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SZOCSI - AVAGY AZ IRIGYSÉG
ANATÓMIÁJA
Úgy üti fel a fejét, mint derült égből a villámcsapás.
Bármilyen kis lehetőség van rá, előbukkan a múltunkból. No, nem a Krim-félsziget varázslatos üdülőhelye,
oda a kiváltságosokon kívül csak hadifogolyként juthatott egyszerű halandó, hanem a hasonló hangzású mozaikszó: szoc,s.i. Nem is sejtik mi lehet? Szabad a
gazda, elárulom: A szocializmusból visszamaradt sárga
irigység.
Ez tehát jön és hat. Képviselőtestületünkben is bizony eléggé sokszor. Már kezdetünk kezdetén a „butiküggyel" borzolta a kedélyeket, majd a közelmúlt lakáseladási szándékába keveredett hátsószándékú vitatémaként. Legutóbb egy mocsár eladásának szándéka
ürügyén sepert végig sorainkon. Azt is megfigyeltem,
hogy a baloldaliak általában immúnisak vele szemben,
... tán a negyven év immunizált bennünket? Az érintettek főleg a kis csoportok, és nagy hang gazdái. Nekik
egy ideje új félelmük is van, s ez állandóan - mondhatnám úgy is tudálékosan, hogy permanensen SOS-t
jelez. Ez pedig a „nehogy elkótyavetye" tünetcsoport.
Nomármost: ami a miénk - légyen az mit sem érő
számunkra - ,más meg ne szerezhesse. Lehet az ócska
felvonulási raktárépületből varázsolt Diszkont, vagy
szolgálattal járó lakás, vagy akár „egy szúnyogtenyésztő szeméttelep, egy mocsár. Mert akkor uraim az „elkótyavetye" felelősségét ugyan ki vállalja fel közülünk?
Emiatt az intézetvezető főorvos se vehesse meg
önkormányzati lakását, mint bármely más állampolgár,
mert akkor biztosan elmegy, s akkor nekünk se lakás,
se orvos. Bocsánat - főorvos.
/Persze én a 28 évem alatt a városban csak 3-4
orvost láttam lakást vásárolni vagy építeni. S ezek mind
itt vannak, miként háztulajdonos elődeik, akik nyugdíjasán is a saját házukból kerültek egy kivételével a helyi
örök nyugalom helyére. Persze Ő a felüljáró miatt sértődött meg, s a Balatonra néző kriptájában várja a
feltámadást./
Úgy látszik ez a múlt csak a régi orvosokra érvényes,
a maiakra nem. A mai orvosok lehet, hogy mások. Vajh,
ki tudja? Vesz egy lakást, s nyomban elköltözik. Ott is
vesz egyet, mert kapni nem fog. Ez így megy körben kis
országunkban. Hát megteheti az orvos, úgy megfizeti a
Biztosító, hogy mellényzsebből rázza ki a lakás árát, sőt
többét is, nem? Teheti, mert a népjóléti miniszter is
gavallér. Idén is adott a mentőknek 4000 Ft-ot a veszélyes munkájukért. Van miből lakást venni! Ja, de a
hálapénz! Mondhatja akárki, mert mondani könnyű,
csak mély lélegzet és ép hangképzés szükségeltetik
hozzá. Na, de Emberek! A koldus ritkán tud alamizsnát
adni! A nincsből pedig nem is lehet, mi pedig állandóan

azt hangoztatjuk, hogy pénzünk, keresetünk, vagyonunk nincs - mint ahogy igaz is. A beteget a patikaáruk
árai is sanyargatják, állandóan emelkedvén, orvosnak
már nem jut. Tehát beteg embert gyötri csak a SZOCSI,
ha a saját kamarájuktól is sanyargatott doktorokra irigykedik.
Na, de itt nemcsak erről volt szó, hanem a mocsárról.
Itt a Thököly, Vásárhelyi út és az Aradi vértanúk útja
négyszögében. Ezt egy vállalkozónk, egyben képviselőtársunk is elkezdett feltöltögetni. Megvenné a számunkra teher, semmitérő, környezetet csúfító, szúnyoggal veszélyeztető részt, s zöld területet varázsolna
a környék javára, na meg a maga hasznára. S ez utóbbi
a bökkenő! Miért pont Ő vegye meg? Ha valaki más,
egy ismeretlen, tán még fizetnénk is neki, ha viszi. De
hogy majd pont Ő?! Zúg már a SZOCSI meg az elkótyavetye! Hiába az érv, neki van rá pénze, módja és
jószándéka egészséget támasztani a mocsárból! Nem
és nem. Ez nem lehet érv, mert ha mi ezt most „elkótyavetye" eladásra kijelölnénk, nekünk még önkormányzati mocsarunk sem lenne saját szúnyogtenyészettel. S ha ezek nem csípnek, ki tartja fenn alakosság
éber vakaródzását, s ha szerencsénk van, maláriát
vagy ehhez hasonló kórságokat is kaphatunk? Nem is
jelöltük ki a területet eladásra. Biztosítottuk a jelen helyzet konzerválását jó húsz évre, hogy szúnyogjaink unokánkat is csípni fogják, mert mi ilyen városvédők vagyunk.
Vigyáznunk kell ám, mert ha ezt valaki megveszi,
feltölti, esetleg e világ legértékesebb területévé válik.
Tíz év múlva a Rotschild báró akarja pont oda építtetni
kelet-európai központját, mert ilyen kiszámíthatatlanok
ezek a pénzemberek, még a Marx sem tudta őket
kiismerni! S akkor uram bocsá, Kovács Laci gyermekei
eladják, s annyit keresnek rajta, hogy az APEH számítógépei is kétszer égnek le, míg megkopasztják őket kiszámítva adójukat. Nahát, ezt igazán nem szabad megengedni, de nem ám! Ez nem a COPACOBANA, s nem
NEW YORK East Endje, ahol Astorék a telekeladásokból
tollasodtak meg annyira, hogy még Pesten is építettek egy
Astoriát! Ne engedjük meg, mert ez nem Amerika, ez
Európa, sőt Kelet-Európa. Kőhajításnyira tőlünk Ukrajna,
abban pedig a Krim, abban pedig Szocsi! így van hát,
hogy a SZOCSI nálunk is ilyen erősen hat.
De - kérdem én, - meddig? Mostanában ünnepeltük,
hogy már három éve lementek, s aztán most azok élik
meg állandóan a SZOCSIT, akik a legjobban tapsoltak
az elmenésnek. Ki a fene érti ezt? Mert én - a vén
baloldali fejemmel - nem az hétszentség.
Dr. Süle Mihály
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KÁBELTÉVÉ ÜGYBEN KINEK VAN IGAZA?
MIT AKAR ÉS MIT NEM A HIVATAL?
Az 1994. július 27-én megjelent Apropó 18. számában nyílt levelet tett közzé a TELE-COOP Kft. a Törökszentmiklós és Vidéke júliusi számában megjelent
„Miért berzenkedik a Hivatal a kábeltévé ellen?" című
cikkel kapcsolatosan. Ebben a névtelen levélíró először felrója a cikk írójának - aki nem „egyébként" írta
Pásztor néven alá azt, hanem ténylegesen ez a neve
hogy egyoldalúan tájékozódott, mert csak az egyik
felet kérdezte meg, majd reagál a Tekse András irodavezető által elmondottakra. Mivel a TELE-COOP-pal
nem újságunk vitatkozik, a nyílt levéllel kapcsolatosan csak a következőket szeretném megjegyezni: Lapunk éppen annak a városban szállingózó hírnek próbált utánajárni, miszerint a Polgármesteri Hivatal nem
megfelelő hozzáállása miatt nem halad a kábeltévé
hálózat kiépítése a kellő ütemben. Ennek tisztázására
- miért berzenkedik a hivatal? - nem volt szükség a
másik fél megkérdezésére.
A Hivatal válaszolt a kérdésekre, elmondta álláspontját, ami után már viszont a TELE-COOP joggal
tarthatott volna igényt a Törökszentmiklós és Vidéke
hasábjain való válaszolásra. Nem tette, helyette a nyílt
levél megoldást választotta, s abban írta le saját szempontjait, a Műszaki Iroda vezetője által elmondottakkal
szembeni ellenérveit. Talán bennünket nem tartott
erre a célra megfelelőnek. Tekse András azonban
igen, reagálni kívánt a nyílt levélre, amire neki ugyanúgy megadtuk a lehetőséget, mint ahogy adtuk volna
a TELE-COOP-nak, vagy adjuk, ha ezután igényli. A
Műszaki Iroda vezetője az üggyel kapcsolatosan a
következőket mondta el:
1993. októberében a lakossági szervezés indításával
egyidőben levélben kereste meg a TELE-COOP Kft. a
Hivatalt, majd rövid időn belül Borsos Árpád ügyvezető
személyesen kereste fel a polgármester urat, hogy tájékoztassa terveikről, amelyek légkábeles rendszerben TlTÁSZ oszlophálózaton való megvalósítást biztosítottak
volna 15.000 Ft lakossági befizetés mellett. A polgármester úr kifejtette, hogy az önkormányzat a hálózat kiépítését
jelen pillanatban anyagilag nem tudja támogatni, bár tisztában van a kábeltévé hírközlő és egyéb lehetőségeivel,
jelentőségével.
Időközben problémák merültek fel a TITÁSZ-oszlopok
felhasználhatóságát illetően, amelyről a TELE-COOP
1994. márc. 29-én levélben értesített bennünket. Ekkor
születhetett az ötlet a háztetőkön való vezetésre. Szerencsére ez az akadály elhárult a cég elől, megkapták az
engedélyt a TITÁSZ-tól a kisfeszültségű oszlopsor felhasználására, amely egész Törökszentmiklóst lefedi.
Éppen ezért nem értjük, miért nem tér vissza a COOP
eredeti elképzeléséhez, az oszlopokon történő kivitelezéshez 15.000 Ft/lakás befizetése mellett. Hogy lett ebből

a nyílt levél állítása szerint 30.000 Ft, amikor 1993-ban
Karcagon 15.000 Ft befizetés mellett (mely 94-re is csak
18.000-re emelkedett) mindenki megelégedésére, az engedélyeztetési eljárás betartása mellett végig TITÁSZoszlopokkal valósította meg akivitelezést. Törökszentmiklóson ezt miért nem lehet?
Szükségesnek tartom azt is megjegyezni, hogy többször kértük a kft-t több alternatíva megvizsgálására és
kidolgozására is, hogy a lehető legkedvezőbb megoldásban valósulhasson meg városunkban a kábeltelevíziós
rendszer. Ilyen anyagot ezidáig tőlük nem kaptunk. Lehetőség pedig lenne! Városunkban a MATÁV ez évben több
helyen épített és épít településeket összekötő optikai vezetéket. Kifejezték a TELE-COOP iránt együttműködési
készségüket a Törökszentmiklós belterületén futó közös
nyomvonalvezetésre, mely elől az utóbbi műszaki okokra
hivatkozva elzárkózott, holott ez lett volna a legideálisabb
megoldás.
Az elvi területfelhasználási engedélyünket, mely a tervezésre jogosítja fel a céget, június elején valóban megadtuk, de egyben felhívtuk a figyelmet az engedély kiadásához szükséges egyeztetések elvégzésére. A benyújtott
nyomvonalterv alapján - a hiányok pótlását követően kiadtuk a területfelhasználási engedélyt is, de csak a
törzsvonalra. Ugyanakkor többször felhívtuk a kft. figyelmét, hogy az építési engedélyt, mely a kivitelezésre feljogosítja, nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a Debreceni
Hírközlési Felügyelet adja ki a szükséges közműnyilatkozatok, engedélyek, stb. ismeretében, melyeket a nagyfrekvenciás tervhez kell csatolni. Ezidáig - aug. 1-jéig hozzánk sem építési engedély, sem annak másolata nem
érkezett be, megérkezett viszont a Hírközlési Felügyelet
azon határozata, melyben az megállapítja a munkálatok
engedély nélküli elkezdését, s egyben felszólítja a TELECOOP Kft-t a kivitelezési munkálatok leállítására. Pillanatnyilag ez a konkrét helyzet.
A nyílt levélben fagallyazás címen is akadályoztatással
vádolja a Hivatalt a kft. Mivel gallyazni a fák védelmében
lombhullástól rügyfakadásig lehet, ahhoz, hogy a VÜC
ütemezni tudja ezt a munkát, a kiviteli terveket februárig
be kellett volna nyújtani. A COOP ezt sem tette meg,
ennek ellenére a városban működő Környezetvédő Bizottság elé terjesztettük a kérelmet. Tehát itt sem gátoljuk,
hanem segítjük Borsos Úrékat.
Összegzésként: Az Iroda továbbra is azt szeretné elérni, hogy mindenki megelégedésére szolgáló kábeltelevíziós hálózat épüljön Törökszentmiklóson, de olyan, mint
Karcagon, ne pedig olyan, mint Tiszafüreden.
- Ezek a Műszaki Iroda érvei. Ezekkel mi vitázni nem
tudunk, nem is akarunk, csak helyt adtunk nekik.
PÁSZTOR
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MAR CSAK HITELESITESRE VAR A VILÁGREKORD!

