpresszó
működése,
megszűnik,
vagy elviselhetővé
egység
zaja,
a közvetlen
közelben
lakók
számára.

"Meggyes"
válik
az

Az utcán
áthaladó
gépjárművek
zajára
vonatkozóan
KRESZ
előírás
van érvényben,
amennyiben
ilyet
tapasztalnak
a zajt
okozóval
szemben
kezdeményezzenek
szabálysértési
feljelentést.
elzett
problémák
i változik
kérem

nem szűnnek
ismételt

aláírókat

Törökszentmiklós,

Németh

1983.

júnibs

meg, a
jelzésüket.

tájékoztatni

helyze

sziveskedjei

23.

Orsolya

5200.Törökszentmiklós
Hámán

Kató

u.14.

Törökszentmiklós,
Váci Mihály
út 14.szám
alatti
Meggyes
eszpresszójának
környékén
lakók,
39 család,
14& fő nevében
beadványt
Juttattak
el Polgármester
Úrboz.
A beadvány
szerint
az eszpresszóból
kiáramló
z a j , gépzene,
hangoskodás,késői
záróra
utáni
Induló
motorok
zúgása,
zaja
zavarja
az
ott
élők
nyugalmát.
Ez már számukra
elviselhetetlen.
A beadvány
szerint
az emiitett
zajtól
nem lehet
pihenni.
Tv
műsort
hallgatni
stb.

1./

2.

3.

Az Üzletek
működéséről
szóló
és módosított
6/1990.
/IV.
5./
KeM. számú
rendelet
9/A.§.
értelmében
vendéglátó
tevékenységet
folytató
üzlet
22 óra után
csak
akkor tarthat nyitva, ha_ez
nem zavarja
az üzlet
körzetében
lakók
nyugalmát.
Ennek
megszegése
csendháborítás
és 20.000,-Ft-ig
terjedő
pénzbírságot
vonhat
maga
után.
Az üzlet
Jelenlegi
rendtől
gyakran
és
igazodik.
Felhívom
figyelmét,
ugyan maga állapítja

nyit
jelentősei
hogy az i
meg,
az

Nagyobb
gondot
kell
fordítani
az üzlet
működési
szabályainak
betartására.
Fontos
működési
szabály,
hogy az üzletben
Ittas
személyt
és fiatalkorúi
szeszesitallal
kiszolgálni
tilos.
Ezzel
elejétlehet
venni
az Italos
vendégek
éjszakai
randaiir.
zásánaii.
Kérem a felsorolt
néhány
fontos
szabály
betartását,
mert
amennyiben
ismételten
panaszt
tesznek
az üzlet
működése
ellen,
abban az esetben
T. Cim költségére
zajszlntmérést
végeztetek
7enu ek költsége'
20-25. ÖOOi-Ft
is le'het/.é.s
a
vizsgálat
eredményétől
függően
korlátozni
fogom az
egység
nyitvatartásit,
esetleg'az'
"üzleti
tevékenységét
is.
£ mellett
'pénzbírság
kiszabását'fogom
kezdeményezni
.
Remélem
jelen
felhívásom
alapján
változtat
t z üzlet
gyakorlatán,
köztéri
zenét
nem szolgáltat,
i megszűnik
lakosság
nyugalmát
zavaró
körülmény.
Levelemben
foglaltakat
ellenőriztetni
fogom,

Törökszentmiklós,

1993.

Jú,

/:

Pöcs Anjrásné
/irodavezető

:!/
/

eddigi
a

6

T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S ÉS VIDÉKE

1993. Július 15.

Privatizáció félsikerekkel

Részvénytársasággá alakult az Állami Gazdaság
Utoljára több mint egy évvel ezelőtt
-1992. áprilisában adtunk hírt a Törökszentmiklósi Állami Gazdaságról. Nagyon nagy feladatok előtt állt, hiszen
nem sokkal előtte döntött úgy a kormány, hogy az ország 124 gazdaságából azon kevesek közé fog tartozni,
amelyek többségi arányban állami tulajdonban maradnak. Ez nem csak a
tény kimondásával járt. Az ÁVÜ elrendelte, hogy a gazdaság készítse el átalakulási programját, határozza meg a
részvénytársasággá alakulás tartalmi
és formai feladatait, készítse el privatizációsterveit. Mindezek levezénylésére, végrehajtására Kelemen Béla
termelési igazgató személyében kormánybiztost nevezett ki. Ma ő a mezőgazdasági részvénytársasággá alakult
vállalat igazgatója, természetes tehát,
hogy őt kérdeztük az egy év alatt történtekről, a jövőről. Elsőként a privatizációval kapcsolatosan érdeklődtünk.
- A rendelet értelmében az átalakulási
programunknak tartalmaznia kellett,
hogy melyek azok a területek, amelyeket
tartósan állami tulajdonban kívánunk tartani, melyek azok, amelyeket külső tőke
bevonásával vegyes tulajdonúvá kívánunk alakítani, s melyek, amelyeket privatizálni szándékozunk. Miután nekünk a
stratégiai fontosságú vetőmagüzemet és
az ahhoz kapcsolódó tevékenységi területeket kellett kiemelten kezelnünk, ennek megfelelően készítettükei és nyújtottuk be decentralizációs privatizációs tervünket, amelyet az ÁVÜ 1992. július 28án tárgyalt meg és hagyott jóvá. Ebben
a következő vagyontárgyak, egységek eladási szándéka szerepelt: 48 db szolgálati lakás, a szenttamási kerület angol
telivér ménese, húsüzeme és magtárépülete, a surjáni húsüzem, a bartai szakosítottsertéstelep, a gazdaság építőipari üzeme,valamint a számunkra szükségtelenné vált gépek, járm űvek, berendezések. Tervünkat csak fele részben sikerült
megvalósítanunk. Az egy év alatt sikerült
privatizálni 42 szolgálati lakást, a két húsüzemet, a szenttamási magtárt és a gépek, berendezések jó részét. Mivel a
veszteségesen működő építőipari üzem

