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Keserű szüret 
Újságolja az ismerősöm, hogy szüretel. Ez 

igen, bólintok, de hamar eszembe jut, soha 
nem volt földje; hol szüretel most? Új gazda? 
Farmer? Sokkal egyszerűbb a történet; a ter-
melőszövetkezettől egy hektár szőlőt ezer fo-
rintért bérel. Nincs semmi protekció, viheti 
akárki, eheti, tíbolhatja, az idei termés sorsa ez. 

Ez már döbbenetes. Eleinte nem is hittem, 
de sajnos, igaz. A valamikor jobb, fényesebb 
napokat látott homoki termelőszövetkezet bi-
zony tönkremenőben. Emlékszem, milyen lel-
kesen tudósítottunk néhány évtizede, amikor 
szőlőt telepítettek a posza homokba, és való-
ban jó termelési kultúrát teremtettek, jövedel-
mező ágazatot, nem szólva az erkölcsi elis-
merésről. 

Ma a szomorú tény: a jó homoki borból 
keltőszáznegyven hektoliternyi található a 
pincében, még tavalyelőttről. Eladhatatlan. 
Naponta nő a tárolási, kezelési költség, bi-
zony, az már régen több, mint az értéke. „Sze-

rencsére" az idén a négyszázvalahány hektá-
ros szőlőt nem metszették meg, nem permetez-
ték, csupán százvalahány hektárt gondoztak, s 
a vezetőség úgy döntött, elég a kínlódásból, 
abból, hogy ezt az ágazatot ország-világ sze-
me láttára lezüllesztették. Ezért ezer forintért 
szüretelhet boldog-boldogtalan a homoki föl-
deken. 

Igazán nem drága. Am jövőre mi lesz? Te-
rem vajon egy fürt is azokon a táblákon? Naiv 
kérdés. Ma a gazdaságpolitika, az agrárium 
vezetői úgy vélekednek, aki éhes, az termel 
magának. Ha többet arat, mint a szükséglete, 
akkor piacra viszi a terményt - legyen az bú-
za, hús -, kinek hogy' szolgál a szerencséje. 
Ha meg egyáltalán nem csinál semmit, ölbe 
teszi a l&zét, az sem baj, éppen elég áru özön-
lik be nyugatról. Vásárolhat kedvére a fo-
gyasztó. Csak győzze a pénztárcája. 

S esetleg ki ne nyíljon zsebében a bicska. 
Sz. Lukács Imre 
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- Hé, öreg! Akarsz vala-
mit? Na, gyere ki a jégre! -
évődött két f igura a Szedi-
pesz Hétvégi Diák Banzájára 
hívó plakáton. S bár jég he-
lyett vizet találtak a kilátoga-
tó fiatalok - a mini-óceán el-
takarítása söprű és hólapát 
segítségével volt az első, ver-
senyen kívüli feladat ez az 
apróság nem szegte ( j ó k e d -

vüket. Nyolcfős csapatok vi-
askodtak a sor- és short-vál-
tókban - ahol a Fodor szak-
középiskola nebulói győztek 
- , szurkolhattak az ifjak a ta-
nár-diák fociderbyn - termé-
szetesen a diáktársaiknak 
ebédre pedig ehettek bográ-
csos pörköltet - a Fodor-ki-
főzde jóvoltából. Diákössze-
jövetel nincsen zene és tánc 

nélkül, s igaz volt ez most is. 
A délután fo lyamán három 
páros ropta - késő este ter-
mészetesen már csak módjá-
val - az ötórás minimaratoni 
rock and roll-táncversenyen. 
A viadal előtt pedig a Geszti 
Péter gesztikulált és szövegelt 
a Rapülők nevezetű handa-
bandájával, a közönség leg-
nagyobb megelégedésére. 

Vagyonmegosztás — 
ébredési sorrendben 

• • 

Ömlenek 
a nyugati 

autók 
A médiaháború új célpontja 

(3. oldal) 

M a i me l l ék l e tünk: 

l l l v S P O R T J A 

A zenés színházi műhely 
(5. oldal) 

Államcímer 
a név mellett 

Titoktartás, tárgyilagosság és pártatlanság. A közjegyzői 
hivatás e három alappilléréről, a közhitelesség tartalmáról, 
a közjegyzői szolgáltatás körüli változásokról beszégettünk. 

Kérdéseinkre két közjegyző, Galambos Gáborné dr., 
a Szegedi Közjegyzői Kamara elnökhelyettese 

és dr. Kopcsányi Katalin elnökségi tag válaszolt. 

Augusztus végéig magán-
forgalomban 39 ezer 100 sze-
mélyautót vámkezeltek, s ez 
majdnem négyszerese az el-
múlt év hasonló időszakában 
behozott járműveknek. 

