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Helyzet van 99 
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Sajátos jeleket mutat a nagy magyar mezőgazdaság pri-

vatizációja. A rendőrségi hírekben. Nap mint nap olvasha-
tunk olyasmiket, hogy: „... ismeretlen tettesek eltulajdoní-
tottak tíz bála szalmát;... a géptelepről eltűnt egy eke és 
egy borona;... éjszaka húsz birkát vittek el a hodályból; ...a 
raktárajtót feltörve a gazdaboltból növényvédő szereket, 
műtrágyát loptak;... a raktárból többezer forint értékű táp 
tűnt el;... a betörők a kiskerti házból elvitték a szivattyút és 
a slagot;... hűlt helyét találták 120 kiló lucernamagnak;... 
a gazda kára egy rotációs kapa". - Gondolom, egy másik 
„gazdának" meg haszna ugyanaz a rotátor: „kéz alatt" ol-
csóbban juthatott hozzá, mint a boltban. 

A talajművelés eszközei, a vetőmagok, a termelés vegy-
szerei, az állateledelek, az alomszalma (de még a belőle lett 
szervestrágya is) nagyon-nagyon sokba kerülnek. Nem 
mindenkinek futja rájuk, aki magángazdaságot akar meg-
alapozni. - S némelyeknél ebből adódik az „ügyeskedés". 

Világért nem gyanúsítanám persze a leendő kisgaz-
dákat azzal, hogy elveszik a másét! Inkább csak megveszik 
azt, amit olcsóbban kínálnak nekik az orgazdák vagy ép-
pen maguk a tolvajok. Akik társadalomtudósokat megszé-
gyenítő érzékkel, professzionálisan mérték fel, hogy e té-
ren itt most „helyzet van". Viszony tag könnyű megszerezni 
és elpasszolni a mezőgazdasági eszközöket. Van rájuk ke-
reslet, tolvaj - a rendőrségnek pedig annyi ilyen ügye, 
hogy nem győzi a nyomozást. A közös gazdaságok volt ma-
jorjaiban, a határban „közprédaként" állnak gépek, siló-
tornyok, széna- és szalmakazlak, őrizetlenek a külterületi 
takarmányboltok, néptelenek a zártkertek, s gyengécskék a 
bennük lévő kis házak ajtói. Erős viszont a kényszer: aki 
gazdálkodni akar, annak mag, gép, állat kell. S ha azt ke-
vesebb pénzért kínálják neki az egyre csak felfelé kúszó 
„hivatalos" áraknál, könnyen kísértésbe esik. Hiszen ha a 
holtban kapható 25-30 ezer forintos rotátor helyett 10-15 
ezerért vehet egy alig használtat a megmaradó pénzéből 
futhatja még trágyára, vetőmagra is. Ha viszont mindent a 
boltból kell beszereznie a gazdálkodás kezdéséhez - nos, 
„ahhoz az isten pénze sem elég". 

A kényszer napjainkban ismét bizonyltja, hogy mekkora 
nagy úr, milyen hatalmas kerítő. Rábír még a törvényte-
lenségre is. - S legfeljebb csak reménykedhetünk abban, 
hogy végülis majd az ősi paraszti törvény, a tisztesség lesz 
egyszer újra az úr. Az, aminek íratlan szabálya volt régeb-
ben a másét nemhogy elkívánni, de egyenesen úgy vigyáz-
ni, mintha a sajátunk lenne. 

Szabó Magdolna 

• Semmi politika. Egyesüle-
tünk célkitűzéseiből világosan 
körvonalazható jövendő te-
vékenységünk is. Ez pedig az 
ifjúsággal foglalkozó, az ifjú-
sági irodák közötti jobb infor-
máció csere, a szakmai tovább-
képzés és az irodák érdekkép-
viseletét felvállaló szerteágazó 
munka. Bár Magyarországon 
van már ilyen egyesület, ame-
lyet még az Országos Ifjúsági 
és Sporthivatal és a KISZ KB 
hozott létre, s ennek is meg 
van a maga tagsága. Mi emel-
lett alakítottunk egy új egyesü-
letet, azért, hogy a saját igé-
nyeinket és érdekeinket külön 
képviselhessük. 