nem talált gazdára, felszámoltuk. A két
legnagyobb tételt, a ménest és a bartai
sertéstelepet eddig nem sikerült privatizálnunk, ezekkel tovább kísérletezünk.
Megyei, országos, sőt a ménest külföldi
lapokban is többször hirdettük, sajnos

sertésből mára kb. 1000 koca, 12-13000
körüli összállomány maradt. Ezek a tények maguk sem vonzóak a befektetők
számára, ráadásul az 1972-ben épült telep egy kb. 150-200 milliós rekonstrukciót
igényelne, amelyet a fenti körülmények

A gazdára, vagy felszámolásra váró sertéstelep

eredménytelenül. Az eddigi értékesítések
során 38,5 millió Ft árbevételt értünk el,
amelyet hiteleink törlesztésére, likviditási
gondjaink enyhítésére használhatunk fel.
- Mi a magyarázata, hogy éppen ez e
két egység - a ménes és a sertéstelep nem talált gazdára, amelyekhez a legnagyobb reményeket fűztek, hiszen éppen
ezek tűntek a külföldi és belföldi tőke
számára a legvonzóbbaknak?
- A sertéstelep helyzete lényegesen
romlott az elmúlt időszakban. Míg korábban élősúlyra vetítve a 117 Ft/kg egységárat is elértük, az utóbbi időben ez 72-75
Ft-ra csökkent le. Kitolódott a fizetési idő
is, ezelőtt a vásárlók azonnal és készpénzben fizettek, most 3-4 hét is eltelik,
míg a pénzünkhöz jutunk. E két ok miatt
komoly likviditási gondjaink vannak, nem
tudunktakarmányt készletezni. Folyamatos vásárlásra kényszerülünk, ami azzal
jár, hogy esetenként nagyon messziről pl. Győr környékéről - kell hozatnunk a
kukoricát 1100 Ft-os mázsánkénti szállítási áron. Ez tovább tetézi gondjainkat.
Az ágazat eredményessége óriásit esett,
s méreteit a jövedelmezősége szintjéhez
kellett alakítani. A korábbi 1800 kocából
és a szaporításukból származó 28000

mellett senki a világon nem vállal. Szomorú, de ha az egységet sem eladni, sem
bérbeadni nem tudjuk, a felszámolás sorsa vár rá, mert évi 20-40 milliós veszteséget nem tudunk lenyelni.
- És a ménes?
- Azzal a következő a helyzet. Korábban az évente a budapesti galopp pályákon futtatott 40-50 versenyrlovunk eredményeinek nyeresége fedezte az egész
ménes költségeit, sőt minimális nyereséget is hozott az ágazatnak. Mára megváltozott a helyzet. A szerencsejátéktörvény
bevezetése a fogadások számának
csökkenésével, ez pedig a nyereményalap jelentős csökkenésével járt. A
pályán levő lovak maguk is veszteséget
termelnek, nem hogy fedeznék a ménes
fenntartási költségeit. így évi 8-10 milliós
minusz jelentkezik. Ez magában nem riasztaná el a külföldi befektetőket, ha a
lovakkal együtt megvehetnék a kastélyt
is, amelyet szállodává alakíthatnának. De
nem vehetik meg, mert az épület állami
tulajdonban van, műemlék is, így eladni
nem lehet. Bérbe venni pedig senkinek
sem akaródzik.
- Idegenforgalmi centrum kialakításáról nem lehetne szó?