HOPPÁL ZOLTÁN A GUINNESS
KÖNYVBE KERÜL?
1992 októberében szenzációként számoltunk be Hoppál Zoltán (a szőke taxis) titokzatos körülmények között született rendkívüli képességeiről. Egy február

számunkban több képben is illusztráltuk ezt. - szerk./
Nem mágneses erőt érzett gondoljunk az üvegre, műanyagra
-, hanem testét körülvevő bioenergiát, amit át is tudott, s máig is át
tud adni, gyógyítani tud vele. Nem
egy magas vérnyomással kínlódó,
ízületi fájdalmaktól szenvedő kezeitjének megszűntek panaszai,
de komolyabb betegségekkel is
meg tudott már birkózni. Egy tizenöt éves kislánynak akkora
energiát adott át szemben állva
vele, hogy azon megállt a 6 kg-os
ólmos vasaló, e sorok írójának
mellkasán hasonló három is.
Egy paratudományokkal régóta foglalkozó helybéli fizikus megmérte auráját, s a műszer 2-2,5
métert mutatott ki, ami rendkívü- lehet kerülni a Guinness rekordok
linek számít. Ő maga öt ólommal könyvébe. Az akkori rekordot Tóth
töltött vasalót rakott magára, s László - csak saccolni lehet, hogy
azokkal mellén sétálgatott akár közelíti a 100 kg-ot - súlyemelő
félórákat is. 22 kg-ig jutott el, en- tartotta a mellkasán megtartott
nél több nem fért rá, mert nem az 50.2 kg-mal. Ezt akarta Hoppál
végi napon betegen, lázasan fuva- egész testfelülete tapad, hanem Zoltán túlszárnyalni, csak a megrozott Bartapusztára két utast, s csak a mellkasa és háta, ott pedig felelő súlyok kellettek.
Aztán telt az idő, s majdnem
a végcélnál - mikor azok kiszálltak adott a terület nagysága. Tudta,
elfelejtődött
a dolog. Ő maga dolhogy
ennél
sokkal
többet
elbírna,
- a bal hátsó kerék megmagyarázs
azon
törte
a
fejét,
milyen
lehető
gozott,
talán
eszébe sem jut a régi
hatatlan módon egy pillanat alatt
legkisebb
felületű,
minél
nagyobb
terv,
ha
barátai
időnként nem emabroncsig leeresztett. Mikor a lázas taxis kb. 10 perc múlva befe- súlyt lehetne kitalálni, mert azt lékeztetik rá. Addig unszolták,
hogy először kerített két
jezte a kerékcserét, azt
hatalmas vasdarabot,
vette észre, kutyabaja,
aztán - hónapok múlva
kiválóan érzi magát.
- méretre s z a b a t t a ,
Már ez is érthetetlen
majd
megint csak hónavolt, de az igazi meglepok
múlva
lecsiszoltatpetés otthon érte. A tüta
őket
35-35
kilósra.
körbe nézve homlokán
Ekkor
már
1994.
aug.
egy addig nem létező V
1-je
volt,
ez
volt
a
bizoalakú sebhelyszerű ránnyítás napja.
cot látott, vastag arany
A kísérletre este hét
nyaklánca pedig száraz
órakor
került sor, edbőréhez tapadt. Valamidigre
minden
előkészülyen sugallatra levetkőlet megtörtént. Oda volt
zött, mindent, amit a
készítve a vastag gerenkonyhában talált, meldákból tákolt lábvédő tervezte,
hogy
saját
testsúlyának
lére, hátára pakolt, s azok ott is
mert ha az a két irdatlan vas megmegfelelő
akkor
56
kg
volt
súlyt
maradtak. És nemcsak a vas, haindul ... -, az emelvény, amelyeken
nem arany, ezüst, műanyag, por- rak fel magára. Ez nem akármi,
a súlyok voltak, hogy a segítők
világcsúcs
lett
volna,
amivel
be
celán, üveg, még a fa is. /Akkori
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könnyebben tudják a próbálkozó
mellére tenni, ott volt a mérleg is,
s ott volt a két fős segítség, a „súlyemelők". S természetesen a fotós
és az újságíró is. Először felkerült
az első vas, simán ottmaradt. A
másikkal már gond lett, a segítők
a súly méretei miatt sehogy sem
tudták a másik mellé tenni. Egyszer sem, kétszer sem. Elkezdődött a számolgatás: egy vas 35 kg,
a három vasaló 17 kg, összesen
52. Ez már elég a világcsúcshoz,
próbáljuk ezt a megoldást. Fel a
vas az egyik oldalra, két vasaló a
másikra, a harmadik az istennek
sem fér sehová.
Enyhe csalódás a résztvevők
soraiban, ebből már nem lesz rekord. - Majd legközelebb - mondják, de Zoltán nem nyugszik bele.
Érzi, tudja, hogy mindkettőt meg
tudja tartani, csak egyszerre és jó
helyre tegyék fel neki. Nem hagy
békén a többieknek. Menne az,

az egyik vasat, ő a másikat - a
sikér reményétől lelkesedve nagyon erős lett -, aztán rajta! Még
egyszer, utoljára! Felteszik, igazgatják, aztán félve, óvatosan elengedik. És bámulnak tátott szájjal,
a fotós is majdnem elfelejt fotózni.
Mert a két irdatlan vas ott van,
nem mozdul. A 70 kg a most már
64 kg-os Hoppál Zoltán mellkasán. Több, mint saját testsúlya,
majd 20 kg-mal több, mint a világcsúcs! Most már ez a világcsúcs, a
szemtanúknak legalábbis az. De
ez még kevés, ez még nem hiteles.
Ami hátra van, viszont gyerekjáték. A súlyok hitelesítése az Országos Mérésügyi Hivatallal, s a
produkció megismétlésére két
közjegyző előtt, és máris jöhet a
Guinness könyv.
csak még egy ember kellene. Ha
Reméljük, következő szácsak ezen múlik ...! A fotósnak munkban már a hitelesített világfotóznia kell, de szerencsére van rekordról számolhatunk be.
egy szabad újságíró. Ketten fogják
PÁSZTOR
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ILUS NÉNI ARANYDIPLOMÁS LETT
STÉH ILONA - vagy ahogyan sokan ismerik, Ilus néni - 50
éve kapta óvónői diplomáját. 1962-76 között vezető a Damjanich Úti Óvodában. Jelenleg a tapolcai Szent Erzsébet
Óvodát irányítja.
A közelmúltban volt munkatársai, óvodásai, a város elöljárói körében ünnepelte aranydiplomájának átadását. Ennek kapcsán beszélgettem vele a régi időkről, hivatásáról,
gyermekszeretetéről.
- A Szent Lujza irgalmasnóvérek óvónőképzőjétől hosszú volt
az út a tapolcai Szent Erzsébet Óvodáig. Milyen állomásai voltak
életpályájának?
- Az első Fegyvernek-Szapárfalu, ott kezdődött a fészekrakás. 80 kicsi gyermekem volt. Egy fiatal dajkával ketten láttuk el
őket. Egyszemélyben voltam vezető és beosztott. 1948-1955
között a fegyverneki központi óvoda vezetője voltam. Aztán
Túrkeve következett, majd a füzérradványi Gyermekszanatórium. Törökszentmiklóson - szülővárosomban - 1962 óta dolgoztam nyugdíjazásomig.
- Hogyan választotta ezt a hivatást?
- Érdekes, hogy sosem voltam óvodás. Isten szánta nekem
ezt a munkakört. Hivatás? - elgondolkodik - talán több ... Küldetés.
A Jóisten kegyelme, ha valaki megéri, hogy átveheti az aranydiplomáját, és azoknak az érdeme, akik nem felejtik el a gyökereket és az idősebb pedagógusokat. Ezúton szeretném megköszönni Boda Margónak és mindenkinek, aki segített neki. Gyönyörű ünnepséget rendeztek számomra. Köszönöm az Úrnak,
hogy megadta azt az örömet, hogy láthattam, mivé fejlődött az
a kis mag, amiből indultunk.
Jó volt látni azokat a fákat, amiket még hajdan együtt ültettünk
a szülőkkel az óvoda udvarán, és azt, hogy az én óvodásom
kézenfogva hozta az ő óvodását.
- Hogyan teltek a nyugdíjas évek?

- Mindig volt mit tenni. Aztán 13 nyugdíjas év után -1990-ben
- tehettem fogadalmat. Azóta a Páli Szent Vince szeretetlányainak társaságához tartozom.
- Miért ezt a rendet választotta ?
- Ezt ismerem. Ők neveltek. Törökszentmiklóson már 100
évvel ezelőtt is tanítottak. Sokan jártak az irgalmasnővérekhez.
Jelenleg két kedvesnővér várja, hogy itt dolgozhasson. Helyük
már biztosítva van.
- Hogyan telik egy nap a zárdában?
- Imádsággal és munkával. Munkánk kifelé ható: betegápolással, beteglátogatással, oktatással foglalkozik rendünk.
Kevesen vagyunk, így világi óvónőkkel dolgozunk együtt.
- Napjainkban egyre több a félárva, szeretethiánytól szenvedő gyermek.
- A pedagógus meddig mehet el az „anyaságban" a szeretet
átadásában tanítványainál?
- Ennek nincs határa, ameddig a szíve engedi. A szeretetből
sosem elég. De a pedagógus nem pótolhatja az édesanyátédesapát, hisz édesanya csak egy van - erre tanítjuk a gyerekeket is.
- Változtak-e 50 év alatt a gyerekek?
- A gyerek mindig gyerek marad, csak a körülmények változnak, amiben élnek. Ezért nekünk is mindig újítani kell, a régi
módszereket nem mindig lehet alkalmazni. Idegileg fáradtabb
gyerekeket kapunk, régebben nyugodtabbak voltak... Valahogy
nem tudják kijátszani magukat, nincs elég tér a számukra.
- Mit üzenne a most pályakezdő pedagógusoknak?
- Legfontosabb a gyermek szeretete, a szakmai tudás elmélyítése. Tartsák hivatásnak és küldetésnek, tartsák kegyelemnek, hogy Isten elindította őket ezen a pályán. Ha újra kezdeném
is ezen az úton indulnék.
Busái Barbara
Az ünnepség támogatói voltak: Óvodai Központ, Polgármesteri Hivatal, Balla István bőrész, Túri Mihály ezredes, OZIRISZ
KFT., Sándor kertész, ÁFÉSZ, Tarajos'Bt., Béke Mgsz.
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EZ TÖRTÉNT, ÍGY TÖRTÉNT

A SZENTMIKLÓSI NAPOK
RIPORTOKBAN, KÉPEKBEN
Három napon keresztül, három fő helyszínen több, mint ötven program várta az
érdeklődőket a II. Szentmiklósi Napok rendezvénysorozatán.
Szórakoztató,
kulturális
és sportműsorok követték egymást, termékbemutatót
tartottak a város üzemei, szövetkezetei, vállalatai, uo/f népművészeti vásár, játékos vetélkedő a gyermekeknek,
aratóverseny, szántóbemutató
és még lehetne sorolni. Az egyvelegben a három nap alatt mindenki,
akart, találhatott általa még eddig nem látottat, érdekeset,
szórakoztatót.
A program hivatalos megnyitójára júl. 15-én 14,30 órakor került sor a Művelődési Központ
Pódiumtermében. Az ünnepélyes aktus illusztris vendég volt Németh Ferenc, az EXPO KÍSÉRŐ
RENDEZVÉNYEK igazgatója, aki többek között azért tett eleget a meghívásnak, mert személyesen
is meg kívánt győződni, lehet-e esélye a Szentmiklósi Napoknak a Világkiállítás programsorozatába való beiktatásra* Bár a vele való beszélgetés óta erősen kétségessé vált az EXPO sorsa, az általa
elmondottak mindenképpen tanulságosak lehetnek.

