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A jogutód beint 
mmem egészen úgy, mint a kalauz a vonatnak. Makacsul 

Iw teszi, és az is lehet, bosszú van mögötte. Szeretnéd ezt 
vagy azt? Mai idétlen csavarintással ez a felelet rá: ehun 
viszik! Ezt, neked! Vedd tudomásul, még mindig a mi 
kezünkben vagy. 

Mindenféle jogutóddal megesik az ilyesmi, mi most a 
termelőszövetkezetek szétrobbanásával létrejött káefték 
némelyikéről szeretnénk csak szólni. Szinte akármelyikhez 
elmehetnénk tanpéldáért, mert a legtöbb, sajnos, a szentek 
törvényét követi: maga felé hajlik a keze. A földek körüli 
hatalmas káoszból elég kiemelnünk a legkisebbet. Az 
egykori szegedi Móra Ferenc Termelőszövetkezet egyik 
jogutódjáról vesszük a textust. 

Alsóvárosra hívtak bennünket, igazságot keresni. Leg-
alább negyven-ötven ember panaszkodna, ha népgyűlést 
hirdettünk volna, mondják a meghívók. Olyan egykori 
tagok, illetve utódaik - őket is nevezhetjük jogutódnak! -, 
akik gondoltak egy nagyot, és mivel öregek, eladták vissza-
kapott örökségüket: az öreg már nem bírja megművelni, a 
fiatal meg nem akarja. 

Szabad a főid forgalma, bár méltó ára még mindig nin-
csen, annak adják tehát, aki többet ad érte. Igen ám, de 
mivel a törvényes másik oldali jogutód is szeretné megven-
ni, ráadásul lényegesen olcsóbban, vélt hatalmánál fogva 
beint: ehun viszik! Kéne a tavalyi földhasználati díj? Nem 
kapod; mert másnak adtad el! 

- Álljunk meg, bátyám! Ha egyszer eladták, miért 
akarnak földhaszonbérleti díjat? 

- Elmehetne elnöknek! O is ezt mondta. 
-A felelet? 
- Idén adtuk el, de amit követelünk, az a tavalyi! 
- Mert azt már meg kellett volna kapniuk? 
- Itt a szerződésünk, az áll benne, minden év október 

végéig ki kell fizetniük aranykoronánként a nyolc kiló 
búza mindenkori tőzsdei árát. Kerek egy éve tartoznak 
vele. 

- De az is itt van, hogy megszegték a szerződést. Mert az 
első pontjában meg az áll, 1993-ra és 1994-re el vannak 
kötelezve nekik. 

- Akkor lenne igaz, ha tavaly év végén kifizették volna. 
Vagy legalább az idei tavaszon, ahogy a legtöbb szövet-
kezetben teszik. Ők szegték meg a szerződést! Azért adtuk 
el, mert nem fizettek. 

- Itt már paragrafussal szántják a földet, uraim! 
- Abban reménykednek, kicsi tételekről van szó. Van, 

akinek háromezer forintja úszik, van, akinek csak kettő. 
Ennyiért ki megy a bíróságra? De ha ötven ember két-
háromezer forintja elúszik, az már ugye, több. Mert mi 
arra gondoltunk, ha másként nem megy, összefogunk, 
megbízunk egy körmös ügyvédet, hogy hajtsa ki a 
pénzünket felesben. 

- Hogyan kell ezt értenünk? 
- Úgy, hogy a teljes járandóságunk fele az övé lehet. A 

semminél a maradék fele is több. 

mmjabb tanpörre van tehát kilátás. Attól azonban 
V magunk is tartunk, már jogutód se lesz, mire döntés 
születik. 

Horváth Dezső 

• Még meg sem történtek a 
beígért nagy energ iaáreme-
lések, máris egyre többet lehet 
olvasni a kifizetetlen közüzemi 
díjak emelkedéséről. A fővá-
rosban a legégetőbb a problé-
ma, de Szeged sincs sokkal 
kedvezőbb helyzetben. Egé-
szen más azonban a helyzet a 
kisebb településeken, ott még a 
lakosság döntő többsége vala-
hogyan mindig kiszorítja a ha-
vi családi költségvetésből a 
víz, a gáz és az e lekt romos 
áram díját. Például Kisteleken 
és vonzáskörzetében egészen 
kedvező a kép. 

