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Nem 
űrbázis! 

Somogyi K á r o l y n é fe lvéte le 

Aki emlékszik még az Orion űrhajó kalandjaira a tévéből, 
a Klauzál tér képét nézve, joggal várhatná, hogy McLaine 
kapitány és rettenthetetlen csapata búj ik elő a felülnézet-
ből csillaghajókra emlékeztető napernyők alól. A cukrász-
da átalakított teraszán, remélhetőleg, nem leselkednek 
ránk veszedelmes földönkivUliek, s a felszolgáló kisasszo-
nyok sem viselnek csípőjükön sugárpisztolyt. Legfeljebb 

a számla végösszegével okozhatnak némi riadalmat 
a vendégek közö t t . . . 

Egy eltűnt 
jegyzőkönyv nyomában 

Elnök- és vezetőségválasztásra jöttek össze a napokban 
a Mórahalmi Homokkultúra Szakszövetkezet tagjai. Az 
előzmény az egy hónappal ezelőtti közgyűlés, mely az 
évek óta megszokott nyomvonalon, zárszámadási beszámo-
lóval és a szükségessé vált alapszabály-módosításokkal in-
dult, és akkor borult fel az évek óta tartó egyensúly, vagy 
annak látszata. Sok-sok vezetői hibát, visszaélést, lazasá-
got vetettek föl az emberek, az indulatos megnyilatkozá-
sokból is bőven kijutott. A felszínre tört bizalmatlanság 
az egész vezetőség, s az elnök lemondásához vezetett. ' 

Az akkor történtek utólag 
hitelesen már nem elevenít-
hetők fel. Az a fránya vé-
letlen (?) közbeszólt, a köz-
gyűlés jegyzökönyve szőrén-
szálán eltűnt. Kár érte, ta-
nulságos olvasmány lehet-
ne. Azért remélem, az érin-
tettek emlékezetében nyoma 
maradt. Különben nem tud-
nák, mit is kellene változ-
tatni a magatartásukon. Az 
elnökhelyettes baleset miatt 
csak utólag értesülhetett az 
őt is vastagon érintő tör-
téntekről. Ugyanis ez a fó-
rum ott és akkor megszün-
tette az elnökhelyettesi posz-
tot. 

Az ú j tisztségviselők ki-
választását a jelölőbizottság 
közvélemény-kutatása előz-
te meg. Farkas Ferenc sa-
ját véleményét és a tagok-
tól hallottakat így summáz-
ta: 

— Három fö probléma ve-
zetett az elégedetlenséghez. 
A mindenkit érintő, orszá-

gosan nehéz gazdasági hely-
zet, az évek óta mostoha 
időjárás miatti nehezebb 
boldogulás, s a szövetkeze-
ten belüli vezetői hiányos-
ságok. A csúcson az elnök 
és helyettese súrlódásait 
időben kellett volna meg-
szüntetni. Akkor nem ala-
kulhatott volna ki a mosta-
ni egészségtelen helyzet, a 
felelősség egymásra tologa-
tása, az ebből adódó belső 
anarchia. A hangulatot ron-
totta, hogy felemelték a ta-
goknak végzett gépi mun-
ka díját. A környező köz-
ségekben olcsóbb ez a szol-
gáltatás, s maszekok is ol-
csóbban dolgoznak. 

A szükséges változtatások-
ról eltérőek a vélemények. 
Van, aki továbbra is „benn-
szülöttet", mórahalmit sze-
retne elnöknek. Akadtak 
olyanok, akik külső, kato-
nás embert tudnak csak el-
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képzelni rendcsinálónak. 
Elhangzott az is, kár az 
egésszel vergődni, úgyis 
olyan nagy változások elé 
nézhetünk, amelyek előbb-
utóbb eldöntik a kérdést. (A 
bizonytalan belpolitikai 
helyzet, a földről és szövet-
kézétek sorsáról napvilágot 
látott gyökeresen eiteró el-
képzelések megtették a ha-
tásukat. Ügymond, hiába 
erőlködnek itt, az ú j Parla-
ment döntéseit úgysem be-
folyásolhatják.) A legjobb, 
ha marad, aki volt. Ismét, 
de utoljára kapjon bizal-
mat Masa József. 