Németh Ferenc: Nem kell mindenáron
EXPO-hoz
kötődni

az

- Igazgató úr! Mit takar az EXPO Kísérő Rendezvények elnevezés. Milyen programok sorolhatók ebbe a
kategóriába?
- A kísérő rendezvények alatt minden, a budapesti
EXPO-területen kívüli budapesti és vidéki rendezvény
értendő. Nem csekély dologról van szó, hiszen eddig
1200 rendezvény ötlet érkezett be az ország minden
tájáról, s a mi feladatunk ezeket elbírálni, kategorizálni, koordinálni, s ha szükséges és érdemes, támogatni.
A feladatunk egy olyan rendezvénysorozatot összeállítani, amellyel külföld elé lehet állni.
- Ebbe nyilván nem minden jelentkező kerülhet bele.
Mi lesz azoknak a sorsa, akik készülnek, fáradoznak,
mindent megtesznek, mégsem felelnek meg 96-ra a magas követelményeknek? Fölöslegesen dolgoznak?
- Nem, mert nem feltétlenül kell az EXPO-hoz és
96-hoz kötődni. Én természetesen szeretném, ha lenne
Világkiállítás, de nem biztos, hogy lesz. Lesz viszont feltételezhetően 1996-2000 között - a honfoglalás 1100.
és magyar államiság 1000. évfordulóját ünneplő millecentenáriumi rendezvénysorozat, amelyre beérhet
minden kezdeményezés. Ez eshet esetleg 1998-ra is.
Lesz egy Magyarország Fesztivál, amelyen minden kezdeményezésre számítunk, legyen az országos vagy akár
csak helyi jelentőségű is.
Beszéljünk feltételes módban! Ha lenne EXPO, a
Szentmiklós Napoknak milyen esélyei volnának az annak programjába való bekapcsolódásra? A szervezők
már benyújtották a pályázatot.

- Aki teljesíti a pályázati kiírás feltételeit, az október
végéig megkapná az EXPO Hivatalos Kísérő Rendezvénye címet. Pillanatnyilag 75 pályázó rendelkezik ezzel,
s most van felteijesztve 60 a Világkiállítási Tanács elé.
Október végéig várhatóan 300 ilyen cím találna gazdára. Törökszentmiklósnak - az eddigi előkészületeket és
a pályázati anyagot ismerve - lenne esélye a 300-ba
kerülésre. De ez még önmagában nem elég, hogy a világ
elé állhasson. A cím maga csak egy segítség, amely
bizonyos tekintélyt ad, amellyel könnyebb szponzorokat szerezni. Ahhoz, hogy ide lehessen hozni külföldieket, rengeteg minden kell még. Ami eddig itt Miklóson
kialakult - központjában az aratóprogramokkal - pillanatnyilag csak egy mag, amely gyümölccsé érleléséhez
még rengeteg ötlet, energia, vállalkozó kedv és pénz is
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Gyuri bácsi Havasalföldön született, majd a háborús
kell. Színesebb, pezsgőbb program, utazási, szállás,
szórakozási lehetőség, infrastruktúra, nívós vendéglá- évek vetették Budapestre, ahol már ötven éve él. Az
tás, és még lehetne sorolni. És nemcsak itt Miklóson, alkotásai köré csoportosult csodálókat természetesen
hanem a környéken is. Két napra nem fognak ide kül- minden nagyon érdekelte, ami ezzel a rendkívüli művéföldről eljönni, legalább egy hetes rendezvénycsokrot szettel kapcsolatos. Csak úgy záporoztak a kérdések
kell nyújtani összefogva a megyén belüli más települé- jobbról-balról: „Hogyan ismerkedett meg a szalmafosekkel. Ez nyilván nem megy egyik napról a másikra, s nással? Mióta készíti munkadarabjait? Hol volt kiállíezért is hangsúlyozom, hogy ha lesz, sem biztos, hogy tása?" stb. És Gyuri bácsi mesélt-mesélt, miközben megmegvalósul az EXPO-ra, tehát nem mindenáron azt állás nélkül készítette újabb fonatát.
kell szem előtt tartani.
Megtudtuk, hogy aratómunkás vízhordó gyerek volt
A fejlődés mérhető. A tavalyi Szentmiklós Napok Dél-Erdélyben, amikor először csodálta meg az aratócsak a helyi társadalom egy részét mozgatta meg. Az bálra készített koszorút. Többese kellett neki! Nem nyuidén már tágult a kör, más településekről is érkeztek - godott, amíg el nem leste a jn&hely titkokat". Ennek
a program is színesebb volt -, de jövőre már ide kellene már több, mint 60 éve. Megmutatta az „esőcsigasort",
csalni, bevonni az ország többi Szentmiklós nevű tele- mint első művét, ami mellé azóta több, mint százféle
pülését is, 96-ra pedig még tovább kellene lépni. Euró- tárgyat talált ki. Állandóan csinálgatta, nehogy elfelejtpában nagyon sok Szent Miklóssal kapcsolatos helység- se - ahogy mosolyogva mondja. Több külföldi kiállításnév van, azok közül is minél többet kellene értesíteni sal szerzett már dicsőséget a magyar névnek, és királyoarról, hogy itt milyen kezdeményezés folyik, őket is kat, hercegeket ajándékozott meg alkotásaival. Nyugabevonni. Ez már maga elég vonzerő lenne a külföldiek ton nyomát se látta hasonló daraboknak. Óriási sikere
idecsalogatására. S ezt is meg lehet EXPO nélkül való- - többek között - Párizsban, legutóbb pedig Londonban.
Valósággal „verték" a magyar alkotások a külföldieket.
sítani.
- Az EXPO-val mégiscsak könnyebb lenne, hisz ha a
város belekerülne a bűvös 300-ba, gondolom, támogatásra is számíthatna.
- Nem lenne számottevő. Kapna mondjuk egymillió
forintot - többet nemigen -, de az édeskevés. A többit a
pályázónak kellene előteremteni. Hogyan? Olyan programok kezdeményezésével, amelyek megvalósításához
a bankok, vállalkozók, szponzorok szívesen hozzájárulnak, olyanokkal, amelyek vonzzák a támogatókat és
látogatókat. Ehhez persze profi szervezőik, ötletgazdák
kellenek, s olyan vállalkozások, amiből a befektető maga is hasznot remélhet. Mindent szigorúan üzleti alapokra kell helyezni, és elsősorban itt, helyben.
«*«

A megnyitót követően csak kettőt kellett lefelé sétálni a
Pódiumteremből, s a Pincegalériában máris két, a maga
nemében páratlan kiállításban gyönyörködhettek az érdeklődők. Az egyik Szabó György csángó-magyar népművész szalmafonat-kompozícióit mutatta be, amely a három
nap egyik csodálatos kurióziuma volt.

Gyuri bácsi és unokája, Bianka

Szalmából asztalt is lehet készíteni

- Egy marék szalmából csodálatos dolgokat lehet
csinálni, de órákig is eltart a megfelelő anyag begyűjtése.
- Melyik szalma a legjobb?
- ,yA rozsszalma. Hosszabb, mint a búza, könnyebb
munkálni és aranyos, fényes a színe. A búzáé előbb lesz
matt. Az csak intarziának ajánlatos."
- Gyuri bácsi elérte már a magas kitüntetést: a népművész minősítést. Mi a vágya, terve a jövőre nézve?
- Parlamentbe szeretnék készíteni egy fali goblent!
Valójában rosszkor álltam előe régi tervemmel. Tetszene az ötletem, de nincs, aki felkarolja. A régi kormány
már foglalkozott vele, az új pedig sok teendőjére hivatkozva hárítja el - sajnos - az ötletet".
Gyuri bácsi szavaiból nagy igyekezet csendül ki a
fiatalság felkarolására. Szeretné átadni nekik művészetét, ezzel is gondoskodni hasznos időtöltésükről - és
megvédeni őket a tévutaktól. Tanfolyamokon oktat, de
kevés ez az idő. Nincs elmélyült begyakorlás, aratásra
elfelejtik a tanultakat.
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Nagyon szerencsés helyzetben van tízéves unokája:
Újlaki Bianka, aki most készül Budapesten a Németh
László Gimnáziumba. Három éve dolgozik reményteljesen nagyapja útmutatása szerint. Közös bemutatójuk is
volt már. Bár jelenleg nagyon érdekli a számítástechnika, a szalmafonás művészete azért ott él minden mozdulatában.
A Pincegaléria másik érdekessége a kékfestő Kovács
család kiállítása volt. 1878 óta foglalkoznak kék- és
kelmefestéssel. Tiszakécskéről érkeztek. A családfő: Kovács Miklós már a dinasztia 5. tagja. 1985 óta a Népművészet Mestere. Vele dolgozik felesége és két leányuk:
Kovács Gabriella és Kovács Mária. Mindhárman népi
iparművészek.
- Mi a titka ennek a több, mint százéves népszeruségnek?
- „Tisztességgel kell művelni a szakmát! A kékfestő
nem fakulhat, a színét nem eresztheti. Aki csak egyszer
is csalódott benne, többé nem vásárolja meg.
Dr. Boross Dezső elvégzi a kezdőrugast

A Kovács-dinasztia

váry Lívia és Laczó András, az Operaház énekesei, valamint Bárányi Ferenc költő, a szünetben
pedig a Fehér Csillag cigány folklór együttes adta
elő műsorát. A kezdőrúgást Dr. Boross Dezső
sportújságíró végezte el, a mérkőzések eredményére, a végső helyezésekre tippelni lehetett.
A Művelődési Központ házasságkötő termében
soha nem látott nagy létszámú közönség előtt a
SZA-MA-BA trió /Szabó Sándor, Major Balázs, Bagi László/ mutatta be HYPNOS című CD lemezének anyagát, amelynek végén egy lemezt sorsoltak ki.

- Hogyan fejlődött ki ennyire ez az ipar?
- „Kecskeméten kezdődött, majd Kiskunfélegyházára,
később Tiszakécskére vitték a műhelyt. Ott vettem at
édesapámtól, majd korszerűsítettem. Van egy csaladi
receptkönyv, aminek alapján dolgozunk "
Világoskék anyagot készítenek fehér mintával, van
azonban egyedi alkotásuk is: a fehér mellé bekerülő
piros díszítés. A családfő végzi a gépi mintázást, felesege
a kézzel nyomott darabárut készíti. Festésnél összejön
az egész család, mert ez óriási koncentrációt igényel.
Egyébként a család minden tagja ismer minden munkafázist. A mintázást fehér anyagon kezdik. Festés után
Színpadon a SZA-MA- BA
lemossák a felesleges nyomómasszát, ennek helyén előjön a fehéren maradt minta.
18 órakor a Helytörténeti Múzeumban kezdtek
Szentendrén van üzletük. Egyetlen az országban, gyülekezni a Tőrökszentmiklósról Elszármazotahol a zsűrizett népművészeti termékek teljes választéka tak Baráti Körének tagjai, akik más érdeklődőkmegkapható.
kel együtt megtekinthették Berecz Sándor törökHajnal
Józsefné szentmiklósi fafaragó kiállítását, gyönyörködhettek az Operaház már említett két énekesének
A Pincegaléria kettős kiállításának megnyitó- és Rásonyi Leila hegedűművész kerti koncertjéját követően egymást követték a sport, kulturális ben, majd kellemesen múlathatták az időt egéés szórakoztató műsorok. A gimnázium udvarán
szen hajnalig. Hogy a nagyközönség se maradjon
a Miklós Kupa kieséses labdarúgótorna döntőjézenei élmény nélkül, a művészek Örömkoncert
re került sor négy csapat részvételével. A torna
résztvevőit és nézőit műsorral köszöntötte Bu- címmel Strauss- és operettesttel várták a Pódiumteremben az érdeklődőket.
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munkában

is

faragna

Akiállítás megnyitóját követően eltelt némi idő, mire
sikerült az érdeklődők gyűrűjéből néhány percre elrabolni Berecz Sándor fafaragót. A riporter számárakissé
kínos volt elkezdeni a beszélgetést.
- Nagyon szép
munkákkal mutatkozik be kiállításon
egy helybéli fafaragó, akiről szégyen,
nem szégyen, soha
sem hallottam. Pedig majd 20 éve
élek a városban.
- Nincs mit szégyenkezni, mert
m |;
úgy látszik, a húsz
% ::
m \
* .
.
év is kis idő. 1968^ "
ban a katonaságnál kezdtem foglalkozni a fafaragással, s amikor 70-ben
leszereltem, itthon is folytattam. Akkor kezdett kialakulni egy művészettel foglalkozó kis közösség Kada
Pista bácsival az élen. Ennek a kis csoportnak volt
1973-ban Miklóson egy kiállítása, ami után a közösség
valahogyan felbomlott, mindenki járta a maga útját.
Azóta a városban jóformán senki meg nem kérdezte
élek-e, dolgozok-e még, kiállításokra pedig pláne nem
kértek fel. El is ment a kedvem, nagyon sokáig nem is
faragtam. Aztán a 80-as években lehetőségem lett elmenni különbözőképzőművészeti táborokba, tanultam,
gyarapodtam, s azóta folyamatosan dolgozok. Voltam
Zebegényben, Sződligeten - hogy csak a legfontosabbakat mondjam -, ahol rengeteget gazdagodtam, új fogásokat lestem el, s azóta rengeteg munkám van szerte az
országban, s a nagyvilágban is egy-kettő. Csak a városomban nem ismernek.