• Szegeden alakult meg az 
egyesület. A város szem-
pontjából is fontos, hogy 
egy ilyen országos kiterje-
désű ifjúsági érdekképvi-
selet székhelye lehet. 
- Mindenképpen. Ez ugyan-

is azt is jelenti, hogy az orszá-
gos központi beruházásokból, 
amit ez az egyesület kiharcol 
magának. Szegednek is konk-
rét haszna lesz, mindenekelőtt 
természetesen az ifjúságnak. 
Annál inkább, mert az egyesü-
letet és annak tevékenységét 
támogatja a Miniszterelnöki 
Hivatal Ifjúságpolitikai Titkár-
sága is. 

• Ez a tevékenység, olvas-
va az egyesület célkitűzései-
ről készült feljegyzést, nyil-
ván nemcsak az ország te-
rületére korlátozódik? 
- Rengeteg erdélyi kapcso-

latunk van, s most keressük a 
megoldást arra, hogy miként 
lehetne az ál talunk ismert 
egyesületekkel jogi kapcsola-
tokat is felvenni, ha ők is csat-
lakozni szeretnének hozzánk. 
Ez azonban még tisztázásra 

Semmi politika - érdekvédelem 
Beszélgetés dr. Szerdahelyi Zoltánnal 

Fotó: Schmidt Andrea 

Tavaly októberben alakult meg szegedi székhellyel az 
Országos Ifjúsági Információs-Tanácsadó Egyesület 
(OITE). Voltaképppcn spontán igény hozta létre, mert a 
megalakulást szorgalmazók kivétel nélkül olyan ifjúsági 
egyesületekben működnek, amelyek információs tevé-
kenységet folytatnak és nem tagjai semmilyen szervezet-
nek vagy szövetségnek. Dr. Szerdahelyi Zoltánt, az OITE 
vezetőjét arról kérdezzük, az egyesület csak érdekvéde-
lemmel vagy politikával is foglalkozik majd? 

vár. A napokban beszéltem a 
VMDK szabadkai alelnökével, 
s kértem, hogy amennyiben tud 
ilyen egyesüle tekről vagy 
egyénekről, értesítsen bennün-
ket a kapcsolatfelvétel megin-
dítása érdekében. Az ottani ál-
lapotokat ismerve, egyelőre 
nem valami biztató ez az 
együttműködési lehetőség, bár 

a mi programunkban a segít-
ségnyújtás is szerepel, így szí-
vesen támogat juk a velünk 
kapcsolatot teremtő egyesüle-
teket. Egyik tagszervezetünk-
nek kiváló kapcsolata van a 
pozsonyi magyarokkal és szer-
ződésük is van velük, ami azt 
jelenti, hogy ez automatikusan 
magasabb szintre kerül majd. 

• A testvérvárosi kapcso-
latok keretében az OITE 
milyen szerepet kaphat ? 
- Darmstadt városa egy ifjú-

sággal és médiákkal kapcsola-
tos tanácskozásra küldött meg-
hívót március elejére, ők is ki-
fejezték fogadó készségüket, 
hogy szeretnének tárgyalni 
ilyen témakörben. Remélem, 
hogy ez létre fog jönni. Hagyo-
mányosan jó a kapcsolatunk 
Turkuval, ahol igen nagy ifjú-
sági információs irodahálózat 
van, s velük is együttműködési 
szerződésre számítunk. Meg 
kell azonban jegyeznem, hogy 
egy ilyen új egyesület tevé-
kenységében nyilván nem az 
első lépés a külföldi együttmű-
ködés, de a munka során erre 
mindenképpen számítunk, ki-
váltképpen az ottani hasonló 
jellegű ifjúsági irodák tapaszta-
latainak felhasználására. 