Mint Nagy Ferenctől, az ön-
kormányzati tulajdonú Víz- és 
Csatornamű Kft. vezetőjétől 
megtudtuk, a lakosság részéről 
tisztességes fizetőkészséget ta-
pasztalnak, a túlnyomó több-
ség ki akarja és ki is tudja fi-
zetni a víz- és csatornadíjat. A 
lakossági díjtartozás nem több 
2-3 százaléknál. A közületek, 
vállalkozások esetében kissé 
több az elmaradás, de ez első-
sorban a likviditási gondok mi-
atti késedelmes f izetésekkel 
magyarázható. 1994. július 1-
től a helyi önkormányzat ha-

A Démász Rt. kisteleki kirendeltségének székháza. (Fotó: 
Somogyi Károlyné) 

tározza meg a víz- és csatorna- kisteleki kirendeltségének ve-
díjat, ha az ÁFA mértéke nem 
változik, akkor december 31-ig 
nem terveznek díjemelést. 

Bartucz Tibor, a Dégáz Rt. 

zetője elmondta: a lakossági 
fogyasztók kintlévősége ele-
nyésző, nem éri el havonta az 1 
százalékot. A téli időszakban a 

fűtés miatt egy-egy fogyasztó-
nál előfordul nagyobb fizetési 
elmaradás, de ez nem jellemző, 
s ezeknél az eseteknél is meg-
oldást jelent a részletfizetési 
kedvezmény. A kirendeltség-
vezető szerint ez a kedvező 
helyzet annak köszönhe tő , 
hogy már évekkel korábban 
fokozott figyelmet fordítottak a 
fizetési fegyelem erősítésére. 
Nagyon f o n t o s n a k t a r t j ák , 
hogy a fogyasztó és a díjbesze-
dő között megfelelő nexus ala-
kuljon ki, ami nagyban hozzá-
járul a pozitív helyzethez. 

Nem sokkal ro s szabb a 
helyzet a Démász Rt.-nél sem, 
bár a Szegedi Üzletigazgató-
sághoz tartozó kisteleki kiren-
deltségen jelenleg 564 ezer fo-
rintos lakásfogyasztási kintlé-
vőséggel számolnak. 

H. Zs. 
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Megnyílt 
a Repülő 
Galéria 

Talán már a mai felnőttek is 
ott kíváncsiskodtak a vidám-
parki repülő ablakainál, más 
lehetőség nem lévén, hiszen a 
kiszolgált LI-2-es ajtaja rend-
szerint zárva volt. Ez a hagyo-
mány tört meg szombat dél-
után, amikor az apróságok bir-
tokba vehették a rózsaszín re-
pülőgép belsejét - igaz, átala-
kítva. A pilótafülke és az utas-
tér helyén a Repülő Galéria al-
kotásai fogadják az. érdeklődő-
ket. Természetesen nemcsak a 
mesteremberek dolgoztak, ha-

nem maguk a gyerekek is hoz-
zájárultak a funkcióváltáshoz: 
„Vidám valóság" címmel gyer-
mekrajz kiállítás nyílt a repülő-
ben. 

A pályázatra több mint 600 
rajz érkezett, az egyes kategó-
riák győztesei pedig a szom-
bati megny i tón vehet ték át 
ajéndékaikat. Az óvodásoknál 
a szegedi Nagy Adrienn, a kis-
iskolásoknál a klárafalvi Fodor 
Melinda és Kószó Edina, a 
felső tagozatosoknál a szintén 
szegedi Tarjányi Imre alkotása 
kapott e lső díjat . Valójában 
azonban minden pályázó nyer-
tes, hiszen mindenki győzött, s 
legalább egy vidámparki belé-
pőt kapott . S ami nem mel-
lékes: mind a 625 rajzot kiállí-
tották, egy részüket a repülő-
ben, a maradékot pedig a vi-
dámparki villamoson. 