- Külföldön kiállításom ugyan nem volt, de valóban
sok munkám került a világ több országába. Magyarországon Mezőtúron, Beregfürdőn, Zebegényben, Szolnokon voltak a közelmúltban kiállításaim, ez utóbbin 2.
díjat nyertem, s az ott kiállított tárgyaim közül pl.
Finnországba került három.
- Melyik fát szereti a legjobban?
- Nem nagyon vagyok válogatós. Nagyon szeretem a
fát, mert az maga az élet, s ha meghal is, szeretném
tovább éltetni. Ezért amit csak lehet, felhasználok.
Azért vannak kedvenceim: a cseresznye, körte, meggyfa, na és persze a dió, de sajnos ezekhez egyre nehezebb
hozzájutni.
- Csupán a fafaragásból meg lehet élni?
- Meg lehetne, mert a külföldiek szeretik a népművészeti dolgokat, s meghívnak országszerte vásárokba is.
De nem vagyok a sorozatgyártás híve, általában egyegy darabot készítek, attól pedig nem szívesen válok
meg. Ha valamiből többet csinálok, azt már nem szívvel-lélekkel csinálom, s nem is szívesen.
- A hallottak kíváncsivá tettek, erre a kiállításra hogy
került sor?
- A múzeum igazgatójának, Szabó Antal tanár úrnak
köszönhetem, neki jutottam eszébe, ő biztosította a
lehetőséget. Nagyon örülök neki, mert most sokan megismerhettek. Fájt a szívem, amikor a Kossuth téren a
köztéri szobor, Szakállason a harangláb, a Művelődési
Központban a játékok készültek, mert én is szívesen
megcsináltam volna, de senki nem kért fel rá. Akár
szívességből, társadalmi munkában is vállaltam volna,
s ezután is vállalnék hasonlót a város szépítése érdekében, ha megkérnének. Talán majd ezután.

- Kicsit furcsállom, hogy éppen a katonaság volt az
indulási pont. Annak nem egészen a művészetek pátyolgatása a főprofilja.

Szombaton új helyszínen és újabb események várták az óriási hőséggel is dacolókat. A Béke Mgsz termelési udvarán, faházában és környékén a helyi üzemek, vállalatok, szövetkezetek termékbemutatója, népi és iparművészeti vásár, vásári vígasságok, papírdobozvár-építés, targoncavezetői verseny, szántóbemutató volt a kínálat, a szórakoztatásról a Kodály Zoltán
Zeneiskola fúvó szenekara, a Fehér Csillag folklór
együttes, a helyi és vendég népdalkörök és a Miklós
Néptáncegyüttes gondoskodtak. Lehetett helikopterezni, volt étel és ital, a felnőtteknek sör, a gyerekeknek ivólé verseny. A fő attrakció azonban természetesen a hagyományos kézi aratóbemutató és verseny volt, aminek rangját az is emelte, hogy a pénteken
megalakult kormány új földművelésügyi minisztere,
Lakos László szombati első munkanapján, első hivatalos útján Törökszentmiklóst kereste fel. Megérkezésekor rajtolt a hat aratóbanda, s hqgy jobban haladjon a

- Lényegében a szakmámmal megyarázható. Szobafestő vagyok, és ezt a seregnél hasznosították, de sok
dekorációt is kellett készítenem. Ez viszonylag nagy
szabadsággal és szabadidővel járt. Volt ott asztalosműhely is, ahol egyszer szép fekete diófát találtam,
s szinte vonzott, hogy csináljak vele valamit. így kezdődött. Persze eleinte csak kezdetleges dolgokat faragtam, de az idők folyamán - bár voltak segítőim, irányítóim is - alapjában véve autodidakta módon fokozatosan fejlődtem. Minden téma érdekelt és érdekel ma is,
de elsősorban a népi, paraszti élet ihlet meg.
- Helyben ezek szerint nemigen kapott lehetőséget, de
a tájékoztató szerint az ország más részein voltak kiállításai, sőt külföldön is találhatók munkái.

- Talán. Néhányan olvassák ezt az újságot.
«**
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munka, az asszonykórusok nótával serkentették az
amúgy is szorgosakat. Lakos László egyórás szakmai
konzultációt tartott a megye mezőgazdászaival, majd
parasztfogattal érkezve az ü n n e p é l y e s eredményhirdetésre, átadta a díjakat.
Sajnos a délután folyamán egyre k e v e s e b b e n tűrték
a hőséget, s a publikum az idő haladtával erősen megfogyatkozott.

Munkában

az aratók

Lakos László:...
agrárgazdaság
fontos szerepet

az
nagyon
kap

Az ünnepélyes eredményhirdetést követően sikerült
rövid interjút kérni a földművelésügyi minisztertől.
- Miniszter úr! Milyen fő vonalak mentén lehetne

Gazdaszemmel?
- Szegő jános polgármester. Lakos László földművelés ügyi miniszter, Dögei Imre országgyűlési
képviselő, Boros Lajos, a megyei közgyűlés elnöke és Balogh Pál , a Béke MGSZ elnöke

fölvázolni a kormány, a tárca agrárpolitikáját?

Ki lesz a sörívó

bajnok?

- A kormány gazdaságpolitikájának az agrárgazdaság nagyon fontos részét képezi. Úgy gondoljuk, az
országnak szüksége van egy fejlett, hatékony, exportáló
mezőgazdaságra, s ez utóbbihoz a lehetőségek elsősorban Kelet felé megvannak. Igaz, hogy ennek feltételei
sok területen bizonytalanok, de a megfelelő együttműködés megteremtésével ez irányba kell haladni. A fejlett európai országokkal minőségben, önköltségben,
technológiában esetleg versenyezhetünk, de a protekcionizmussal nem. Azt is tudomásul kell venni, hogy a
nyugat-európai országok az alapvető élelmiszerek tekintetében önellátóak.
Meggyőződésünk, hogy sikeres agrárpolitika Magyarországon csak sikeres piacpolitika lehet. A piacteremtésnek alapvető feltétele, hogy a folyamatosan növekvő nyugati importtal szemben biztos védelmet
nyújtsunk a hazai termelőknek, s hogy garantált árak
meghirdetésével és érvényesítésével, az irányárak
rendszerének működtetésével kiszámítható értékesítési és piaci környezetet teremtsünk e termelőknek.

mékbemutató

egy

részlete

A keleti piacokkal kapcsolatosan nagy a vita. Azt a
legtöbben elismerik, hogy lesz mód elsősorban élelmilszert odaszállítani, kétségesnek látják viszont az ellentételezés biztosítottságát. Szomszédainkkal olyan kap-
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csolatok kialakítására törekszünk, amely lehetővé teszi
a kereskedelmet, s azt szeretnénk elérni, hogy a volt
Szovjetunió országaiból érkező termékek legalább 6070 %-át élelmiszerrel ellentételezzük.
- Mi a kormány álláspontja a szövetkezeti és kárpótlási törvénnyel kapcsolatosan?
- Sok mindenben nem értettünk egyet ezekkel a
törvényekkel, de a lezajlott tulajdonváltást tiszteletben
tartjuk. Az más kérdés, hogy az így kialakult struktúrát
nem tartjuk véglegesnek, szerintünk meg fog változni.
Az újabb tulajdonszerzést kifejezetten közgazdasági
eszközökkel úgy szeretnénk támogatni - az állami vagyon privatizációjára gondolok -, hogy elsősorban azok
szerezhessék meg a földet, eszközöket, akik azt hatékonyan tudják működtetni, s akik abból akarnak élni. A
másik dolog: szó sincs valami új típusú kolhozosításról,
az viszont egyértelmű, hogy a kisgazdaságoknak össze
kell fogni, együtt kell működni saját érdekükben. A
beszerzésre, értékesítésre, nagy értékű gépek vásárlására gondolva csak ez a járható út. Más esélyük nincs,
hogy a piacon a nagyokkal szemben versenyképesek
legyenek. A termelőknek meg kell szerveződnie, hogy
súlyuk legyenk a piacon, s érvényesíteni tudják saját
érdekeiket.
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Az áj kenyér átadásának

pillanata

- Mekkora támogatásra számíthat az új agrárprogram? Mennyire lesz elfogadott?
- A kormány is, én is sokkal nagyobb szerepet szánunk az együttműködésnek. Az elmúlt négy évben - de
azelőtt sem - nem volt elfogadható a kormány együttműködése az érdekképviseletekkel, szakmai szerveződésekkel, tulajdoni csaportokat alkotókkal. A kormányprogram kéri ezek támogatását, s jó együttműködést kíván kialakítani. Az irányárak kialakításáról,
törvénymódosításokról, új törvényekről mind az ellenzéki pártokkal, mind az érdekképviseletekkel egyeztetni fogunk. Az agrárprogram vitáján az ellenzéki képviselőik sem kifogásolták annak fő elemeit. Véltek
ugyan olyan dolgokat kiolvasni a programból, amelyek
abban nincsenek - szövetkezetesítés, a kisgazdaságok
nem kapnak segítséget, a külföldiek földszerzését szeretnénk -, de majd rájönnek, hogy valóban csak ők
olvasták bele.
- Köszönöm a beszélgetést.
««*

A Kodály Zoltán Zeneiskola

vonós zenekarának

Mqjálishangulat

Vasárnap délelőtt az ünnepi szentmise és istentisztelet után, megkezdődött az aratófelvonulás az Almásy-kastély parkjába, s oda igyekezett a szép számú
érdeklődő közönség is. Az aratóműsort lovasbemutató, gyermekkabaré, az EZ + AZ vidám műsora követte,
ismét fellépett a Miklós Néptáncegyüttes é s a Fehér
Csillag folklór csoport, majd a kastély kápolnájában
ü n n e p é l y e s ö k o m e n i k u s kenyérszentelésre é s áldásra
került sor. A három n a p o s programot az este nyolctól
hajnalig tartó aratóvacsora é s bál zárta.
A riportokat készítette, az összeállítást szerkesztette:
Pásztor Gábor
Foto: Árvái, Wolcsánszky

