
14 GAZDASÁG DÉLMAQYARORSZÁQ SZOMBAT, 1993. JÚN. 12. 

• Tiborcok találkozója 

Végiomlásban a mezőgazdaság 
A mezőgazdasági termelők 

eredményekei akarnak viszont-
látni fizetett érdekvédelmük 
fejében. Mindehhez arányos 
pénzügyi teherviselésnek kell 
csatlakozni. Az elkövetkező 
időszakban a Csongrád me-
gyében lévő mikrokörzetek -
Makó, Szeged, Vásárhely , 
Csongrád, Szentes és vala-
mennyi város térsége - társ-
elnökei felváltva irányítják a 
szövetség munkájá t . Nem 
szabad megengedni, hogy ami 
a vidék számár létkérdés, az a 
Parlamentben vagy a kormány-
zatban politikai epizód, puszta 
alkudozás függvénye legyen. 
A jogi, gazdasági bizonyta-
lanság, az aszály, a küszöbön 
álló újabb törvénymódosítás a 
végromlásba vezetheti az ag-
rárágazatot! Mindehhez járul a 
szö'vetkezetellenes hangulat, 
bár magának a szövetkezés 
elvének fontosságát nyíltan 
nem tagadja meg senki. Erőt 
kell demonstrálni, ha már nem 
e legendő a megosztot t és 
gyenge agrár lobbi . A véle-
ményeket és megállapításokat 
lehet csűrn i -csavarn i , de 
kőkemény tények bizonyítják a 
termelés drasztikus csökkené-
sét a különböző ágazatokban, 
és most már a mezőgazdaság is 

Riasztóberendezések 
Kínálatunkból: 

Jaguár infra 2800 Ft 
8. csat. VISONIC 
központ 10 368 Ft 
Autóriasztó 9 920 Ft 

Rádiós VISONIC 
rendszerek. 

Árak áfa nélküliek, 
viszonteladóknak 

kedvezmény! 

HIFI-kínálatunkból: 
Mission 753 álló doboz 
Marantz CD52 Mk II. 

hangfalállványok! 
Meghallgathatja, 

tesztelheti! 

nagy számban „állít e lő" 
munkanélkülieket. Be kell ta-
golódni a te rméktanácsok 
rendszerébe , mert enélkül 
tovább romlanak a jövedel-
mezőségi és piaci pozíciók. 

Ezekkel a határozatokkal, 
i l le tőleg gondola tokkal és 
észrevé te lekke l kezdődött 
tegnap délelőtt Szentesen - a 
helybeli Árpád Szövetkezet 
székházában - a Mezőgaz-
dasági Termelők Csongrád 
Megyei Érdekvédelmi Szövet-
ségének küldöt tgyűlése . A 
vitában elhangzott a küldöttek 
részéről például az is, hogy a 
kormányza t pótköl tségve-
tésében alig tükröződnek az 
agrárágaza t jogos és reál is 
k ívánságai , vagyis megint 
átverték a paraszti társadalmat, 
tekintet nélkül a szektorális 
hovatartozásra. A mezőgaz-
dasági dolgozók fe l fogása 
egyre inkább radikalizálódik. 
A tisztségviselők megválasz-
tásával kapcsolatban a mikro-
körzetek társelnökei között -
meghatározott időszakra - dr. 
Csikai Miklós , a szentesi 
Árpád Szövetkezet e lnöke 
irányítja a megyei szövetség 
munkáját. 

Sz. R. 

• Az emeletes irodaház nagy 
tanácskozótermében kivétele-
sen hárman tárgyalnak. A 
népesebb küldöt tségek már 
jártak a gyárban, és jönnek -
minden valószínűség szerint -
az elkövetkező napokban is. 
Azt kérdezi a kunszentmártoni 
kft. megbízottainak egyike: mi 
lesz ebből az országból, ha már 
a vállalkozókat is tönkreteszik? 
Összesen több millió forintot 
buknak az üzleten. Mások 
pedig - a kistermelők közül -
szinte minden pénzüket el-
veszítik mint baromfinevelők, 
hiszen kapcsola tban álltak 
vagy állnak a szentesi fe l -
dolgozó üzemmel , ponto-
sabban részvénytársasággal. 