Végül is, a jelöltállításnál 
ez az elképzelés győzött. 
Igaz, nem is akadt más vál-
lalkozó. A mérleg másik ser-
penyőjébe szánt három 
„bennszülött" nem állt kö-
télnek. Lezajlott a titkos 
szavazás. A megjelent több 
mint nyolcszáz emberből 
csak ötszázan dobták vok-
sukat az urnába. Így hiába 
kapta meg Masa József a le-
adott szavazatok döntő 
többségét, a választás mégis 
érvénytelen. 

A j e l e n l e v ő k j ó része n e m 
bízott benne, hogy rövid 
időn belül ennyi ember ú j -
ra eljöjjön. Átmeneti vilá-
gunk átmeneti állapota így 
emelkedhet „törvényerőre". 
Talán csak annyi változott, 
hogy az elnökhelyettesi poszt 
megszűntével a „két dudás" 
közül egyik, Gubcsi Ede ki-
került a hatalomból. Ha 
csak ez volt a probléma, 
megoldódott. Bár kétlem, 
hogy ilyen egyszerű a hely-
zet. Azt sem tudom megítél-
ni, hogy az erről is szóló 
jegyzőkönyv hiányában le-
gitim-e a döntés. A tagság-
nak kell felmérnie, hogy 
tét-e számukra a közös sor-
sa. Ha nem. akkor a mos-
tani menet is eredménynek 
könyvelhető el. 

Tóth Szeles István 

Kereskedelmi vállalat üzemegysége 

PÁLYÁZATOT H I R D E T nyugdíjazás miatt megüresedett 

gazdasági igazgatóhelyettesi 
munkakör betöltésére. 

A pályázat feltétele: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzett-
ség és 5 éves szakmai gyakorlat. 
A pályázat tartalmazza a pályázó részletes önéletrajzát, eddigi 
munkakörének és munkahelyének felsorolását. 
A pályázatot ..Megbízható, pontos 1787/12" jeligére kérjük a 
Sajtóházba. 1900. május 15-éig. 

Csuka utcában épülő 
40 m :-es garzonlakások 

állami támogatással 
és szociálpolitikai 

kedvezménnyel leköthetők. 
Érdeklődni: 

a 11-702-es telefonon. 

Kiváló 

távhőszolgáltatás 

Válóper elé néz a város-
gazdálkodási vállalat? Eddig 
annyi történt, hogy a távhő-
szolgáltatási főosztály —-
amelybe a kéményseprő és 
tüzeléstechnikai osztály is 
tartozik — kiválni készül a 
nagyvállalatból. 

Sárkány Lászlót, a távhő-
szolgáltatási főosztály veze-
tőjét a döntés okáról kér-
deztük. 

— Kilépési kísérletünknek 
előzményei voltak. A válla-
latnál korábban is megmu-
tatkozott az a folyamat, 
amely az egyes osztályok ön-
állósodási törekvéseiben fe-
jeződött ki. A vgv sokprofi-
lú „mamutcég", s éppen 
ezért erősen heterogén, szám-
talan — egymással gyakran 
ellentétes — igénnyel. Min-
ket régóta hátrányosan 
érint, hogy a nálunk képző-
dött pénzeket túlzott mér-
tékben elvonják, és ami en-
nél is nagyobb baj, hogy 
gyakorlatilag nincs lehetősé-
günk fejlesztésre. 

— Mit jelent ez számok-
kal fogalmazva? 

— A vállalat eredményé-
nek körülbelül 70 százalékát 
a mi osztályunk adja . A jö-
vedelem újraelosztásakor 
azonban az elvett pénz 16-
17 százalékát kapjuk csak 
vissza! Bonyolítja a helyze-
tet, hogy az egész vállalat 
veszteséges — a „távhő" is 
az. Viszont egyedül mi ka-
punk állami támogatást, de 
ezt a dotációt is csak töre-
dékében látjuk viszont. 

— Felújításra, új beruhá-
zásra jutott pénz? 