„Száll az ének, zeng az ének"

műsora
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KITÜNTETÉS A VÖRÖSKERESZTES
MUNKÁÉRT
Rimóczi Istvánná 20 éve tagja a Vöröskeresztnek, 6 éve
látja el a titkári teendőket a törökszentmiklósi 2. sz. Lakóterületi Alapszervezetben.
1994. május 5-én a Vöröskereszt Munkáért kitüntetés
arany fokozatát kapta, május 25-re pedig meghívást kapott
a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos
Szövetségétől Budapestre, a MOM Művelődési Központjában tartandó díjkiosztó ünnepségre. Kitüntetéseiről szerényen, munkájáról szeretettel beszél:
- Területi alapszervezetünk taglétszáma 200-on felüli. Hatvanöt aktivista segít munkám végzésében, tehát nem csak az én
érdemem, hogy munkámért kitüntetést kaptam. Főleg nyugdíjasokkal foglalkozom, igyekszem patronálni őket, segítek, ahol
lehet. Szervezünk ingyenes ruhaosztásokat, árusítunk holland
bálás ruhát, amiből kevés bevételünk is származik. Évente megrendezzük az Idősek Napját, az Anyák Napját, két alkalommal
szervezünk kirándulást. Ugy gondolom, ezek a rendezvények
hozzájárulnak ahhoz, hogy az idős emberek érezzék azt, hogy
törődik velük valaki.
- Hol rendeznek összejöveteleket?
- Sajnos jelenleg nincs hol összejönnünk. A Béke Tsz eddig
ingyenesen rendelkezésünkre bocsátott alkalmanként egy termet, azonban a továbbiakban erre nem számíthatunk. A MÁV
felajánlotta a Vasutaskört térítésmentesen, de ez a helyiség
nagyon messze van az idős, beteges embereknek. Abban re-

ménykedünk, hogy a Katolikus Kiskörben történő átalakítások
lezajlása után lesz megfelelő helyiségünk. Terembért nem tudunk fizetni, bevételünk csak a tagdíjból és az alkalmankénti
bálás ruha árusításából van. A városi alapszervezettől kapott
támogatással együtt sem tudjuk a felmerülő költségeket fedezni.
- Úgy látom, szívesebben beszél a munkájáról, mint a kitüntetéséről. Aktivistaként pedig Ön az egyedüli az országban, aki
az Országos Nyugdíjas Klub megalakulásának 5. évfordulója
alkalmából „Életet az Éveknek" emlékplakettet kapott május
25-én.
- Nagyon meglepődtem, amikor a meghívót megkaptam. Az
ünnepségen nyolcvanegy főt jutalmaztak, közülük tízen külföldről érkeztek. Aktivistaként valóban egyedül voltam jelen. A kitüntetéseket Knoll István, a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az
Éveknek Országos Szövetségének elnöke adta át.
- Úgy tudom, június 1 -jén is volt egy említésre méltó esemény!
- Igen, Szolnokon a Technika Házában került sor a Kongresszus óta végzett munka értékelésére. Egészen meghatódtam, amikor a beszámoló után a Vöröskereszt Országos Szervezetének elnöke virággal és egy csodálatos Bonbonierrel gratulált kitüntetésemhez.
- Lapunk nevében én is gratulálok a kiemelkedő munkájáért
kapott kitüntetéséhez!

Sz. Zs.

MINDENKIT VÁRNAK MAGUK KÖZÉ!
EZOTERIKUS KÖR
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
„Élj úgy, hogy soha
ne szégyelld, ha a világ
megtudja, mit teszel, mit mondasz,
még akkor is, ha nem igaz,
amit a világ megtudott."
/Richárd Bach/
A közelmúltban Ezoterikus tanuló kör alakult városunkban. Tagjai a természetgyógyászat irányzataival, rétegeivel
ismerkedhetnek meg a Művelődési Központban minden páros hét keddjén 17-19 óra között.
A megalakulásról kérdezem a klub vezetőjét, Hajdrik
Józsefet.
- A több éve működő Életmód Klubból fejlődött ki az Ezoterikus tanuló kör, a reiki tanfolyam közös beszélgetései indítottak
bennünket erre a lépésre. Az ezoteria beavatással járó tudást
jelent. Ezt szeretnénk megszerezni és átadni.
- Baráti társaság vagyunk, állandó rohanásban gondokkal teli
napokat élünk, s a megpihenés, a feltöltődés igénye kovácsolta
össze ezt a 21 embert.
- Mit szeretnének elérni?
- A szeretet kiterjesztését, pozitív gondolatok megerősítését,
kapcsolattartást lélektől-lélekig. Mindenki ismerje meg és merje
vállalni önmagát. Egyre többen fedeznek fel magukban olyan
képességeket, amikkel nem tudnak mit kezdeni. Van aki aurát
lát vagy bizonyos képeket, mások energiákat éreznek, amit nem
mernek megosztani másokkal. Aki nem tudja a vele történteket

feldolgozni, kibeszéli magát, s mi nem nevetjük ki, meghallgatjuk, és együtt próbálunk választ keresni.
- Manapság egyfajta ellenszenv is megfigyelhető ezekkel a
különös dolgokkal szemben.
- Az emberek ne közösítsék ki az érzékenyebbeket maguk
közül. Nem akarunk sziget lenni. Gondolati szabadságot hirdetünk. Aki fél, az nem egész. Aki eljön közénk, ne nézzen úgy
ránk, mint a megszállottakra, ha auráról, csakrákról vagy regressziós hipnózisról beszélünk.
- Hogyan zajlik egy összejövetel?
- Meditációval kezdünk. Aztán ha valakinek szüksége van rá,
gyógyítunk, beszélgetünk. Fontos, hogy mindenki úgy menjen
haza, hogy két hétre, amíg újra nem találkozunk, feltöltődve
érezze magát; hogy tudja, nincs egyedül a gondjaival, hogy
figyelünk rá, figyelünk egymásra.
- Milyen terveik vannak?
- Ingyenes gyógyító napokat szeretnénk szervezni, természetgyógyászattalfoglalkozó könyveket, nemes köveket, relaxációs kazettákat árusítani kedvezményes áron.

Várunk minden szenzetív
(érzékenységgel rendelkező) embert!
Az útkeresésben szükségünk van egymásra.
Busái Barbara
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A LOMKAMRA ES AZ EGYEB HELYISEGEK
HASZNÁLATA A LAKÁSSZÖVETKEZETBEN
Egy rész erejéig megszakítom a sorozat tervezett rend- jelent teljes szabadságot, különösen nem adhat alapot az
jét, és visszatérek egy már érintett témához. Ugyanis élénk önkényeskedésre. Az alapszabály nem ellenkezhet a jogérdeklődés kísérte a közös tulajdon birtoklásáról és hazná- szabályokkal, tehát a lakásszövetkezetek tulajdoni és
latáról szóló részt.
használati viszonyait is csak a Polgári Törvénykönyv köEgyik lakótelepen, a lakásszövetkezethez tartozó épü- zös tulajdonra vonatkozó szabályainak alapulvételével leletben lakó tulajdonos például a következő kérdést tette het rendezni.
fel: „Szeretném megtudni pontosan azt a rendeletszámot,
mely alapján a közös tulajdon birtoklása és használata
egyértelműen meghatározható. Esetemben az alábbi probléma vetődött fel: a lakásszövetkezetben különböző méretű lakások vannak, s a lakáshoz tartozó lomkamrák ill.
pincerekeszek véleményem szerint nem ennek megfelelően vannak elosztva. Van olyan lakó, akinek az egy szobás
lakásához legalább kétszer akkora van, mint ami tulajdoni
hányada alapjánk megilletné őt, van olyan is, hogy a
kiköltöző lakó helyére nem engedik be az új lakót, neki
mindig a legkisebb lomkamra ill. pincerekesz marad. Ezt
a problémámat szeretném mielőbb rendezni, annál is inkább, mivel eladáskor nem mindegy, hogy mekkora lomkamra ill. pincerekesz tartozik a lakásomhoz."
A lakásszövetkezet sajátos jogintézmény, amelynek lényege abban áll, hogy az állam az olcsó lakásépítés területén fennálló kötelezettségét úgy próbálta összekeverni
az ideológiával, hogy a szociális támogatást a szövetkezeti
mozgalommal kötötte össze. Az új szövetkezeti törvény
korszerűsítette ugyan a lakásszövetkezetekre vonatkozó
szabályokat, de a most létező szövetkezetek még a régi
szabályok alapján jöttek létre, ami a mai napig meghatározza a működésüket.
A lakásszövetkezetben a lakások magántulajdonban
állnak, bár az alapszabályban a tagok úgy is határozhatnak,
hogy a lakás a szövetkezet tulajdona, és a tagot csak
használati jogosultság illeti meg.

A kiindulási pont a tulajdoni hányad nagysága. A tulajdonos az ingatlan használatából olyan arányban részesül,
ahogy tulajdoni hányada aránylik az ingatlan egészéhez.
Természetesen vannak olyan területek, mint a kapubejáró
vagy a lépcsőház, ahol ezt nem lehet ilyen mereven értelmezni, de a lomkamra ill. pincerekesz és az egyéb közös
helyiségek használatánál ez a szabály az irányadó. A közgyűlés az alapszabályban ennek megfelelően szabályozhatja a használatot.
Amennyiben valamelyik tulajdonostárs önhatalmúan
megszegi az alapszabály rendelkezéseit, az önkormányzat, illetve a bíróság előtt a birtokháborításra vonatkozó
szabályok szerint lehet kérni az eredeti állapot helyreállítását.
Ha az alapszabály nem rendelkezett az egyéb helyiségek használatáról, vagy a tulajdonostársak hosszú ideje
attól eltérő használati rendet alakítottak ki, a használat
szabályozását vagy újraszabályozását a bíróságtól lehet
kérni.
A bíróság nem csupán a tulajdoni arányokat vizsgálja,
a használat rendezése során figyelembe veszi az okszerű
gazdálkodás követelményeit és az egyéb fontos érdekeket
is. Előfordulhat az is, hogy valaki többet használ, mint ami
megilleti, ilyenkor a többlethasználatért ellenértéket kell
fizetni, amelynek meghatározását - megegyezés hiányában - ugyancsak a bíróságtól lehet kérni.

A lakásszövetkezet másik sajátossága, hogy a lakóházSzáz szónak is egy a vége, az új szövetkezeti törvény is
hoz tartozó földrészlet, továbbá a lakóház épületszerkezetei, közös használatra szolgáló helyiségei, területei és köz- előveszi a régi szomszédjogi szabályokat amikor kimondponti berendezései, a szövetkezet célját szolgáló létesít- ja: A lakóépülethez tartozó, a lakásszövetkezet tulajdonámények (iroda, stb.) a szövetkezet tulajdonában állnak. A ban vagy a tagok közös tulajdonában álló földrészlet és
pince, hasonlóan a lépcsőházhoz, folyosókhoz, szántóhe- épületrészek használatára - a közgyűlés határozatának kelyiséghez, gyermekkocsi és kerékpártárolókhoz, mint kö- retei között - a tagok mindegyike jogosult, e jogát azonban
zös használatra szolgáló helyiségek ugyancsak a szövet- egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak
kezet tulajdonában állnak.
vagy jogos érdekeinek sérelmére.
A közös tulajdonú helyiségek használatát a közgyűlés
Dr. Szentmiklósi Ágnes
a „SANSZ" BT. jogi tanácsadója
határozza meg az alapszabályban, amely azonban nem
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Használt parcella kombájnok
CLAAS
Columbus
Motorteljesítmény:
29
LE(benzinmotoros)
Vágóasztal szélesség 1,80 m
Ár Szalmaszecskázó
szerelve:
290.000 Ft
Bálázóval szerelve:
360.000 Ft
Áraink az ÁFÁT-t is

í
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|

tartalmazzák!

Bála kötöző zsineg
fehér, teljesszárú sodrott
- kiadóssága 350fm/kg
-szakítószilárdsága 2860
Text
-összetétel 100% polipropilén

Háztáji fejögép
- Alfa Laval fejő készülékkel
Ár 109.000 Ft

TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Óballai út

Telefon: (56) 375-540 vagy Törökszentmiklós 82, Telex: 23-557

A SZOLNOKI TÜZÉP RT.
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI TÜZÉP TELEPE
értesíti kedves vásárlóit, hogy

<

|

1994. augusztus 1 - 31-ig
engedményes vásárt tart
8

j

8

J
j
8

í

az alábbi termékfajtákból:
- Román cement 350/20-as
- Román mészhidrát
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\

í

698,-Ft/q
738,-Ft/q

9

|
\
í
í

1 Még a régi áron szerezhető be fenti időszakban az alábbi tüzelőanyagféleségek: \
j
J
!

59

I
8

«
i

- Berentei dúsított dió
- Berentei mosott kocka, darabos
- Lengyel lángborsó

515, -Ft/q
555,-Ft/q
765,-Ft/q

{
|
\

Araink az ÁFÁ-t is tartalmazzák!