1993. Július 15.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE

7

- Utoljára hagytam a legkényesebb
amely ek az 58 %-os állami tulajdonrészt
kérdést,
a munkaerőhelyzetet
Amikor
jelentik.
- Milyen szervezeti változások történ- megszületett a kormányzati döntés, a
dolgozók állítólag örültek, mert a mezőtek?
- Az 1992- gazdaság már akkor is súlyos helyzetében leadott át- ben így biztosítottnak látták munkahelyüalakulási ter- ket, megélhetésüket Úgy tudom, nem ez
vünket az Álla- következettbe.
- Sajnos nem. Az akkor mintegy 850mi Vagyonkezelő
Rész- 900 fős dolgozói létszám mára 450-re
csökkent, s ez év végéig további ötvennel
vénytársaság
elfogadta, ala- apad. Olyan a helyzetünk, hogy a jó dolpító okiratot 93. gozóktól, vezetőktől is meg kellett - kell május 22-én válnunk, de muszáj volt, éppen a marakaptuk meg, dók érdekében.
amely szerint a
Azzal, hogy többségi állami tulajdonTörökszentmik
ban maradtunk, semmiféle privilégiumlósi Állami Gaz- mal, plusz pénzzel nem járt, és nem is
daságot 1992. fog. Csak akkor maradhatunk talpon, ha
A kastélyt szívcsen megve •)inék...
december 31-i a vezetés a dolgozókkal összefogva minrakozási lehetőség sem. Ezek megte- határidővel visszamenőlegesen átala- dent megtesz ennek érdekében, s minremtéséhez irdatlan pénz kellene, ami kultnak tekintik, s neve Töröklszentmikló- denki minden idegszálával a nyereségre
nincs. így egyet tehetünk: tovább próbál- si Mezőgazdasági Részvénytársaság. törekszik. Ha nem, csődöt kell jelentekozunk a ménes magánkézi eladásával, Azóta, mint részvénytársaság működik.
nünk, s akkor senkinek sem marad meg
nagyon bízom benne, hogy erőfeszítése- Annak idején arról volt szó, hogy a munkahelye. Ezért kell minden népszeinket siker koronázza.
ebben a formációban az eddig is részben rűtlen intézkedést megtenni, ezért kell
- Eddig arról volt szó, mi az, amit el önálló egysékell adni, most azt vegyük sorra, mi ma- gek még narad állami tulajdonban.
gyobb önálló- Árról már tavaly is szó esett, hogy a ságotkapnak,
kormány azokat az üzemeket tartja meg, önelszámolók
amelyek egyrészt egy adott centrumban lesznek, termintagazdaságként biztosítják a térség mészetesen
fejlődéséhez szükséges legmodernebb egy központi
eszközök bemutatásait, másrészt biztosí- irányítás rétják azon biológiai dolgok védelmét - ve- szeként
így
tőmag, magas genetikai értékű állatál- történt?
lomány amelyeket privatizációval nem
Nem
lehetne megfelelően felügyelni, kezelni. egészen. Az
Már említettem, hogy nálunk ez a bioló- átalakulással
giai alap elsősorban vetőmagüzem, ezt megváltozott
kellett kiemelten kezelnünk, s alá beso- a vállalat irá.. vele együtt a me'tiest is. Kiilön mi lesz a sorsuk?
rolni a kiegészítő tevékenységeket. Ezért nyítása. Még
nagyon határozottnak lenni. Az sem öröm
a vetőmagüzem mellett megtartottuk há- korábban egy kinevezett igazgató volt a
senkinek, hogy az idén egyetlen fillér bérrom szántóföldi területünket - Surján, vezető, most egy öt fős igazgatóságé az
fejlesztés sem volt, de még mindig jobb
Csorba, Szenttamás - és három szarvas- irányító szerep, s működik egy Felügyelő
reggel úgy ébredni, hogy van munkahemarhatelepünket. Négyezer hektár szán- és Könyvvizsgáló Bizottság is. A gazdalyem, mint kapni egy nagyobb összegű
tóföldről van szó, amely egyrészt biztosí- ság nagyon nehéz pénzügyi helyzete mibérfejlesztést, amit egy hónap múlva már
tja az üzem számára a vetőmag alap- att igen szigorú pénzügyi rendszert veki sem tudunk fizetni. Ha valamelyest jaanyagot - kukorica, búza, borsó - más- zettünk be, aminek az a lényege, hogy
vul a helyzetünk, enyhülni fog a szigor is,
részt azt kb. 10000 tonna szilázst, amely míg ezelőtt minden egységnek önálló
teszünk majd örömtelibb lépéseket is. De
a szarvasmarhák ellátását szolgálja. bankszámlaszáma volt, most egy maennek először meg kell teremteni az alap1100 Holstein-Friz tehenünk magas ge- radt, s ezen történik minden vásárlás és
jait.
netikai értéket képvisel, közel hatmillió kifizetés, kizárólag a vezérigazgató jóvá- Remélem, sikerülni fog. Köszönöm
liter tejet termel, s ráadásul biztosítja a hagyásával. Ilyen értelemben az önállóa beszélgetést
szántók megfelelő trágyázását is. így al- ság tehát nem hogy növekedett volna,
Pásztor
kotnak ezek a területek zárt egységet, hanem teljesen megszűnt. Hogy később
ez hogyan változik, nem lehet tudni.