Mag Pál ügyvezető igazgató 
mondja, hogy június 8-án volt 
a csődegyezségi tárgyalás a 
részvénytársaság és a hitelezők 
között. A cég további harminc 
nap moratóriumot kért a hi-
telek ütemezésére, illetve a 
hitelezőkkel kötendő egyez-
séget megteremtésére, ezen 
belül a cég kedvező megoldást 
kínált a baromfi-kistermelők 
követeléseinek kielégítésére. 
Körülbelül 20 mill ió forint 
kifizetése szerepelt az előter-
jesztett javaslatban. A csőd-
egyezségi tárgyaláson meg-
hiúsult a megoldás, mert több 
nagy hitelező az előterjesztett 
javaslatot nem tartott megva-
lósíthatónak. Parázs vita ala-

Szentes: csőd hátán csőd! 

h APEI „padlóra küldte" a kistermelőket? 
kult ki a kistermelők és a nagy 
hitelezők között, és elhangzott 
az a kijelentés, hogy a csőd 
kihirdetése, azaz a 90 napos 
moratórium alatt a részvény-
társaság vezetése kiegyenlít-
hette volna tartozását. Ez a 
kijelentés nagy felháborodást 
keltett a cég termelői körében, 
akik a ki nem fizetett alap-
anyag miatt reklamáltak. 

- Az APEH je len lévő 
képvise lő je az egyezségi 
tárgyalást követő napon -
kérésemre - telefaxon is meg-
ismétel te korábbi á l lás fog-
lalását, azzal a „csekélyke" 
módosítással, hogy a kifizetést 
saját felelősségemre megtehe-
tem - sorolja Mag Pál ügy-
vezető igazgató. Egyút ta l 
kezembe nyomja az APEH 
írásos véleményét. 

• Az a kifejezés, hogy 
„saját felelősségére", miért 
van külön aláhúzva? 

- Úgy vélem, tudatos tör-
vényszegésre senki nem vál-
lalkozhat, hiszen furcsa lenne 
olyan tanácsokat osztogatni és 
elfogadtatni , amelynek jogi 
következményeit más kény-

telen viselni. A csődeljárásban 
és felszámolásban jártas jogi 
szakértők szerint - a kister-
melők követeléseinek mostani 
kiegyenlítése - fedezetelvo-
násnak minősül - a többi 
hitelező elől - , és kimeríti a 
bűncselekmény fogalmát! 

Elgondolkoztató, hogy az 
APEH, a társadalombiztosítás 
és egy-két nagyobb hitelező a 
kistermelők 20 millió forint-
jának kifizetését olyankor teszi 
kétségessé, amikor a másik 
oldalon az egymilliárd forint 

értékű üzem létezése forog 
kockán! Úgy tűnik, ezzel vég-
leg „padlóra küldték " a kister-
melőket, hiszen teljesen bi-
zonytalan, hogy a csődfel-
számolási eljárás befejező 
szakaszában jut-e pénz olyan 
tartozások kifizetésére, ame-
lyek a baromfinevelőket érintik 
elsősorban. 

A felszámolási eljárást az 
üzem már bejelentette a cég-
bíróságnál. Igy a folyamat 
elindult, és nem tudni, a 
„nehéz kő hová repül, és kit, 
hogyan talál meg". Minden-
esetre az eljövendő új tulaj-
donosnak a mostani vezetés 
működőképes üzemet tud 
átadni, a dolgozókkal és a 
szakemberekkel együtt. A 
vállalt bérmunka az esztendő 
végéig megtart, így lenne pénz 
a munkabérre és a legszo-
rosabb költségek fedezetére. Ez 
olyan szempontból is lényeges, 
hogy nem kellene máról 
holnapra hétszáz• munka-
nélkülit a város nyakába 
dobni. 

Szabó Róbert 

MONITOR GMK. 
Szeged, Brüsszeli krt. 2. 