\%

AMÍG A KÉSZLET TART! VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

j

TÜZÉP TELEP TÖRÖKSZENTMIKLÓS, Bethlen G. út 42.
Telefon: Tm. 302, 06-60/356-191/ (rádiótelefon)

*

j
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APROSAGOK, JOTANACSOK NŐKNEK
Melege van! Hűtse magát forró vízzel! Eddig jeges
kólával és hűs vízzel próbálta elkerülni a hőgutát?
Forró bőrét a huzattal simogattatta? Légkondicionált szobáról álmodott? Butaság!
HŰSÖLÉS
Tűz a nap, és a levegő nem mozdul. Negyven fok
árnyékban. Hajszálereink rögtön jelentik az agyunknak,
hogy tenni kéne valamit. Agyunk kétségtelenül okosabb
nálunk, és elkezd hőt leadni, verejtéket kiválasztani, párologtatni, ami köztudomásúlag hőelvonással jár. Mi balgák
persze, mivel nem vagyunk olyan okosak, mint az agyunk,
elkezdjük magunkat kívülről hűteni.
Mi emberek azonban csak közel 37 Celsius-fokos testhőmérséklettel funkcionálunk optimálisan, tehát az irányító központunk igyekszik ezt az értéket tartani. Namármost, ha lehűtjük magunkat hideg vízzel, üdítő itallal, huzattal, akkor az
agyunk azt az üzenetet kapja, hogy szüntesse meg a hőleadást és kezdjen fűteni. Összehúzza a hajszálereket, leállítja
a párologtatást. Csak igen rövid idig tart a gyönyörűség, az
érzés, hogy lehűltünk. Hamarosan minden kezdődik elölről.
Ha nem vagyunk vízközeiben, akkor is találunk magunknak rossz megoldást. Ajtót, ablakot tárunk, „hadd járjon a
levegő!" felkiáltással, majd elégedetten beülünk a kereszthuzatba. Fiatalon még megmosolyogjuk azokat, akik fülüket,
nyakukat, vállukat féltik, ha két ablakot látnak nyitva egymás-

a civilizált ruhadarabokba kényszerített testünk legalább otthon.
És ne feledjék, semmi kereszthuzat!
Végezetül még egy jó tanács: a száraz meleg kiszárítja a
nyálkahártyát, amely így védtelenebbé válik a kórokozókkal
szemben. A jelszó tehát: „gondold meg és igyál!" - lehetőleg
teát, ásványvizet, gyümölcslevet.

IZZADNI EMBERI DOLOG
A higiénia és az izzadás témája napjainkban már nem
számít tabunak. Az izzadás természetes folyamat, de azzal
már sokkal kevesebben vannak tisztában, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel oldhatja meg az ember - legyen
férfi vagy nő - ezt a néha nagyon is kellemetlen problémát.
Minden egészséges ember izzad. Ha a kisbaba sír, vagy
alszik, a homlokán gyöngyözni kezd a nedvesség, ami az
úgynevezett Ekrin mirigyből származik, amely lényegében
szagtalan vizet termel. Egy felnőtt bőre körülbelül 1 liter Ekrin

izzadságot párologtat el 24 óra alatt. A párologtatás funkciója a
szervezet hőháztartásának egyensúlyban tartása.

sal szemben. Aztán egyszer csak elkezd fájni a vállunk, a
térdünk, minden ízületünk és izmunk. Esetleg megfázunk a
kánikula kellős közepén. Na, akkor megértjük, hogy vagy ablak
vagy ajtó. Egyszerre kettő soha.
Mi hát a teendő? Azokban a délkelet-ázsiai országokban,
ahol a rekkenő hőség igen magas páratartalommal vegyítve
öröktől fogva kínozza a helybélieket, volt idő megtalálni a
megbízható megoldást. Ők bizony forró gyógyteát isznak,
amivel több fronton indítanak támadást a hőguta ellen. Pótolják az elveszett folyadékot, valamint a kiizadt sókat, és persze
nem zavarják össze az agyukat holmi átmeneti hidegbombával. A keleti megoldás két-három órára garantáltan jobb közérzetet biztosít. A mi teáink a hiányzó ásványi sókat sajnos
nem pótolják, ezért nem árt, ha ásványvizet szürcsölünk
naphosszat.
Lássuk tehát, mi a teendő, amilkor félholtan, saját levünkben puhára főve beesünk a lakásba! Dobjuk le magunkról a
ruhát és zuhanyozzunk le meleg vízzel! Ezt követően egy
pamut pólónál ne nagyon vegyünk fel többet, hadd szellőzzön

A pubertáskorban azonban egy másik mirigy is megkezdi
működését a szervezetben, az Apokrin. Ez tejszerű folyadékot választ ki, melyhez - amint a testfelszínt eléri - baktériumok kapcsolódnak. A baktériumok lebontják az Apokrin által
termelt nedvességet, s ez a folyamat a kényelmetlen testszag
legfőbb forrása. Az Apokrin mirigy elsősorban a hónaljban,
illetve az altestben található, a működését erős érzelmek
váltják ki, mint például düh, félelem vagy szexuális izgalom.
Ezzel szemben az Ekrin mirigy az egész testet beborítja, így
a mintegy 2 millió pórus nagy részén vízszerű, szagtalan
izzadság lép ki a szervezetből.
Havalaki különösen hajlamos az izzadásra, célszerű olyan
ruhát viselnie, amely nyakban, hónaljban és csípőben bő, és
természetesen nagyon fontos a rendszeres tisztálkodás.
A mai dezodorokkal, izzadásgátlókkal, különféle testápolókkal gazdag világban nem nehéz a testszagtól megszabadulni.
A mai korszerű testápolás és társasági megjelenés nélkülözhetetlen eszközei a dezodorok, és ezen belül az izzadásgátló dezodorok. Az izzadásgátló dezodorok nyugaton már
nem számítanak újdonságnak, sőt az angol piac teljesen az
ilyen termékek irányába tolódott el. Ez a dezodorkategória
különleges és egyedi összetételénél fogva rendkívül hatékony a kellemetlen testszag kialakulásával és az izzadással
szemben. Nem mindegy tehát, hogy milyen dezodort használunk.
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Kellemes meglepetésként az 1980-as születésű fiúk az
igen erős mezőnyben 7299 ponttal a IV. helyen végeztek.
Csapattagok: Molnár Gergely „A" vált. 1827 p. ezüstj.;
Bognár Zoltán „B" vált. 2061 p. ezüstj.; Csór István „B" vált.
Július 4-6-án három napon keresztül Budapestenk, az
1797 p. ezüstj.; Farkas Róbert „B" vált. 1785 p. ezüstj.;
UTE pályán került megrendezésre a 13-14-15 éves atléták
Bori
Mihály „C" vált. 1614 p. ezüstj.
összetett országos bajnoksága. A különböző korcsoporEdzőjük, Bertán István elégedetten összegezhette a
tok és változatok nagylétszámú indulóinak a színvonalas
eredmények mellett a retteneetsen fülledt meleggel is meg három nap eredményeit, megköszönte a versenyzők pélkellett küzdeni. Ebből a komoly erőpróbát igénylő küzde- damutató hozzáállását és szüleik támogató, segítőkész
lemből a Törökszentmiklósi SE atlétái kiváló helyezések- érdeklődését, valamint a RADAR Kft. ill. BÉKE TSS utazkel tértek haza, melynek legfényesebb sikerét Csontos tatásban való segítségét.
Rozália érte al, akinek sikerült tavaly szerzett országos
bajnoki címét megvédenie a 1980-as születésű lányok „B"
Karnyújtásra a dobogótól
változatos mezőnyében. Kiváló, 3811 pontos aranyjelvé-

Arany, ezüst, bronzérem az
országos bajnokságon

Június 24-26-án a Népstadionban került megrendezésre az országos junior, ifi és serdülő „A" egyéni atlétikai
bajnokság.
A TSE atlétái az ifi korcsoportos Bertán Gábor eredményével hozták a legelőkelőbb helyezést, aki gerelyhajításban 58.54 m dobással a IV. helyen végzett, és ezzel
jelentősen növelte a szakosztály bajnoki pontjainak számát. Ugyancsak döntőbe jutott a juniorok távolugró mezőnyében Bertán Zoltán, aki 664 cm ugrásával VIII. helyezést szerzett.
További eredmények: Kóródi Tamás serdülő „A" magasugrás 184 cm; Tóth Nándor ifi távolugrás 659 cm.
Csontos Rozika megőrizte tavaly szerzett koronáját

nyes eredménye közel 2-300 pontos elónyű gyózielmet
jelentett dobogós társai előtt.
Részeredményei: 60 m gátfutás 12.2 mp; magasugrás
148 cm; gerelyhajítás 27.32 m; távolugrás 491 cm; 300 m
síkfutás 42.3 mp.
Egyesületi társa Lovas Anett - ugyancsak ebben a
korosztályban és változatban - 3271 ponttal aranyjelvényes minősítést ért el.
A további éremgyűjtésről Bussay Péter gondoskodott
az 1981-es születésű fiúk „A" változatos mezőnyében,
ahol végig éles küzdelemben a dobogó első fokáért 2290
ponttal az előkelő második helyen végzett, közel 700
ponttal túlszárnyalva az aranyjelvényes szintet.

Bussay Péter a dobogó második fokán
.

.

n

Részeredményei: 60 m gátfutás 13.4 mp; távolugrás
530 cm; 300 m síkfutás 40.4 mp; súlylökés 11.73 m; 1000
m 2:57,2 p.
Csapatversenyben sem adta Péter a dobogós helyezés
alatt, társaival a harmadik helyen végeztek 7144 ponttal.
Csapattagok: Bussay Péter „A" vált. 2290 p. aranyj. II.
h.; Földi Attila „A" vált. 1945 p. aranyj. V. h.; Bognár Péter
„C" vált. 1436 p. aranyj. VII. h.; Pilár Péter „B" vált. 1473
p. ezüstj.

Bertán Gábor aranyjelvényes dobása közben
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Hárman a sikerkovácsok közül
BERTÁN

GÁBOR

1992-ben serdülőként gerelyhajításban, egyéniben a Diákolimpia országos döntőjén 3. helyezést ért el. 93-94-ben viszont
már ifiként „csak" dobogó alatti
helyezések sikeredtek az országos bajnokságokon, azok is
csapattagként. (Gerelycsapat
4. és 6., hármasugró csapat 5.
és 6., magasugró csapat 5. és
6. hely). Az idén júniusban ismét
gerelyhajításban egyéniben lett
Ú
országosnegyedik.
- Legtöbbször egy-ket hellyel
maradsz le a dobogóról. Miért? Ennyire nehéz az előrelépés?
- 92-ben, amikor a Diákolimpián 3. lettem, negyedikes középiskolás voltam, s abban az évben a három éves szakmunkásképzőt végző riválisaim már nem indulhattak. Azóta ifi lettem,
teljes a mezőny, s mindig akad 3-4 jobb nálam. Lényegében
mindig ugyanazok, s őket nagyon nehéz megverni. Többnyire
dupla annyit és jobb körülmények között edzenek, mint én, s a
versenyeken ugrásban centiken, dobószámokban fél métereken
múlnak dolgok. Én Budapesten, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán tanulok, s nekem ott is helyt kell állnom.
- Értsem ezt úgy, hogy a sportra „csak" annyit áldozol,
amennyit a tanulás megenged?
- így is lehet fogalmazni, bár a sportban is mindent megteszek. Tanulmányi időben Pesten, a TF-en vendégként Dr. Vágó
Bélánál edzek, hétvégeken, szünetekben pedig itthon édesapámnál. De míg egy fradista, dózsás, honvédos, aki már nem
tanul, egész évben - télen is - teljes intenzitással, ideális körülmények között edzhet, engem bizonyos mértékben mégis csak
kötnek tanulmányaim. Egy féléves „rossz" órarend miatt edzéseim maradhatnak el, vizsgaidőszakban pedig szinte teljesen le
kell állnom. Ez vezet lényegében ahhoz a néhány centi, tízcenti
mínuszhoz, ami a dobogóhoz kellene. De én ezekkel a 4., 5., 6.
helyekkel is elégedett vagyok, van még időm jobb eredményre
a főiskola befejezése után is.
- A dobogóközeli eredmények menetrendszerűen jönnek
több számban is. De nem épp itt a baj? Nem lenne jobb,
eredményesebb egy számra ráállni, ott kiemelkedőt produkálni?
- Addig nem, amíg nem leszek felnőtt versenyző. Egyelőre
jobb, ha minél sokoldalúbb vagyok, minél több számban kipróbálom magam. Majd ha eljön az ideje, kiválasztom azt a számot,
ami a legjobban fekszik, amitől felnőtt eredmények is várhatók.
Már csak azért is, mert nem voltam egy akcerelárált gyerek,
későn kezdtem nőni, alkatilag fejlődni, így az eredmények is csak
később jelentkeztek. Talán a gerelyhajítás vagy magasugrás
mellett döntök, de még az sem biztos. Most éppen a tízpróbával
próbálkozok.
- Ez a versenyszám eddig még nem fordult elő a praxisodban.
Most hogy került a képbe?
- Bár a Törökszentmiklósi SE versenyzője vagyok, mint főiskolás a a Testnevelési Egyetem színeiben is szerepelhetek. Van
egy jó kis tízpróba csapatuk, s úgy néz ki, az ősszel beleférek.
A következő komoly erőpróbám velük lesz az országos bajnokságon. Természetesen, ha szerzünk pontokat, az enyémek ide,
a TSE-be számítanak.
- S lesznek pontok?