Az OITE egyébként eddig 
13 jogi és 4 természetes tagot 
számlál. Közülük 2 szegedi: a 
Szegedi Ifjúsági Házban mű-
ködő ifjúsága információs és 
tanácsadó iroda és a Katolikus 
Ifjúsági Iroda. Az egyesület ja-
nuár elején önálló helyiségek 
biztosításáért kérelemmel for-
dult az önkormányzathoz, te-
kintettel széleskörű és országos 
jelentőségű tevékenységére. 
Az elnök bízik abban, hogy a 
fentiek figyelembevételével az 
önkormányza t mé l tányo l j a 
majd a kérést és a jövőben még 
hatékonyabb munkát tudnak 
majd kifejteni. 

Kisimre Ferenc 

Nyugdíjasok - életben maradni? 
A HÉT KÉRDÉSE 

Olajmezőkre 
épült gondok 
Bratinka József Algyőn 

A Magyar Nyugdíjas Egye-
sületek Országos Szövetsége 
tiltakozást juttatott el nemrégi-
ben az Országgyűléshez azért, 
mert a 16 százalékos nyugdíj-
emelésről szóló indítvány he-
lyett, csak 14 százalékos eme-
lést szavazott meg ez évre a T. 
Ház. A nyugdíjasok - akik kö-
zül sokan naponta már csak 
egyszer-kétszer esznek - úgy 
tűnik, joggal elégedetlenek, 
mert az emelés nem lesz azon-
nali. Márciusban 9, szeptem-
berben 5 százalékkal növeked-
nek majd a nyugdíjak előrelát-
hatólag. 

Gelcz Sándor nyugdíjas: -
Nyolcvankilenc éves vagyok, 
ebből 49 évet és négy hónapot 
dolgoztam. Most 12 ezer forint 
nyugdíjam van. Bérlakásban 
élek, nagyon sok pénz elmegy 
a rezsire. Utána alig marad va-
lami, amiből egész hónapban 

élnem kell. Attól félek, egyszer 
még hoznak egy olyan tör-
vényt, hogy a nyugdíjasok csak 
a pirosban mehetnek át a zeb-
rán... Ilyesfajta intézkedéssel 
véglegesen meg lehetne oldani 
a nyugdíjasok gondjait . Ko-
molyra fordítva a szót; értesül-
tem a nyugdíjemelésről, örülök 
is neki, csak az a kérdés, hogy 

az emelő nem fog-e az emelés-
tói sérvet kapni... 

Ungi István rokkantnyug-
díjas: - Nagyon jó ma a nyug-
díjasok élete. Én például 41 
évet dolgoztam, és ma 10 ezer 
100 forint a nyugdíjam. Ketten 
vagyunk a feleségemmel, de 
ebből a pénzből nem tudnánk 
megélni, ha nem volna egy kis 

Számítástechnikai fejlesztés 
előtt álló részvénytársaság 

felvételt hirdet legalább 
villamos üzemmérnöki 

(gyengeáramú) diplomával, 
középfokú angol 

nyelvvizsgával, valamint 
érvényes jogosítvánnyal 
rendelkező fiatal, agilis 

férfiak számára. 
Jelige: „Sürgős 1234/12 
jeligére a Sajtóházban. 

tartalékunk, amit most felé-
lünk. Kettőnk fizetéséből az 
egyik elmegy a rezsire, a mara-
dékból bizony már nem sokra 
futja. A nyugdíjemelést nem 
kapkodják el odafönt, nem úgy 
mint a képviselőkét. Márciusig 
is fizetni kell a fűtést, és enni 
is szeretnénk valamit. 

Tánczos Lajosné nyugdíjas: 
- 1991-ben 36 év munkavi-
szony után 5575 forinttal kezd-
tem nyugdíjas éveimet. Mára a 
nyugdíjam 7550 forintra emel-
kedett. A férjem még dolgozik, 
az ő fizetése nélkül nem is tud-
nánk megélni. Fogalmam sincs 
arról, hogy tudnánk a lakást 
fenntartani, a rezsit kifizetni és 
- élni. Iszonyú nehéz azoknak 
a nyugdíjasoknak a helyzete, 
akik magukra maradtak , s 
egyedül kénytelenek szembe-
nézni a gondokkal. A nyugdíj-
emelést, véleményem szerint, 
nagyon elaprózták. Sajnos , 
nem vagyok optimista, manap-
ság sok jót nem várhat az ember. 