Tel.: (62) 323-670 

DRÓTHÁLÓT 
tüskésdrólot, drnthuzalt, csirkchálől, 

rahitzhálót, szita- rostaszöveteket 

legolcsóbban 
a készítőtől vásároljon. Szeged 
SÁRKÁNY U. 29. 

T e l . : 3 1 2 - 9 1 6 , 3 2 9 - 5 2 8 

Jó fizikummal 
raktárosokat 
felveszünk 
élelmiszerüzletbe. 

Érd.: tel. 311-010. 

ELADÓ 
Szeged, Dorozsmai út 143. 
szám alatti, 
3000 nm területen lévő 
550 nm-es iroda, 
250 nm-es kétszintes 

raktár, 
300 nm-es műhelyépület. 
Érdeklődni: (62) 361-212, 
(62) 361-284-es telefonon. 

ENGEDMENYES 
BÚTORVÁSÁR 
Június 1 -jétől július 31 -ig 
felvett előjegyzéseknél: 
SZUPER ELEMES 
BÚTORRA 
20% engedmény. 
DOMCIS áruház, 
Szeged, Dugonics tér 
8-9. Tel.: 326-911. 

Az MDF 
Szegedi Szervezete 

(Római krt. 31.) értesíti 
az érdeklődőket, hogy 

az új telefonszáma: 

324-456 

Szünidőre diákokat 
, keresünk újságárusításra. 

Érdeklődni lehet. 1993. )ún. 14-én hétfőn IS órakor. 
• SZEGED, STEFÁNIA 10., Sajtóház, 

|1jj§: Tel.: 62/481-281. 
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 

Szónyl u. I., Szeged Tourtst 
(Klssné Vörös Judit), Tel.: 62/341-325 

• SZENTES, KOSSUTH U. 8. 
Tel.: 63/315-328. 

• MAKÓ, DEÁK FERENC U. 2. 
A városi könyvtár bejáratánál. 

Fakereskedés 
Építkezők, asztalosok, 

figyelem! 
Kiváló minőségű 
orosz fenyőfürészáru 
értékesítése. 
Fenyőgerenda 

22 000 Ft/köbméter, 
fenyőpalló 

21 500 Ft/köbméter, 
fenyő colos 

21 200 Ft/köbméter, 
Normál léc 26,50 Ft/fm, 
Bramac léc 33,60 Ft/fm. 
Áraink az áfát tartalmazzák! 
Diós Bt. Szegedi telepe 
Szőreg, Makai út 57. 
(Technoép-telep) 
ugyanitt 
f aanyag-megmunká lás 
(lambéria-, hajópalló-készltés) 

Nyitva: H-P: 7-15-ig. Tel: 
62/405-505 Silló Ferenc. 

Ha Önnek idült és kiierjedt 
pattanásos, gyulladásos a bőre, 

ENTHODIS, 
ha Önnek uram, borotválkozás 
után pattanásos bőrproblémái 
vannak, 

ENTHODIS, 
ha Önnél hölgyem, a nehéz 
napokban gyulladásos 
bőrproblémái vannak, 

ENTHODIS, 
ha olyan oldat készítményt 
szeretne, amely nem tartalmaz 
alkoholt, 
és rendkívül gyorsan 
felszívódik, 
és ha nem szeretné, hogy bőre 
kiszáradjon, hámosodjon 
és hegesedjen 
AKKOR HASZNÁLJON 
ENTHODIST! 
KERESSE A GYÓGYSZER-
TÁRAKBAN ÉS A MAGÁN-
GYÓGYSZERTÁRAKBAN! 

J Kertvárosi, új társasházi lakások kész állapotban 
eladók. 

A társasházban 4 kétszobás, és 3 kétszintes, háromszobás lakás köthető le. 
A társasházhoz hat garázs tartozik. 

Érdeklődni az alábbi elmen lehet: 
IAMBERG Vállalkozásfejlesztő és Tanácsadó Kft. 