-Sajnos,ahhoz a ménes önmagában
kevés. Szenttamás eléggé félreeső terület, közel-távol semmi nincs. Ha idejön
valaki, nincs szállás és étkezési, de szó-
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Apróságok, jótanácsok - nőknek
Kúrák a szépségért
Öt nap arckúra
1. nap Reggel: Kezdje a napot langyos tisztasági fürdővel.
Az arcát fürdés után törölje át, ha
zsíros a bőre, tonikkal, ha száraz,
hidratáló arctejjel, s ezután kenje
be hidratáló krémmel. Csak reggeli után sminkeljen, amikor a
krém jól beszívódott.
Este: Az arcápolás radírozással kezdődjék, így a bőr felfrissül, és könnyebben fogadja be alá
kerülő hatóanyagokat. Használhat bőrradírt, de hatásos háziszert
készíthet 1 dkg élesztő 2 evőkanál liszt (lehetőleg kukoricaliszt), egy csipetnyi só keverékéből, amelyet kefirrel rántás sűrűségűre kever. Zsíros bőrűek száradás után d ö r z s ö l j é k le a
masszát, száraz bőrűek száradás
előtt, dörzsölés nélkül, langyos
vízzel mossák le.
2. nap Reggel: Készítsen fél
csészényi kamillateát. Tisztálkodás után a teával bőven paskolva
mossa le arcát, nyakát.
Este: Az arcra vitaminpakolás kerül. A zsíros bőrűek uborkát reszeljenek le és préseljék ki
a levét, a száraz bőrűek pedig
annyi almát, hogy kb. fél deci
tiszta levet szűrhessenek le. Ezt a
levet kell elkeverni sovány ill.
zsíros tejporral úgy, hogy kenhető masszává álljon össze. Felkenjük az arcra, s száradás után bő
vizzel lemossuk. Végül szemránckrémet és éjszakai bőrtápláló
krémet alkalmazzunk.
3. nap Reggel: Mosakodás
után arcára tegyen nappali krémet.
Este: Finom reszelőn reszeljen le 15 dkg sárgarépát, és keverje el ugyanennyi tehéntúróval. Ezt a keveréket kell bőrre
pakolni - a szó szoros értelmében, hiszen nehezen kenhető,
csak fekvő helyzetben marad
meg a bőrön. Hatóideje 20-30
perc. Letörlés és lemosás után
bőrtápláló krémmel kenjük be az
arcot.
4. nap Reggel: Az arcbőr felfrissítéséhez ásványvizet használjon, ezzel paskolja a bőrét a
mosdó felett, s hagyja rászáradni
a vizet. Utána következhet a nappali krém.
Este: Zsíros bőrre lereszelt
édeskáposzta kifacsart levével,

egy kávéskanál joghurttal és szój a l i s z t t e l k e v e r j e n kenhető
masszát. Száraz bőrre egy tojás
sárgájához étolajat és citromot
csepegtet, simára keveri, végül
egy kávéskanál mézet ad hozzá.
Mindkét pakolás határideje 1520 perc: öblítéssel távolítható el.
Éjszakára hagyja szellőzni krém
nélkül a bőrét.
5. nap Reggel: Ugyanaz,
mint a harmadik napon.
Este: Az arcpakoláshoz két
szem héjában főtt burgonyát hámozzon meg, törje össze villával.
Vágjon apróra egy csokor petrezselymet, keverje a burgonyához. A zsíros bőrűek joghurttal,
száraz bőrűek tejszínnel hígítsák
kenhetőre. A szem köré szemránckrémet simítson, majd kenje
arcára a pakolást.

Fogyókúra
A fogyókúra rendszerint nyár
elején jut eszünkbe, amikor már
gondolunk a fürdőruhára is, s
nyomban el is határozzuk, hogy
holnaptól kezdve fogyókúrát tartunk. Ehhez többféle fogyókúrás
receptet lehet alkalmazni, amelyek néhány hétig való betartása
komoly sikert eredményezhet. A
következőkben ajánlott fogyókúránk nem egyéb, mint egy gondosan összeállított diéta. A diéta
alapjai: étkezés közben nem szabad inni,a kúra ideje alatt sem
kenyeret, sem tésztafélét fogyasztani. Mindenféle cukrozott
ital fogyasztása tilos! Az étkezésen kivül ihatunk, de csak cukor
és alkohol nélküli italt. íme a diétás menü egy hétre:
Hétfő: reggeli: egy kemény
tojás, só és kenyér nélkül
ebéd: sótlanul kifőtt hús egy
kevés kompóttal
vacsora: ugyanaz
Kedd: reggeli: egy kemény
tojás, só és kenyér nélkül
ebéd: 10 dkg sült hús vagy 20
dkg marhahús vele főtt zöldséggel, só nélkül, 5 dkg sovány sajt
vacsora: 20 dkg párizsi kenyér nélkül, alma
Szerda: reggeli: egy csésze
feketekávé vagy tea kevés cukorral, egy kemény tojás
ebéd: sült hús zöldfőzelékkel,
saláta
vacsora: ugyanaz

Ezen a napon kivételesen szabad sós ételeket enni, de kenyeret
vagy lisztes ételt nem.
Csütörtök: ugyanaz, mint
hétfőn
Péntek: ugyanaz, mint kedden
Szombat: ugyanaz, mint szerdán
Vasárnap: pihenőnap , mindent ehetünk
Az első hét nehéz, mert éhesek leszünk, de aztán már
könnyen megy a diétázás.

különösen a kezdő háziasszonyoknak. Nem árt őket megfogadni.
- Ha nagyon erős a hagyma,
tisztitás után felvágásig tartsuk
hideg vízben.
- Nem ég oda a tej, ha lábast
előbb vízzel kiöblítjük, vagy a
régi lábast vékonyan bezsírozzuk. A tejet nyáron csipetnyi szódabikarbónával forraljuk fel, így
nem savanyodik meg.