— Itt sem lát juk biztosít-
va a jövőt. Ha elmaradunk a 
szükséges — 100 milliós 
nagyságrendű! — rekonst-
rukcióval, két éven belül 
több ezer lakást érintő mű-
ködési zavarok léphetnek 
föl! Nagyobb beruházás pe-
dig az utóbbi években nem 
volt. Több tanulmánytervet 
is készítettünk, de ezek kö-
zül semmi sem valósult 
meg. Ügy látjuk, tevékeny-
ségünk háttérbe szorul, pe-
dig az utóbbi két évben ki-
emelkedő teljesítményt si-
került elérnünk. A béreme-
lésekben viszont nem lehe-
tett érezni az eredmények 
elismerését — legalábbis a 
legutóbbi időkig: 

— A fűtés- és melegvíz-
szolgáltatás támogatása 1993-

I Osztódik a vgv? 
Az 1990/22. törvény 

lehetőséget ad arra, hogy 
az eredményesen gaz-
dálkodó, de nem önálló 
üzemegységek elszakad-
hassanak az anyaválla-
lattól. Alig jelent meg 
az új jogszabály, az 
egyik legnagyobb szege-
di vállalatnál máris élni 
akarnak vele. 

ban megszűnik. Mit jelent 
majd az új helyzet az önök 
számára? 

— Addigra ú j stratégiát 
kell kidolgozni. Árbevétele-
ink jelentós része a dotáció-
ból származik. Ha ettől el-
esünk, költségeinket át kell 
hárítani a fogyasztóra — de 
ez akkor is így történne, ha 
nem válnánk külön, önál ló-
ságunk azonban mentesítene 
attól, hogy a nagyvállalat 
emelkedő központi költségei-
nek 60-70 százalékát is mi 
fedezzük. 

Sisák Géza, a városgazdál-
kodási vállalat főmérnöké-
nek véleményét is megkér-
deztük. 

— Tanácsi felügyeletú 
vállalat vagyunk, dönteni is 
ők fognak. A „távhő" és a 
tüzeléstechnika szándéknyi-

latkozata kissé egyoldalúan 
csoportosítja a tényeket. 
Egyik fő kifogásuk a re-
konstrukció bizonytalansá-
ga. Ehhez el kell monda-
nom, hogy a szükséges ösz-
szeg — amely valóban a táv-
hőszolgáltatás dotációjából 
és bevételeiből képződött — 
rendelkezésre áll A külön 
válás azonos lenne azzal a 
lépéssel, mintha egy ú j vál 
lalat létesülne. S minthogy 
most számtalan kapcsolódá-
si pontunk van — könyve-
lés. munkaügy stb. —, nem 
lenne egyszerű a szétválasz-
tás. És akkor a vagyonmeg 
osztásról még nem is szól-
tam. 

— Mi lesz a vállalat többi 
ágazatával, ha a — legalább-
is a támogatás megszűnésé-
ig — pénzt hozó főosztály 
kilép? Talpon tud maradni 
a köztisztaság, kertészet, te-
metkezés? 

— Remélem, hogy — ha 
nagyobb tanácsi segítséggel 
is — igen. 

A tanács építési és közle-
kedési osztályán kapott hí-
rek szerint mélyreható elem-
ző vizsgálat következik, 
amely a különválás várható 
következményeit venné szá-
mításba. A testület döntése 
júliusban várható. 

Ny. P. 

Díjazott kistermelők 
Az állattenyésztésben, a 

kertészeti termelésben, vala-
mint a méhészkedésben pél-
dás színvonalat elért mező-
gazdasági szakcsoportok és 
azok tagjai részére a Fo-
gyasztási Szövetkezetek Or-
szágos Tanácsa hároméven-
ként emlékplaketteket és 
emlékjelvényeket adomá-
nyoz. Az idei díjazottak kö-
zött szép számmal találha-
tók szegediek és környékbe-
liek. 

A „Báldy Bálint" emlék-
jelvény arany fokozatát Páli-
földi Márton nyúltenyésztő 
(Dél-Tisza Menti Áfész) 
kapta. Bronz fokozatot ért 
el Nagy János nyúltenyésztő 
(Munkás Kisárutermelő 
Áfész) és Dámján Ferenc 
nyúltenyésztő (Dél-Tisza 
Menti Áfész). 

A „Sőtér Kálmán" emlék-
plakett arany fokozatát a 
Munkás Kisárutermelő Afésp 
méhész szakcsoportja nyerte 
el. Az emlékjelvény egyéni 
kitüntetettjei is e szakcso-
port tagjai. Kasza János és 
Németh Mihály ezüst. Szabó 
Mihályné bronz fokozatban 
részesült. 

A „Bereczki Máté" emlék-
jelvény díjazottjai a Szőregi 
Virág és Dísznövény Áfész 
tagjai. Simon József arany, 
Vaszca János ezüst, Bálint 
Ferenc bronz fokozatot ka-
pott. 