Dr. Kóczy Klára és dr. Adóm Attila 6726 Szeged, Főfasor 160. 
Telefon és fax: 62/437-637. délelőtt: 9-12, délután: 14-18 óra között. 
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Értékesítés céljából meghirdetjük 
a Szeged 0536/2 hrsz. alatti telket. 

A terület jelenleg a Szeged-Balaton nagy forgalmú út mellett fekszik. 
A 30 000 nm-es ingatlan a közeljövőben épülő M5-ös autópálya szegedi, 

északi csomópontjában lesz. 
A telek tehermentes, vízzel, ipari árammal ellátott, a gázellátás megoldható. 

Érdeklődni az alábbi címen lehet: 
IAMBERG Vállalkozásfejlesztő és Tanácsadó Kft. Dr. Kóczy Klára és dr. Ádám Attila. 

6726 Szeged, Főfasor 160. 
Telefon és fax: 62/437-637. délelőtt: 9-12, délután 14-18. óra között. 

X 
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Üdülés 
a spanyol 
tengerparton 
Szegedről luxus 
autóbusszal, 
7 éj szál lodában 
félpanzióval, 
augusz tus 2 7 . -
szepl . 5. 23 000 Ft 
szept . 17-26 . 
21 300 Ft 

Üdülés 
Szicíliában 

Repülővel, 3 csillagos 
szállodában, 
félpanzióval. 
8 nap, július-aug.-
szept. hó. 
Részvételi díj: 
48 220 Ft 
IBUSZ 
Szeged, 
Klauzál tér 2. 
Tel.: 471-177, 

471-060 

Műszaki 
termékforgalmazással 

export-importtal 
foglalkozó 

amerikai-magyar kft. 
Szeged 

keres 

f őá l l ású 
k ö n y v e l ő t 
- Önálló, kreatív 

munkavégzés 
- Számítógép-kezelés 

- Szgk. és telefon 
szükséges 

- Jogi ismeret előnyös 
Jelentkezés: 

1993. 06. 20-ig. levélben 
szakmai önéletrajzzal 

„Indiana 5423" jeligére 
a Sajtóházba. 

Mindenféle savval-árammal töltött 

Perion akkumulátor vásár 
pld: 12 V 5 5 Aó 

12 V 9 2 Aó 

3163 Ft 
5157 Ft 

az Excom-Agrokernél és az Agromarketben 
Cfm: Szeged, Dorozsmai út 33. 

Tel.: 62/361-855 

C E N T R U M 

9 
Ön is jól jár, ha felkeresi 
R A K T Á R Ü Z L E T Ü N K E T , ahol 

AMFORA 2 0 % - k a i olcsóbban vásárolhat 

W C - P A P Í R T ÉS PAPÍR S Z A L V É T Á T , 
amíg a készlet tart. 

Cfm: Szeged, Kereskedő köz 4. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 7 - I 5 óráig, pénteken, 
szombaton: 7-12 óráig. 

hétfő 
S Z E Z O N B A N 

O L C S Ó B B A N ! 
június 14-én, 

olcsóbban kínálunk 
színes női pólókat és 

csíkos gyermekpólókat, 
amíg a készlet tart. 
Kérjük keressék fel 

áruházunkat! 

DÉfTlASZ RT 

A Démász Rt. 
Klauzál téri 
központjába 

felsőfokú végzettségű 
munkatársat keres 

oktatási tevékenység 
végzésére, 
koordinálására. 
A munkakör betöltéséhez 
kívánatos az oktatással, 
képzéssel összefüggő 
- I2/I992. (IV. 4.) IKM-rendelet. 
- 1988. évi XXIII. törvény, 
valamint az 
- M T . 110-116. §-ának 
alkalmazás szintű ismerete. 

A fentieken túl előnyt jelent 
a társaság tevékenységének, 

szakterületeinek ismeret, angol 
vagy német nyelvtudás. 

Bérezés megegyezés alapján 
történik. 

Jelentkezni lehet személyesen 
az rt. Klauzál téri központjában, 

a személyzeti vezetőnél. 
(Tel.: 476-576/11-06 mellék.) 