Hízókúra
A hízókúra egyik legfontosabb feltétele, hogy minél kevesebbet mozogjunk. Hiába eszünk
akármennyit, ha sokat szaladgálunk, sportolunk. A nyugalom a
hízókúra tízparancsolatához tartozik. Ez az, amit legnehezebb
betartani. Könnyebb az alább leírt hízókúra recept:
8 óra: egy nagy csésze kakaó
vagy tejeskávé, két szelet vajas
kenyér (jól megvajazva), két lágy
tojás
10 óra: egy pohár tej
11 óra: ismét egy pohár tej
vagy egy csésze tejföl
13 óra: Nyugodtan, lassan
ebédeljünk: égy jó tányér levest,
egy szelet húst, de nem is ez a
fontos, hanem inkább a főzelék
vagy a burgonya, ebből kétszer is
vehetünk. Az étkezéshez okvetlenül fogyasszunk egy tányér paradicsom vagy céklasalátát. Főtt
tésztát vagy é d e s t é s z t á t is
együnk, lehetőleg minden nap,
mert az hizlal igazán.
17 óra: egy nagy csésze kakaó vagy tejeskávé, két szelet vajas kenyér vagy vajas zsemle
20 óra: Korán vacsorázzunk,
s vacsora előtt, ha lehet, pihenjünk le egy fél órára. Ez is a hízókúrához tartozik. A vacsora bőséges legyen! Este is együnk levest, főzeléket tojással vagy hússal és könnyű tésztát.
22 óra: Az ágyban igyunk
egy jó nagy pohár
*****tejet. Használ!

Konyhai
furfangok
Néhány apró, hajdan közismert apró fogás sokat segíthet,

- Nem tapad össze a tészta, ha
kifőzéskor egy kanál olajat öntünk a vízbe, ha a kemény tojásokat sós vízben főzzük, azonnal
lejön a héja, nem kell főzés után
hideg vízbe tenni.
- Az égett zsírokat gyűjtsük
össze, Öntsünk rá négyszer annyi
hideg vizet, és egy óráig főzzük.
Kihűtjük, és másnap leszedjük a
víz tetejéről. Az avas zsírt háromszor annyi vízzel és egy kávéskanál szódabikarbónával egy óráig
főzzük. Másnap leszedjük a víz
tetejéről a meghagyott zsírt, egy
szeletekre vágott hagymát kisütünk benne, majd leszűrjük.
- Nem fröcsköl a zsír, ha egy
kevés sót teszünk bele, a só pedig
nem nedvesedik meg, ha a sótartóba pár szem rizst teszünk.
- Ha a pecsenye leég, a levébe
néhány karikára vágott burgonyát
tegyünk, amely az égett ízt magába
veszi. Ha nagyon zavaros lesz a
húsleves, egy tojásfehérjét egy kanál vízzel gyenge habbá verünk, és
azt a levesbe öntjük. Addig forraljuk, amig a tojásfehérje megtúrósodik és a zavarosságot magába veszi.
Ha leszűrjük, szép tiszta levest kapunk.
- Ha a bab nem fő meg, kevés
szódabikarbónát tegyünk hozzá, ha
a hús nem sül meg, 1-2 kanál
ecettel locsoljuk.
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NYÁRI
Mit jelképez a gyűrű?

A jegygyűrűt kivéve, amelynek ma is
jelképes értelme van, a gyűrű ma már
csak ékszer. A régi népek viszont úgy
gyűrűzték fiaikat, ahogy napjainkban a
madarakat szokás, azaz: céllal. A nagyurak egykor a maguk jellegzetes pecsétgyűrűjét húzták követségbe küldött alattvalójuk ujjára, mintegy személyi igazolásul, hogy mindenütt, ahol ismerik a
gyűrűbe belevésett címert vagy más jelet,
tudják, kinek az embere a követ. Athénban Szolón idején minden szabad ember
köteles volt megkülönböztető jelként
gyűrűt viselni az ujján. Lopták is a gyűrűket a rabszolgák, ha tudták, mert gyűrűvel a kezükön könnyebben megszökhettek. Az antik Rómában az aranygyűrű
már hivatali jelvény volt. Csak a szenátorokat és a velük egyenrangú tisztviselőket illette meg. A nép fiai, egész a
császárság koráig vasgyűrűt viselhettek
csupán. Később a gyűrű lett a jelképe a
papi méltóságnak is. Képünk a gyűrűk
divatjának változásait szemlélteti. 1.
Ókori egyiptomi gyűrű. 2. Középkori
gyűrű. 3. Antik görög gyűrű. 4. XVI.
századi gyűrű. 7. Velencei gyűrű a dózsék korából. 8. XVIII. századi gyűrű. 9.
Magyar gyűrű a XVII. századból. Gyűrűt
persze nemcsak a kéz ujjain volt szokás
viselni. Primitív néptörzseknél elterjedt
viselet volta lábujjgyűrű, az ajak-, halánték- és orrgyűrű is. Egyes régi népeknél
pedig az a szokás terjedt el, hogy talizmángyűrűt akasztottak a nyakukba,
amely hitük szerint megóvta viselőjét
minden bajtól.
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Ki kicsoda a pokolban?
Belzebub a holland Christian Wierus
szerint a pokol fejedelme. Az ő beosztottja Lucifer, a pokol főbírája, és minden
más főrangú ördög. A Lucifer név jelentése Fény hordozója, a Belzebubé Legyek ura (régebbi változata Baál-Zebub).
Wierus azt állítja, hogy Belzebub nem
lópatás lábbal szaladgál, mint a közördögök. Emberi lábfeje van, csizmát hord
rajta. Álla csupasz, de nyakából tekintélyes szakáll nő ki. Ő az egyetlen ördög,
aki nem fél a kereszttől. Ha az olvasó
esetleg szembetalálkozna vele egy esti
sétáján, meg ne ijedjen tőle, mert ő személyesen sosem tesz kárt az emberben.
Túl nagy úr ahhoz, hogy leereszkedjen a
halandókhoz. De ha a holland ördögtudósnak hinni lehet, közel kerülni hozzá
sem ajánlatos, mert bűzös lehelete elviselhetetlen.