A kisárutermelést segítő 
eredményes munkájukér t 
Hotya Líviusz (Mészöv) és 
Varga László (szakbizottsá-
gi tag) a „Báldy Bálint" 
emlékjelvény arany fokoza-
tát vette át. 

„Uram, ez az én házam volt..." 
Mikor Kriszus Péterrel az Alföldön járt. 

délutánra elfáradtak, s pihenni tértek egy 
csárdába. A kemence melletti subán kap-
tak helyet, s le is heveredtek, bal ül Krisz-
tus, kívül Péter. Estefelé a mulatozásba 
belefeledkező legények, bizony, rá-rálép-
tek a kivüi fekvő Péterre, aki ezt meg-
unta, s a r ra kérte Krisztust, cseréljenek 
helyet. Ez meg is történt, s már eppen 
elszenderedtek volna, amikor felkiált az 
egyik legény: Rugdossuk már a belsőt is, 
a külső már nagyon sokat kapot t 

Ezt a kis történetet Ágoston Péter nyu-
galmazott pedagógustól hallottam a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalban, amikor tob-
bedmagával jutalmat vett át abból az a l -
kalomból, hogy idén már az ötödik. — 
1950-től kezdődően tízévenként — nép-
számláláson vett részt, összéíróként. Ter-
mészetesen volt még néhány apró történe-
te. 

— A pedagógusok 1950-ben magától ér-
tetődőnek tartották a népszámlálást. Nem 
volt olyan kényszer, mint a békekölcsön-
nél, amikor bizony a tábla mögé állítot-
ták a tanárembert, még egyszer gondol-
kozzon el azon, hány százalékot is jegyez. 
Ma egyre kevesebb az összeíró pedagógus 
— a KSH nemigen versenyezhet a magas 
különóradíjakkal —, pedig szükségük len-
ne szembesülni a valósággal. 

— ön tehát ezt tízévenként megtette. 
— Igen, és mindig más volt a levegő, 

ben. 1950-ben egy Békés megyei faluban 
írtam össze, ahol gyakran meglett embe-
rek is elsírták magukat, a téeszszervezés 
túlkapásaitól szenvedve. 

— Szegeden mikor számlált először? 
— Húsz éve. Akkor találkoztam azzal a 

400 holdas ügyvéddel, aki sa já t házában 
élt — bérlőként Panaszkodott is szegény: 

Uram. ez az én házam volt. Akkorra már 
a tartásán kívül semmije sem maradt. 

— Sok érdekes emberre emlékezhet. 
— Egy Deák Ferenc utcai hideg, ned-

ve s pincelakásban írtam össze egy brá-
csás cigányt, ö r á azért emlékszem, mert 
nemigen tudtam hová besorolni. Osztály-
helyzete szerint munkás, v a g y . . . iskolai 
végzettségről nem lehetett beszélni, hiszen 
analfabéta vol t A zenész pálya miatt 
azonban szellemi dolgozónak, értelmiségi, 
nek számított. Ugyanakkor — hogy ne le-
gyen olyan egyszerű az egész — az éjsza-
kai zene nehéz fizikai munkának számí-
tott, amelyre munkaidő-kedvezmény is 
járt , s így csak hat órát dolgozott. 

— Milyen volt az '50-es, '60-as évek 
hangulata? 

— Ezt akarta tudni akkoriban a tanács-
elnök és a pártt i tkár is- Hangulatjelentést 
is kértek tőlünk, milyen kint a vélemény. 

— Es önök erről be is számoltak? 
— Nem besúgásként kell ezt értelmez-

ni. hanem „ha már úgyis kimennek" . . . 
Faluhelyen akkor a vezetők még mindig 
Jani bácsiban, Julis néniben gondolkoz-
tak. A párt meg egyszerűen utasításként 
kapta az információgyűjtést, ugyanezt 
egyébként a tejesektől is megtudhat ta 

— Akkoriban még felügyelték az infor-
mációkat. 

— A vezetékes falurádión mindig az 
szólt, amit a postán bekapcsoltak. A vi-
lágvevő rádiókat le kellett adni, ha va-
lakinek mégis kint maradt, az.t titkolni 
kellett. Ennek ellenére a hírek meglehet 
tősen gyorsan terjedtek. Egy-egy kapu 
előtti kispadon nyolcan-tízen is összejöt-
tek, a ott minden hír megfo rdu l t . . . 

(kovács) 
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