Az MTI kérdésére a Vám-
és Pénzügyőrség Országos Pa-
rancsnokságán elmondták: a 
magánimport ugrásszerű növe-
kedésének oka abban keresen-
dő, hogy az idén már nem a 
svájci Schwacke-katalógus, ha-
nem a vásárlási számla alapján 
számítják ki a vámot. Ráadásul 
a magánforgalomban nincs 3 
százalékos statisztikai illeték, s 
nincs szükség behozatali enge-
délyre. A külkereskedelmi for-
galomban importált autókhoz 
ugyanis be kell szerezni a 
Nemzetközi Gazdasági Kap-
csolatok Minisztériumának en-
gedélyét is. 

A magánimportot nem csök-
kentette az idén márciusban 
bevezetett korlátozás, misze-
rint az utas- és ajándékforga-
lomban családonként csak egy 
autót lehet behozni évente. 

A vámhivatalok előrejelzése 
szerint az idén összesen mint-
egy 5 5 - 6 0 ezer személyautót 
hoznak be külföldről magán-
forgalomban, s zemben az 
1991. évi 13 ezer 200 darabbal. 
Mindez azonban nem frissíti 
fel a magyarországi járműpar-
kot, a behozott autók nagy 
többsége ugyanis több mint 
négyéves, sok esetben törött, 
karambolozott. 

- A közjegyző függetlensége 
miből fakad? 

G. G.-né: - A közjegyző te-
vékenysége során csak a tör-
vénynek van alárendelve, nem 
utasítható. Munkájának az a 
célja, hogy minden hatásköré-
be tartozó ügyben a jog vita 
nélküli érvényesítését segítse 
elő. 

K. K.: - Ezért aztán több ér-
dekelt személy esetén a köz-
j e g y z ő valamennyi érintett 
pártatlan tanácsadója. A köz-
jegyzőt titoktartástási kötele-
zettség terheli a tudomására 
jutott adatokat és tényeket 
illetően. E funkció közfeladat. 
Ennek elismerését jelenti, hogy 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Október végéhez közeledve 
egyre szaporodnak a vagyon-
megosztó közgyűlések a mező-
gazdasági szövetkezetekben. 
D o m a s z é k e n már hetekkel 
ezelőtt túljutottak ezen a sors-
fordító lépésen. Frissességük a 
csődegyezség szelleméből kö-
vetkezett. Ugyanis a fizetés-
képtelenné vált Szőlőfürt Szak-
szövetkezet hitelezői ígéretet 
kaptak arra, hogy az átalaku-
lást követően is meglesz min-
den adósság gazdája. Lénye-
gében a csoportos kiválók a 
vagyonnal együtt az 58 mil-
lióból 45 millió forintnyi terhet 
vál laltak magukra. Ezt az 
összeget készpénzben kell be-
fizetni az új tulajdonosoknak, s 
akkor te l jes í thetők a csőd-
egyezségben ez évre vállalt kö-
telezettségek. 

A legnagyobb, 190 fős cso-
port a korábban 100 mill iós 
forgalmat lebonyolító, termá-
los paprika szikkasztóval, rak-
tárépületekkel ellátott volt fel-
vásárló telepet szerezte meg. 
Az űj típusú Domaszéki Gaz-
daszövetkezet elnöke, Masa 
Imre szerint a társaságnak ko-
moly elképzelései vannak, de a 
termelés beindításáig, felfutta-
tásáig még tisztázni kell, mibe 
érdemes pénzt és munkát fek-
tetni. Egyelőre a rezsiköltsége-
ket a bérbeadott raktárak viselik. 

A múanyagüzemre alapozott 
54 fős Domagro Kft. egyik 
ügyvezetője Kalivoda Imre. A 
megszűnt szakszövetkezet volt 
elnöke akkor döntött a kiválás 
mellett, amikor meghallotta, 
hogy kétszázötvenen gyűlésez-
tek a csoportos kiválásról . 
Előtte maga sem gondolta , 
hogy ilyen mértékben hullik 
elemeire a régi szervezet. A 

G y e r e k i a j é g r e ! 
A szőlő a nyakunkon maradhat 

kft-ben a tevékenység és piac 
adott, van esélye a gazdaságos 
működésre. 

A harmadik nagyobb társa-
ság az együtt maradt gépcso-
port. A traktorosoknak, mű-
helyben dolgozóknak sikerült 
annyi vagyonjegyet összegyűj-
teni, hogy együtt tartsák mun-
kaeszköze ike t . Maguknak 

munkát, a gazdáknak gépi 
szolgál tatást kívánnak így 
biztosítani. Az ehhez szüksé-
ges szervezetet ezután alakítják 
ki. 

A csoportosan kiváló 250 
ember mellett 150-en döntöttek 
az egyéni kiválás mellett. Ők 
az üzletrészükért szarvasmarhát, 

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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