miatt fékezhetetlenül kitör a zokogás,
mély fájdalom viszont nem váltja ki belőle a sírást, mert a nagy kín látszólag
érzéketlenné merevíti. Az ilyen befelé
forduló emberen jóval nehezebb segíteni, mint azon, akinek szabadon áramlanak érzelmei. Egyébként Darwinnak is
van egy érdekes megállapítása a könynyékről. Síró gyerekeket vizsgálva azt
észlelte, hogy miközben pityeregnek,
szemükben javul a hajszálerek vérellátása, mert a könnymirigyek a szemizmok
összehúzódásától, mintegy tornájától
kapják az ingert.

Régi a bugyi?

Sírjunk vagy ne?

A vérkeringést felfedező angol William Harvey volt az első orvos, aki felfigyelt rá, hogy az emberben dúló érzelmi
viharok, ha nem tudnak kitörni, szívritmuszavarokat, illetve emésztési zavarokat okozhatnak. Mióta Selye János megfogalmazta stresszelméletét, tudjuk,
hogy vérnyomás-emelkedést, gyomorfekélyt, allergiát, sőt bizonyos reumatikus
betegségeket is. Az is kétségtelen, hogy
a sírás segít levezetni az érzelmi feszültségeket. Korunk pszichológusai is vallják, hogy sírni kifejezetten hasznos. Olyannyira, hogy bár a sírást ősidők óta a nők
fegyverének tartják a nemek harcában,
bizony a férfikönnyeket sem kell szégyellni. Bajnak inkább az nevezhető, ha
valaki, amikor sírhatnékja támad, egyetlen könnyet sem tud kipréselni magából.
Van, akiből a legjelentéktelenebb okok

Ellenkezőleg, a női ruhatár egyik legújabb darabja, legalábbis Európában.
Ugyanis - bármilyen hihetetlen - kontinensünk lányai, asszonyai a XVI. századig semmiféle nadrágocskát nem hordtak
a felsőruhájuk alatt, és a bugyi viselet
csak a XX. században vált általánossá,
akkor is előbb a városokban, csak jóval
később falun. Az első női alsónadrágok
vászonból készültek, hosszú, slingelt
szárral. A biedermeier korban jöttek divatba az ugyancsak hosszú szárú női batisztnadrágok, majd a szoknyák rövidülésével rövidült a női alsónadrág is, míg
kialakult a ma ismert bugyi fazon, hiszen
a rövid szoknya alól kilógó hosszú szárú
nadrág igencsak komikus látvány lenne,
bár a múlt században egy ideig éppen ez
volt a divatos. A bikinibugyit viszont
állítólag a keleti hastáncosnők jelmeze
ihlette, akik civilben hosszú, buggyos
nadrágokat viseltek, közönség elé lépve
viszont egészen apró, a köldököt szabadon hagyó nadrágocskát, hogy tánc közben hasuk ritmikus mozgása jobban érvényesüljön. Egy Pompejiben napvilágra került falfestmény szerint a ma bikinibugyinak nevezett kis nadrágot hordták a
táncosnők már az ókorban is. Igaz, csak
jelmezként, nem fehérneműként.
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S P O R T * SPORT * S P O R T
Országos bajnokot avattak az
atléták
Július 3-7 között bonyolították le a Népstadionban az
országos ifi, serdülő A egyéni és serdülő B összetett
atlétikai bajnokságot.
A T S E atlétái mind az öt versenynapon érdekeltek
voltak, s a várakozásnak megfelelően szerepeltek.
Az öt napos verseny kiemelkedő eredményét s egyben
a T S E történelmének egyik legszebb sikerét Csontos
Rozália érte el, akinek személyében a miklósiak Magyar
Bajnokot avathattak, miután az 1980-as korosztály lány
ötpróba B változatában 3442 pontot szerzett /Aranyjelvényes minősítés/, s közel 2 0 0 ponttal maga mögé utasította az egész mezőnyt.
Részeredményei:
80 m gátfutás
12,7 mp
magasugrás
140 c m
távolugrás
459 c m
gerelyhajítás
27,02 m
300 fn síkfutás
44,7 mp
Nevelőedzője: Karakas Ferenc
Edzője: Bertán István
További eredmények:
A serdülő B fiú csapat 7. helyezést ért el 6745 ponttal.
Csapattagok: Szuromi Attila, Karancsi Tamás, Révi
Attila, Pillár Zoltán
Az ifi korosztályos Bertán Gábor hármasugrásban VI.
helyet/13,62/,gerelyhajításban VII. helyet /53,96 m/ szerzett.
Ezek az eredmények jelentősen növelték a szakosztály
bajnoki pontjainak számát.