- Nagyon bízom benne. Csapatban nem tűnik elérhetetlennek
egy harmadik helyezés, s egyéniben is kicsúszhat esetleg egy
6. hely.
- Akkor várjuk az őszt, sok sikert kívánok.

BUSSAY PÉTER

13 éves, jövőre lesz a Kölcsey
Úti Ált. Iskola 8. osztályos tanulója. Sporttagozatos osztályba
jár, testnevelő tanára és edzője
Bertán István. Három éve a
TSE versenyzője. Júniusban,
első országos bajnokságán,
ahol egyéniben indulhatott, ötpróbában ezüstérmet szerzett.
Most már elégedett.
- Úgy hallottam Peti, dühös
voltál a második hely miatt. Igaz
ez?
- Nincs mit tagadnom. Első
szerettem volna lenni, de nem
úgy jöttek össze dolgok. Mérges voltam a távolugrásom és
súlylökésem miatt, mert ha a versenyen azt produkáltam volna
belőlük, mint bemelegítésnél, első lehettem volna. A győztesnek
2334, nekem 2290 pontom lett, s a bemelegítésnél elért ugrással
és lökéssel be tudtam volna hozni azt a 44 pontot. Most már
persze rég lehiggadtam, örülök az ezüstnek is. Annak meg
külösen, hogy csapatban is sikerült bronzérmeseknek lennünk.
- Hogy-hogy ez volt az első egyéni országos bajnokságod,
hiszen már tavaly és tavalyelőtt is szép eredményeid voltak.
- Úgy, hogy tavaly még gyermek korcsoportos voltam, s
abban még OB-n egyéniben nem lehet indulni. Csapatban már
eddig is voltak jó eredményeim, de ez a mostani a legnagyobb.
- A testnevelés tagozattal együtt jár a sportolás. De miért pont
az atlétika mellett döntöttél?
- A focit nem nagyon szeretem, alsóban a kor és termet miatt
kézilabdázni és kosarazni nem lehet, hát maradt az atlétika.
Megszerettem, s most már nem is akarok változtatni. Testnevelőként Bertán Pista bácsit megkedveltem, s természetes volt,
hogy tagja lettem a TSE-nek is.
- Meg lehet kérdezni, a sport mellett hogy megy a tanulás ?
- Különösebb gond nincs. Igazán jó tanuló ugyan nem vagyok, de hármas, négyes között elmegy a dolog. Lehetne jobb
is, de hogy mégsem, annak nem a sport az oka. A tanulás csak
ennyire köt le, ha nem sportolnék, az az idő is a kedvenc
időtöltésemre menne el.
- ???
- Kutyákat tenyésztek, kutyakiállításokra járok. Öt kutyám
van, rövid és drótszőrű vizslák és egy kaukázusi juhász. Teljesen
egyedül foglalkozok velük, évente van két-három fialás, a kölyköket eladom. Nyolcadik éve csipálom, az első német vizslámat
6. születésnapomra kaptam. Akkor még apu persze segített, de
ma már önálló vagyok. A szó szerinti tenyésztés két-három éve
megy, az ismereteket ismerősöktől, szakkönyvekből szereztem.
Természetesen a kutyáimat le is vizsgáztatom.
- A szüleid mit szólnak ehhez és a sporthoz?
- Hagyják, hadd csináljam mindkettőt. Örülnek, hogy jól sportolok, régebben kijöttek a versenyekre is, de most már nem
nagyon szeretem, ha ott vannak. Persze, ha előre tudnám, hogy
jól szerepelek...
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- Nyolcadikos leszel, előtérbe kerül a továbbtanulás. Hogyan
tovább? Folytatod az atletizálást?
- Valószínűleg ide jelentkezek a Székácsba, s folytatom a
sportot. Ameddig megy, csinálom, aztán meglátjuk.
- Szeptemberben kezdődik az idény. Ismét találkozunk neveddel az újságban?
- Talán. Nagyon remélem.

CSONTOS ROZIKÁT

a sportszerető olvasóinknak
már nem kell bemutatni. Tavaly
ragyogó eredményeket ért el az
országos döntőkön, volt 80 gáton 2., 80 síkon 3., 4x100-as
váltóban 4., 3000m-en 5., s
mindezek betetőzéseként majd
pontosan egy évvel ezelőtt az
összetett „B" egyéni versenyében országos bajnok lett. Ugy
látszik, az arany szín annyira
megtetszett neki, hogy most, júniusban duplázott, ugyanebben
a számban ismét a dobogó legfelső fokára állhatott.
- A két aranyérem megszerzése közül melyik volt a nehezebb ?
-Talán a mostani, mert nagyon izgultam, ismét sikerül-e. A két
bajnoki cím között voltak ugyan országos eredményeim, 2., 3., 5.,
6. helyezések, de különösen az utóbbiak voltak kicsit kellemetlenek, mert néha azt éreztem, tőlem mindenki csak aranyérmet vár.
Nekem igazán nincs bajom ezekkel az eredményekkel, hiszen
mindig első senki sem lehet, atlétikában pedig különösen nem.
Ott egy rossz lépés, egy pillanatnyi kihagyás mindent jelenthet.
Én tudom, hogy ha 3. vagy akár 6. vagyok is, becsülettel dolgozom és küzdök, de azt is tudom, hogy az elvárások nagyobbak.
Ezért most nagyobb teher nehezedett rám, ráadásul a vetélytársak semmivel sem voltak gyengébbek, mint tavaly ilyenkor.
- Úgy tudom, most mégis magabiztosabban győztél.
- Igen, mert most végig az öt versenyszám alatt biztosabbnak
tűnt az elsőség. Tavaly volt olyan, hogy egy-egy szám után csak
tíz ponttal vezettem, most az ötven pont körüli különbség végig
megvolt, s ez önbizalmat adott.
- Most voltál nyolcadikos. Hol tanulsz tovább, melyek a sporttal
kapcsolatos további elképzeléseid?
- Felvettek Szolnokra, a Kereskedelmi Szakközépiskolába,
bejárós leszek. Felmerült a gondolat, hogy átigazolok Szolnokra,
de végül minden marad a régiben. Bejárós leszek, jövök haza az
edzésekre. Biztos, hogy eleinte nehéz lesz atanulást és a sportot
egyeztetni, de úgy gondolom, ez csak átmeneti időszak lesz.
Jobban kell beosztani majd az időmet, hatékonyabban kell a
tanulásra fordítandó időt felhasználnom. Szerencsére elsős koromban még mindig serdülő „B" korosztályos leszek.
- Akkor várhatók még mostanihoz hasonló eredmények?
- Nem tudom, mert most már ötpróba helyett hatpróba következik, belép a hosszútávfutás, ami nem éppen az erősségem. De
majd igyekszem. Felmerült már az is, hogy többpróba helyett
egyetlen számot választok, de mindig valami más megy a legjobban, így nem tudtam egyet kiválasztani. Marad tehát a hatpróba.
Tavaly is ez volt az utolsó kérdésem: Hogy töltöd a nyarat?
- Most még minden téren szünet van, az edzési időszak is
ezután kezdődik. Az idén itt, anyuék büféjében dolgoztam egy
darabig, aztán következett egy bartapusztai kézművestábor.
Most még van egy kis idő a lézengésre, aztán kezdődik a munka,
mert 25-én már verseny lesz.
- Jó pihenést, kellemes nyaralást.

HIRT

ÚJ JÁTÉKOSOK
A KÉZI LAB D ACSAP ATB AN
A TSE NB l-be jutott kézilabdacsapata, mely ősztől a bajnokságban új - fő szponzorára utalva Törökszentmiklósi Alföldi
Gabona néven szerepel, sikeresen erősített a nyár folyamán. A
zömében fiatal játékosok remélhetőleg hagy hasznára lehetnek
a csapatnak.
BÁNFI KRISZTIÁN 1976-ban született, magasépítésztechnikus. Szentesről került 1988-ban Szolnokra, általános iskolában
sporttagozatos osztályba járt. A Vízügyi és Építőipari Szakközépiskolában érettségizett. 6 éve kézilabdázik, a Szolnoki Olajbányász
ificsapatából érkezett.
RIGÓ GÁBOR 1966. autófényező. Szolnokon végzett a 633.
sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. 1980-tól kézilabdázik, az
Olajbányász játékosa volt. Nős, egy gyermeke van.
SLOSZKA KRISZTIÁN 1976. autószerelő. Iskoláit Dunaújvárosban kezdte el, s Szolnokon a Baross Gábor Szakmunkásképző
és Szakközépiskolában fejezte be. 8 éve kézilabdázik. Az Olajbányász ificsapatának tagja volt.
SZÉP KIS RÓBERT 1976. autószerelő. 4 éve kézilabdázik, a
Magyar Ifjúsági Válogatott tagjaként részt vett az Ifjúsági Világbajnokságon, s ott a magyar csapat legeredményesebb góllövője lett.
TÓTH PÁL 1972. kőfaragó. Nagykőrösi születésű, középiskoláit Budapesten, a Bokányi Dezső Ipari Szakmunkásképző Intézetben végezte. 92-től a Debreceni Dózsa NB l-es csapatában védett.
Korábban az ifjúsági válogatott tagja volt.

A Törökszentmiklósi Alföldi Gabona
őszi mérkőzései a tervezett időpontokkal
/véglegesítés aug. 11./
I. szept. 04.
II. szept. 09.
Ml. szept. 23.
IV. szept. 28.
V. okt. 02.
VI. okt. 07.
VII. okt. 16.
VIII. okt. 23.
IX. okt. 26.
X. okt. 30.
XI. nov. 12.
XII. nov. 20.
XIII. nov. 25.
XIV. nov. 30.
XV. dec. 04.