• Vályi Nagy Ervin kiváló 
teológiai könyvének címét vet-
ték kölcsön idén tavasszal egy 
előadás-sorozat szervezői: e 
metaforikus cím alatt pedig a 
vallás - társadalom - moderni-
záció problémakörét próbálták 
számos oldalról megvizsgálni 
kiváló szakemberek: civil teo-
lógus, szociológusok, lelkész, 
egyháztörténész, írók, újságíró 
megszólaltatásával. Sok-sok 
rendezetlen kérdés merült föl 
ekkor, s bár a sorozat vendégei 
értékes és jól artikulált vála-
szokat adtak, jól érezhető volt, 
hogy a tisztulás folyamata ép-
pen csak hogy elkezdődött, s 
bizony igen szűk körben fo-
lyik. Alighanem még bizonyí-
tásra sem szorul ugyanis, hogy 

• Közéleti Kávéház 

Minden idők peremén 
a rendszerváltás utáni időszak 
- immáron nem diktatórikusán 
és központilag irányított - egy-
háztör ténete korántsem úgy 
alakult, ahogyan azt sokan -
köztük a je len sorok írója — 
vártuk. Bizalmatlanság és gya-
nakvás, konzervativizmus és 
közömbösség, gyűlölködés a 
szeretet nevében, marakodás 
közös j ava inkon miközben 
iszonyúan ki vagyunk éhezve 
egymás szeretetére, a hit meg-

tisztító erejére. Nem történt 
meg az egyházak és a vallásos 
emberek évtizedek elnyomat-
tatásának objektív feldolgozása 
sem: jószerével csak végletek 
csatáztak és csatáznak egymás-
sal. Szekértáborok sokasága 
épült föl, pedig inkább össze 
kellene fogni az Erős Vár vé-
delmére, befogadva sokmillió-
nyi bolyongó porszem-ember-
társunkat. 

Hétfőn este 6 órakor a Köz-

életi Kávéházban, a Virág cuk-
rászda zöld s za lon j ában -
mennyi re i l lenek e nevek a 
jelen esthez! - ismét kísérletet 
teszünk a vallásos hitünkkel, 
társadalmunk hitbéli fejlődé-
sével, egyházaink modernizá-
ciós kérdéseivel össze függő 
problémák tisztázására. 

Az est vendégei : Donúth 
László lelkész, Kamarás István 
szociológus, Máté-Tóth András 
civil teológus, Ördögh Szil-
veszter író, Pál József egyház-
történész, Szántó János szo-
ciológus. 

Az ő nevükben is szeretettel 
várja az érdeklődőket 

Kiss Ernő, 
az est házigazdája 

• Megyei hétvégi mérleg 

Három halálos baleset 
Batida határában, egy Hód-

mezővásá rhe ly r e tar tó sze-
mélygépkocsi gyalogost gá-
zolt. A férfi, az áldozat, erősen 
ittas állapotban csellent a jár-
mű elé, melynek vezetője, bár 
fékezett, nem tudta elkerülni az 
ütközést. A gyalogos a helyszí-
nen életét vesztette. 

Kiszombor és Ferencszállás 
között a 41 éves szegedi férfi 
személygépkocsijával ütközött 
egy VW Transporter mikro-

bussza l . A j e l ek szer int ez 
utóbbi jármű vezetője elaludt a 
volán mellett, s így tért át a 
menetirány szerinti bal oldalra. 
A vétlen szegedi sofőr a hely-
színen elhunyt. 

A szegedi Csillag téren egy 
72 éves hölgy fékező autó elé 
került, s a manőver ellenére a 
j á r m ű fe l lök te az idős asz-
szonyt. Az áldozat a kórházban 
belehalt sérüléseibe. 

Csuvas kórus Szegeden 
Nagy sikerű hangversenyt 

adott pénteken este a József 
Attila Tudományegyetem aulá-
jában a Csuvas Állami Ének-
kar. A kiváló hanganyagú, jel-
legzetes szláv tónusával monu-
mentálisan megszólaló együt-
tes műsorát elsősorban a ro-
mantikus kórusirodalom mes-
terműveiből állította össze Vla-
dimír Zselobanov karmester. A 
program második részében 
csuvas és orosz népzenei fel-
dolgozások szerepeltek, melye-
ket az énekkar - számos kiváló 
szólistája közreműködésével — 
é r ze l emgazdag és t empera-

mentumos előadásban szólalta-
tott meg a közönség hosszas 
ünneplését kiváltva. 