A legjobbbarátnőjével, PintyeBeávalmég aversenyelőtt

- A Kölcsey Ált. Isk. testnevelés tagozatos osztályábajárok, s mivel 7-es vagyok, hét éve sportolok.
A TSE-ben három évvel ezelőtt kezdtem el edzeni.
A választás nem volt nehéz, mert apu ma is labdarugó, anyu pedig rövidtávfutó volt, s lány létemre apu
nyomdokait ugye mégsem követhettem. Apu ugyan
eredetileg kézilabdásnak "álmodott meg", de gondolom, ma már nem bánja, hogy ebben az esetben nem
hallgattam rá.
- Amikor elkezdtél atlétizálni, bíztál hasonló sikerekben?

Egy gyümölcs beérett
Csontos Rozika országos bajnoki címe nem mindenkit ért bombameglepetésként. Eredményei ismeretében csak idő kérdése volt, hogy a jó adottságaival és versenykészségével a kiváló szülői sportháttérrel párosult szorgalma mikor hozza meg gyümölcsét. Az idő most jött el, az egész éves műre
most, az évad utolsó versenyén vette fel a koronát.
A versenyt követő napon rövid kis beszélgetésre
csíptük el.
- Mikor; hogyan kezdtél el sportolni, miért éppen
az atlétikát
választottad?

Már idehaza, keresztanyu gratulációját

fogadva

- Á, ilyesmi meg sem fordult a fejemben. Egyszerűen szerettem edzeni, jó volt versenyekre járni,
szerettem a többiek között lenni. Később, amikor
jöttek már jobb eredmények, kezdtem bízni benne,
hogy elérek majd valami komolyabb sikert is, de az,
hogy országos bajnok leszek, csak nagyon titkos
álmom volt.
- Ezek szerint megérte a komoly
erőfeszítést
igénylő edzéseket
végighajtani?

1993. Július 15.
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- Természetesen. Nem mondom, néha
fárasztóak, s előfordul, hogy néha nem kitörő lelkesedéssel megyek, de azért mindig
ott vagyok, mert egyrészt tudom, hogy az
eredményes szerepléshez szükség van rájuk, másrészt hiányozna a társaság és az
edzőm, akit én a legjobbnak tartok. Szerettem Karakas Ferencet és Friktor Marcit is,
de mostani edzőmtől, Bertán Pista bácsitól
semmi pénzért meg nem válnék. Tőle máshová soha nem is akarok kerülni.
- Pedig úgy tudom, ő eléggé szigorú is
tud lenni.
- Igen, de ez a szigorúság kell éppon
azért, mert az edzések néha nagyon fárasztóak, s nem biztos, hogy anélkül mindig
teljes erőbedobással végeznénk. Az eredmények pedig csak így jöhetnek.
- Most nyilván nagy az öröm, hiszen
országos bajnok lettél méghozzá fölényesen, 200 pont előnnyel. De nem mindig jön
ki így a lépés, adódnak kudarcok is. Azokat
hogyan viseled?
- Nem mondom, hogy örülök nekik, eléggé szívemre is veszem őket, de szerencsére hamar túlteszem magam rajtuk, nem sokáig viselnek meg. Már csak azért sem,
mert szerencsére olyan nagyon sok nincs
belőlük, meg olyankor segítenek anyuék is,
akik sokszor elkísérnek a versenyekre, s
velem örülnek vagy vígasztalnak. Anyu
most is ott volt, az ő szurkolása is része egy
kicsit a mostani aranyéremnek.
- Hogyan fogadták itthon a hírt?
- Nagyot nézett a család, mert nem gondolták, hogy arannyal jövök haza. Volt nagy
öröm, jöttek a rokonok, barátok, mindenki
gratulált, s csaptunk egy jó kis bulit is.
- Vége az idénynek, jöhet a megérdemelt pihenés. Mit csinálsz a nyáron?
- Különösebb terveim nincsenek, jól kipihenem magam, strandolok, és néha kimegyek a focipályára mozogni egy kicsit.
Jó pihenést, strandolást a nyárra Rozika. És jövőre hasonló
eredményeket!
Pásztor
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SZABÓ SÁNDOR
verseiből
Nagyon szeress
Gazdag ifjúságod
kivirágzott csokrán
hajnali fény ragyog,
gyújtópontjában a nyári
Lánglelkü szerelem
jövőt bont, a vágy
álmát hoztad nekem,
a mindenes zenés kikeletetB
olyongcisaim remény es
úyain e zűrzavaros eljátszott időben
Hozzádfohászkodom!
Szólj, válaszolj,
beszélj, kegyelmet kérek,
sely rnes feltámadás t,
adj édes szerelmet...
Simult lágyan most,
s nagyon szeress.
Igaz killönlegességgels
imulj a fények fonalán,
semmit ne szégyelj!
Hogyha átölelsz, a mámor
gyönyöre hozzád feszít...