Elektromos Se - Törökszentmiklósi Alföldi Gabona
Törökszentmiklósi Alföldi Gabona - Nyíregyháza KC
Szolnoki Olajbányász SE - Tmiklósi Alföldi Gabona
Tmiklósi Alföldi Gabona - Debreceni Dózsa SE
Komlói Bányász TRIBU - Tmiklósi Alföldi Gabona
Tmiklósi Alföldi Gabona - Százhalombatta VSE MOL
Tatabányai SC - Tmiklósi Alföldi Gabona
Tmiklósi Alföldi Gabona - Hort SE
Győri Gardénia ETD KC - Tmiklósi Alföldi Gabona
Tmiklósi Alföldi Gabona - Ózdi KC
Tungstram SE Nagykanizsa - Tmiklósi Alföldi Gabona
Pick Szeged - Tmiklósi Alföldi Gabona
Tmiklósi Alföldi Gabona - FOTEX Veszprémi SE
PEMU SE - Tmiklósi Alföldi Gabona
Tmiklósi Alföldi Gabona - Pécsi MSC

Az Olajbányász csarnokában lejátszandó mérkőzésekre a
kezdés előtt egy órával autóbusz indul 100,-Ft/fő díj mellett,
amely egyben belépődíj is.
Helyszínen belépő: 70,-Ft ill. 50,-Ft /nyugdíjas, diák/
Őszi autóbuszos bérlet 600,-Ft, diák és nyugdíjas 400 Ft
Őszi bérlet 400,-Ft ill. 300,-Ft /nyugdíjas, diák/
Bérletek a TSE irodában /Művelődési Központ 11. sz. helyiség Tel.: 481/ válthatók munkanapokon 8-16 óra között.

HAJRÁ

T. S. E !!!

Labdarúgó bérletek 350 Ft-ért válthatók.
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TARGONCAVEZETŐI VERSENY A
SZENTMIKLÓS NAPOKON
AII. Szentmiklósi Napok alkalmából, annak rendezvényeként Nagy László ügyvezető igazgató szakmai irányításával és védnökségével az EMELŐGÉP KFT. targoncavezető versenyt rendezett a Béke Mgsz területén. A
verseny, amelyre 6 csapat 16 fővel nevezett hagyományőrző és teremtő is volt egyszerre, hiszen 12 évvel
ezelőtt már volt hasonló rendezvény városunkban, s hasonlót a szervezők a későbbiekben is terveznek.
A verseny tisztaságára - melyen elméleti és ügyességi
feladatokat kellett megoldani - 5 fős zsűri ügyelt, melynek
elnöke Nagy János, a MEZŐGÉP RT. kereskedelmi igazgatója volt. Tagjai: Kovács László - Alföldi Gabonaipari
RT., Tóth László - MEZŐGÉP RT. /öntöde/, Fehér László
és Héja József - EMELŐGÉP KFT.
Résztvevő csapatok:
Alföldi Gabonaipari RT.
Barnevál
MEZŐGÉP RT. Tmiklósi Gyára

3 fő
3 fő
3 fő

MEZŐGÉP RT. Öntöde
Béke Mgsz
EMELŐGÉP KFT.

3 fő
1 fő
3 fő

A csapatversenyben I. lett holtversenyben az Alföldi
Gabonaipari RT. és a MEZŐGÉP RT. Öntödei Gyára. II.
Barnevál; III. MEZŐGÉP RT. Tmiklósi Gyára.
Az egyéni verseny eredménye:
1. Busi Lajos

Gabona

4'33"

80 hibap

1127 p

2. Kocsis Pál

Öntöde

5'28"

50 hibap

1102 p

3. Szepesi István

Barnevál

5'01"

80 hibap

1099 p

4. Zsemberi István

MEZŐGÉP

5'28"

60 hibap

1092 p

5. Varga István

Öntöde

5'39"

50 hibap

1091 p

6. Varga Mihály

Barnevál

5'53"

40 hibap

1087 p

7. Kóródi József

Gabona

5'30"

70 hibap

1080 p

8. Márton János

Öntöde

5'13"

95 hibap

1092 p

A versenyen kívül indult Hoppál József az EMELŐGÉP
KFT. színeiben 4'32"-es idővel 90 hibaponttal, 1118 ponttal a 2. helyet szerezte volna meg.

GYANAKVÓ FELESÉG

A feleség időről Időre átkutatja a férje öltönyeit. Ha
felfedez rajtuk egy női hajszálat, rögtön nagy patáliát
csap. Egyik alkalommal hiába keres, nem talál semmit.
Magából kikelve mérgesen kérdezi a férjétől:

- Vfzsz. 21., és 55.
VÍZSZINTES: 1 . T ö v i r ő l
hegyire faggató. 8. Összeverődött nagy t ö m e g . 16.
Gyógykenőcs. 17.... Rossi; a

közelmúlt kiváló olasz labdarúgója. 19. ... Alamos; város
az USA-ban. 20. Dél-amerikai
rágcsáló állat. 21. A kérdés
első része. 25. Kenderszálak
csomója, névelővel. 27. Patakban van! 28. Ókori római
légiók egysége. 29. Község
Fehérgyarmat mellett. 30. Indiai város. 32. Sportfogadási
iroda. 35. Csak részben lezser! 36. Módjában áll! 37.
Megálljunk csak! 38. Szándékozá. 40. Kocsis biztatja vele

a lovat. 42. Épület. 43. A derbi
főszereplője. 44. A Tisza kis
mellékvize. 45. Bele ömlik az
Amu-Darja. 47. „Nincs egy árva fűszál ... közt kelőben"
(Arany János). 49. Az eredetit
utánzó. 51. KJI. 52. Kerékbelső! 54. Ú s z ó h á r t y á s l á b ú
északi madár. 55. A kérdés
befejező része. 60. Spanyol
bikaviadalok főszereplője. 61.
A nikkel és az oxigén vegyjele. 62. Becézett női név. 63.
Igevégződés. 64. Kossuth-dí-

jas balett-táncosnő. 65. Levelet dobunk bele.
FÜGGŐLEGES: 1. Hatóság közreműködésével lakása elhagyására kötelező. 2.
Jegyzetet készít. 3. Női szerzetes. 4. Iráni város. 5. Szerep
Verdi Trubadúr c. operájában.
6. Ritka női név. 7. Thomas
becézve. 9. Afféle. 10. Pest
megyei község. 11. Gyümölcsöt szárítva tartósító. 12.
... nem boldogít (szállóige).
13. Albérlő. 14. Minden rendben. 15. Tengerészek viselete. 18. Színművész, író (Flórián). 21. Kikötői védőgát. 22.
Terület szélén állított jelzőoszlop. 23. Könnyűbenzin.
24. Milánó híres képtára. 26.
Vasolvasztó berendezés. 31.
Finn város a Botteni-öböl partján. 33. Időmérő eszköz. 34.
Kelet, németül. 36. Férfinév.
39. Istenember a brahmanista
mitológiában. 41. Falánk, 42.
Melyik helyen? 44. Lábbal tipor. 46. Iparváros a Bakonyban. 48. Dél-indiai nép tagja.
49. Bolgár népi tánc. 50. Korhol. R3. Rokon nyelv. 56.
Hosszú időszak. 57. Bibliai
alak. 58. Gotovac tréfacsináló
operai alakja. 59. Spanyol,
svéd és osztrák autók jelzése.
63. Idősb, röviden.
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A MŰSZAKI IRODA
JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÓJA
1994. júliusától megváltozott az
építési és használatbavételi eljárás
néhány rendelkezése.
A lakossági építkezéseket érintő
legfontosabb változásokat az alábbiak szerint foglaljuk össze:
- A következő építési munkák
csak építési engedély alapján végezhetők:
a. épület építése, bővítése (pl.
toldalék, tetőtér stb.)
b. épület olyan felújítása, átalakítása, amely:
- a teherhordó szerkezetét
- tetőzetét
- homlokzatát érinti.
c. minden ideiglenes épület építése, bővítése, ill. végleges épületté
való átalakítása
d. lakóépület (épületrész) bontása
e. épület közterületről látható
homlokzatán, tetőzetén, kerítésén,
vagy támfalon:
- üzlethomlokzat (portál)
- kirakatszekrény
- védőtető (előtető)
- üzleti ernyőszerkezet
- hirdetőberendezés
- fényreklám
- 1 m2-nél nagyobb cég- vagy címtábla létesítése, vagy átalakítása.

f. 5 m3-nél nagyobb űrtartalmú
fürdőzés más medence létesítése.
g. építési telken, ill. az építési
területen a természetes terepszintjének 1 m-t meghaladó megváltoztatása (leásása, feltöltése), valamint minden olyan terepátalakítása,
amely a telekhatárok melletti 3 m
s z é l e s t e r ü l e t s á v o t érinti, ill. a
szomszédok érdekeit befolyásolja.
h. építési telek, építési terület
homlokvonalán kerítés építése, to- s
vábbá annak területén 1 m-nél ma- \
gasabb támfal építése és bontása.
j. é p í t é s i t e l k e n k e l e t k e z e t t
szennyvíznek a telekhatáron belüli
e l h e l y e z é s é r e szolgáló zárt
szennyvíztároló, valamint trágyavagy trágyáié-, ill. hígtrágya tároló
létesítése.
Az előbbi felsorolás nem teljesk ö r ű , csak a lakosság részéről
leggyakrabban előforduló építési
munkákra vonatkozó engedélyezési kötelezettségek kerültek kilemelésre.
Részletesebb felvilágosítással,
ill. a jogszabállyal kapcsolatosan
felmerülő kérdések megválaszolásával a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának építésügyi hatóságát lehet megkeresni.

Gyógyszertári
ügyelet:
aug. 6-7.
aug. 13-14.
aug. 20-21.
aug. 27-28.
szept. 3-4.
szept. 10-11

15/66
15/67
15/68
15/66
15/66
15/66

Almásy u. 2.
Kapisztrán út
Kossuth u. 83.
Almásy u. 2.
Almásy u. 2.
Almásy u. 2.

HALOTTAINK
Káinoki Lajosné Szilágyi Ilona /68/,
özv. Gőz Józsefné Molnár Rozália
/82/, özv. Kánya Jánosné Szabó
Veronika /69/, Köteles Mihály /52/,
özv. Csongrádi Imréné V. Nagy
Julianna /84/, Petrezselyem Jánosné
Mihók Katalin /41 /, Szabó Istvánné Cs.
Szabó Ilona/90/, Nagy Lajosné Guth
Rozália/53/, Kollár Anna/71/, Misurák
János /96/, Németh Lajos /64/, id.
Turcsányi Imre /81/, Polgár Istvánné
Markóth Erzsébet /83/, Fehér Ferenc
/72/, Sárándi Lajosné Juhász Margit
/93/, Orosz Mihályné Sipos Erzsébet
Í70/, Kordás Gyuláné Bontovics Mária
/62/, Juhász Sándorné Peres Ilona
Í79/, Fehér Gézáné Lajkó Rozália/66/,
Bakos Károlyné Fejes Katalin /74/,
Fehér József Péter/63/, Egyed István
/29/, H. Kiss Imréné Subicz Erzsébet
/97/, Sándor Mária /79/, Lőgyi János
/68/, Kruchió János /70/, Enyedi
Károly /83/

NYUGODJANAK
BÉKÉBEN!

»NllKIMMWIKWeMOeiMM«

SZENZÁCIÓS
PORST
AJÁNLAT!
A színes negatív Jilmek
előhívása ingyenes, a
papírképek kidolgozása
már !&.90-tőL
Filmek, fényképezőgépek^ fa*
tÓ€Íkkek, S2ámoIógépek $zétes választékban m

ÁRVA!
FQTQSZAKUZLETBEN

ISMERI-E MAR A
FÉNYSZÖVÚJ
AJÁNLATÁT?
-Aki reggel 8 órakor leadja színes filmjét, már du. 4
órakor gyönyörködhet felvételeiben.
- A többi szolgáltatásunkkal is szeretettel várjuk régi és új vendégeinket
légkondicionált üzletünkben.
- Ajándékot nem adunk,
de a legolcsóbbak, leggyorsabbak mi vagyunk!!!

GYŐZŐDJÖN MEG
RÓLA!!!

Törökszentmiklós ós Vidéke
Független Közéleti Lap
Szerkesztőség: Törökszentmiklós, Kossuth út 135.
Levélcím: 5201 Törökszentmiklós, Pf.:100
Főszerkesztő: Pásztor Gábor

r: 13

FIGYELEM!
Aug. 19-én 16 órától
ünnepi kézilabdatornát
rendez a TSE.
a gimnázium udvarán.
Résztvevő csapatok:
Törökszentmiklós Alföldi Gabona
Tiszaföldvár
Eger
A tornát 21 órától tűzijáték követi
a Fiatalok Egyesülete rendezésében a Kossuth tér területén. A nap
befejezéseként a HÁZ-ba Big Bottom koncetre, a Csillag Divatház
előtt a tűzijátékot követően utcabáléra hívjuk a szórakozni vágyókat. >
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