P. T. P. 
Fotó: Somogyi Károlyné 

Fémzárol t vetőburgonya, 
zab, á rpa , lucerna, 

kukor ica , kerti 
vetőmagok kaphatók . 

Aján lunk táp, termény, 
malmi őrleményt . 

A g ó r a K e r . K f t . 
T e r m é n y b o l t 
Domaszék, Duna u. 6. 
Tel.: 62/384-046 

Alig tíz kilométerre a város-
tól, a helyi közlekedés „vérke-
ringésében", voltaképpen Sze-
ged egyik városrészének kelle-
ne tekintenünk. Az is, hiszen 
közigazgatásilag a városhoz 
tartozik. Mégis sajátságosan 
egyéni, kis településekre jel-
lemző gondjai vannak Algyó-
nek. 

Dr. Bratinka József, ország-
gyűlési képviselő tegnap este 
ezekkel a gondokkal, problé-
mákkal ismerkedett a választó-
polgárokkal való találkozása 
alkalmával. A hosszú beszél-
getés során felmerült a kár-
pótlással kapcsolatos teendők 

sokasága, a huzavona, amely 
idejébe, pénzébe, egészségébe 
kerül az embereknek, a vállal-
kozók adógondjai, a kisnyug-
díjasok sérelmei, az iskola-
építés kérdése, a közlekedési 
viszontagságok, s más egyéb 
vélt vagy valós problémák, sé-
relmek is. 

A fent iek mel le t t , s ez 
mindenképpen az algyőieket és 
képviselőiket dicséri, elhang-
zott , hogy az utolsó si-
mításokat végzik a faluházon, s 
céltámogatással a szennyvíz-
tisztítás ügye is megoldódik 
majd. 

K. F. 

Február 1 - jétől 

téli vásár 
az emele ten 

kétrészesek, blúzok, kabátok, 
ingek, zakók, öltönyök, dzsekik, 

csizmák, szövetek, selymek 
és még sok más ruházati termék 

30-40%-os 
á r e n g e d m é n n y e l , 

a m í g a kész le t tart. 

SZEGED 
NAGYÁRUHÁZ 

F i g y e l e m ! M o s t v e g y e m e g ! 
A Délröviköt ruházati diszkontja reklámáras ajánlata: 

— női szoknyák 180 Ft 
— fiú ingpulóver 80 Ft 
-férfiingek 350 Ft 
— női harisnyanadrág 30 Ft 

és még sok más árucikk is akciós áron kapható! 
Várjuk szeretettel vásárlóinkat! 
Szeged, Kereskedő köz 4. 
Nyitva: H - C s 8-15-ig 
Péntek: 8-12-ig. 

Mi már 
a nyárra 

KJpte gondolunk! 
Keressen 

bennünket, megéri! 
Spanyolország már 

3600 Ft-tól. 
Istria 

már 1400 Ft/héttől. 
Görögország 

már 1700 Ft/héttől. 
Kréta (repülőgéppel) 

25 900 Ft-tól. 
Rodosz (repülőgéppel) 

29 900 Ft-tól. 
Egyes útjainkra 

február 28-ig 
10% árengedmény 

Cim: P e t y a T o u r s 
Szeged, Kossuth L. sgt. 25. 
Telefon: 62/324-182. 

Alsóvárosiak, figyelem! 
A Csiszár Autósiskola Bt 
személygépkocsi-vezetői 

tanfolyamot indít 

a V a s u t a s Művelődés i 
H á z b a n 

( Szeged, Rákóczi út 1.) 
1993. II. 8-án 

16 órakor. 

- Részletfizetés! 
- Tavalyi elméleti tandíj 
- Minden 10. hallgató 

elméleti oktatása 
ingyenes! 

Jelentkezés: 
- Kolozsvári tér 3/A 
T.: 319-055 

- Rákóczi út 1. 
T.r310-154 

- Stílus Szőrmebolt 
Mars tér 18. T: 314-436 