Téged nézlek
Gyógyító nyaram
A holnap szeretetével
átadom neked gyógyító
nyaram ifjúságos idejét.
Óh, mámoros románc, segíts,
pezsditsd perceim hadát.
Segítsd átvészelni ajelen
kudarcos, siralmas korszakát.

Őrült érzések
sokszínű világa
csodás pazarsága
mindent adott:
simogatójelent
reményt, erényt,
változó képzeletet.
Sugárzó 'értelemi
gazi látványa
vesz körül
melletted kedves! Szirtes éveim,
gazdag perceim
küzdő színpadán
nyári lázban
téged nézlek...

Neked vagyok.
Neked vagy oh
nekem vagy,
valahol valamikor
egyszer láttalak,
örültem, örültél
magad kedvességével,
öleltél szenvedéllyel
velem éreztél
nekem tetszettél!Munkába menet
kedvem leltem
minden pillantásban,
üzenet a mában,
rejtőztél a hohxapbanlÖrörnök varcizsában
vallottál a távolban,
ajövő tudatában,
üzenetes
messzeségben.
E világegyetem
szinességébent
éged kereslek a nyárban.

Tóparti nyár
Zenés zizzenés
örömteli percein
tóparti szerelem,
őrjítő érzelem
vad láncolatán
lángoló imádat
melenget: ízlelem
nyári zamatát,
teljes a ragyogás.
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POLITIKUSSZEMMEL
V Í Z S Z I N T E S : 1. Edward John Phelps angol
politikus (1822-1900)
megállapításának kezdete (zárt betűk: M, A, I). 10.
Északi férfinév. 14. Raktároz. 15. Literátor. 16. ...
Francé; Nobel-díjasfrancia
író. 18. Arab férfinév. 19.
Rom. 21. Kiszárad (forrás).
22. Francia harci repülőgép. 24. Kalap része. 26. A
máj termeli. 27. Becézett
Enikő. 29. Római 1100-as.
31. A csodák csodája! 32.
Tiltás. 34. Kabos ...; olimpiai bajnok kardvívó. 36. A
magas e m b e r e k sportját
űzi. 39. Ilyen bútor is van.
41. Magához kéret. 44. Roland becézve. 45. Futását
Vörösmarty énekelte meg.
47 A nátrium és a bór vegyjele. 48. Szintén ne. 49.
Gary...; angol rockénekes.
51 Állatokat a pázsitra hajt.
53. Pitetöltelék. 54. Terület, röv. 55. Egymás után
mond. 57. Kézi nagyító. 58.
Kosarat színig töltő, népiesen. 60. Tesz, rak. 62. Lázcsillapító szert tartalmazó.
63. Női név idegen alakja.
65. A végén eltörő! 66. A
bárium vegyjele. 67. Ez pedig a technéciumé. 69. ...
Kóbó; japán író. 71. Részben édeni! 73 Vált. 76. Háromszög része. 79. Balatoni üdülőhely. 81. Jelez a
túloldalt állónak. 83. Iráni
eredetű lovas nép volt. 84.
Sivatag az Andok láncai
között. 86. A Move-ból alakult rockzenekar. 87. Fürdőhely a Balaton partján.
88. Marco..., utazó.

FÜGGŐLEGES: 1. Paks o n is termelik. 2. Paál
László szülőhelyén lakik.
3. Nagytestű papagájfaj. 4.
A fordítottja is igekötó. 6. A
bizmut és az urán vegyjele.
7. Több svéd király neve. 8.
A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó költő,
elbeszélő (György) 9. Kicsinyítő képző. 10. Cseh
férfinév. 11. ... de Vega;
s p a n y o l d r á m a í r ó . 12.
R é s z l e t e s , kimerítő. 13.
Költségeket áll. 17. Épületszárny. 19. A megállapítás második, befejező része (zárt betűk: M, T, C).

Torokszentmiklés és Vidéke Független Közéleti Lap

20. Az argon vegyjele. 23.
... Kelly; amerikai táncos,
színész. 25. Kiváló nigériai
futó (Chidi). 28. Az iridium
vegyjele. 30. Dallamos női
név. 33. Tüzet lokalizál. 34.
Kisugárzó. 35. Szélhárfa.
36. Kutya hímje. 37. Ünnepélyesen beiktat. 38. Autonóm terület röv. 40. Becézett Elemér. 42. Koppenhágaiak. 43. Jelzés műúton, sportpályán. 46. Arrafele! 48. Udvart takarít.
50. Színültig töltött. 51. Román autók jelzése. 52. ...
Blas; Victor Hugó drámája.
55. Címermadár. 56. -ról
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p á r j a . 58. S z o l m i z á c i ó s
hang. 59. Hálószerű kézim u n k a . 61. K á z u s . 62.
Shindo ...; az Onibaba c.
film rendezője. 64. Ugyanaz röv. 66. Falatot hírtelen
a szájába vesz. 68. Van
tökös-mákos is. 70. Cseh
vasúti gócpont. 72. Menekülésszerűen fut. 73. Triplán: tánc. 74. A hátára. 75.
Széki
szikes mocsarak
madara. 77. Van ilyen naptár is. 78. Libabeszéd! 80.
Olasz nyelvész, esztéta,
író (Umbertó). 82. Nominativus, röv. 85. Air India. 87.
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