Hasonló különlegességeket 
kínál másik szegedi koncert-
jük: ma este 7 órai kezdettel a 
görögkeleti szerb templomban 
(Somogyi u. 3.) lépnek fel. Az 
évszázados falak között ez lesz 
az e l ső h a n g v e r s e n y , ám a 
helyszín kiválasztása nem vé-
letlen: a pravoszláv egyházi 
kórusmuzsika itt a megfelelő 
szellemi környezetben, egyben 
városunk egyik legszebb, de 
legkevésbé ismert templomi 
enteriőrjében hangzik fel. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

A Domus előtti parkré-
szen tapasztalható állapotokat 
teszi szóvá egy olvasónk a 
Szentháromság útjáról: a sze-
méthalmaz szinte állandósul a 
bútoráruház előtti térségen, 
senki nem törődik vele, hogy 
a Belvárost miképpen csúfítja 
ugyanaz a szemét sokszor na-
pokon, néha heteken keresz-
tül. Ugyancsak olvasónk em-
líti, hogy a nagy sztk előtti 
egyetlen padot még májusban 
elvitték, azóta nincs a beteg-
ellátásra hivatott intézményen 
előtt egyetlen ülőalkalmatos-
ság se. 

A repülőtér környékén 
uralkodó tarthatatlan közbiz-
tonsági helyzetet rója fel M. 
E., aki visszautal a múlt héten 
már szerepelt panaszra, hogy 
a szakmunkásképző iskola 
hallgatói az ottani tanműhelyt 

szama: 
327-784. Felhívjuk olvasóink figyelmét 
arra, hogy Szegedről is mindegyik 
számot tárcsázni kell. Ha ötletük van 
Fekete pont című rovatunk számára, 
kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

Közérdekű problémáikat, észrevé-
teleiket az elmúlt héten Becsei Péterrel 
oszthatták meg. Ezen a héten Tóth 
Szeles István ügyeletes munkatársunk 
várja hívásaikat, munkanapokon 8 és 
10 óra közöt t , 
vasárnap pedig 
14-től 15 óráig . 
Rádiótelefonunk 

0 6 - 6 0 / 

nem tudják félelemérzés nél-
kül megközelíteni, még ke-
vésbé elhagyni. Nemrégiben 
az egyik fiút több, a közeli 
szükséglakásban lakó egyén 

megtámadta és kirabolta. Ol-
vasónk szerint talán a rendőr-
tiszthelyettes iskola hallgatói 
tehetnének valamit a bizton-
ság érdekében, ami talán fon-

tosabb, mint a villamos-el-
lenőröknek nyújtott kíséret -
véli telefonáló olvasónk. 

Az APEH ügyintézésére 
mondott igen lehangoló pél-
dát Gy. K. olvasónk (neve és 
te lefonszáma a szerkesztő-
ségben). Háromszázezer fo-
rintos összeggel tartozik az 
APEH panaszosunknak, aki 
az áfa-visszatérítést a júniusi 
b í rósági í té le te t köve tően 
mindeddig nem kapta meg. A 
család megélhetése van ve-
szélyben, ami a hivatalt alig-
ha érdekli mivel legutóbb 
beismerve a hibájukat,s hivat-
kozva, hogy a bírósági átira-
tot nem kapták meg - újfent 
az iratok benyújtására kérték 
a vállalkozót. Ez annyit je-
lent, hogy ismételt sorban ál-
lás után még várhat egy hó-
napot, amíg esetleg pénzt lát. 

AZ MDF állandó ügyeletet 
tart a Római körút 31. szám 
alatti i rodájában, munkana-
pokon 10 és 16 óra között. 

A MUNKÁSPÁRT 14-17 
óráig ügyeletet tart a Csap utca 
62. szám alatti pártházban. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodáján (Tisza Lajos krt. 2—4. 
I. em. 123-as szoba) dr. Bálint 
János ingyenes jogi tanács-
adást tart az érdeklődőknek, 
15-16 óra között. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az SZDSZ Földváry utca 3. 
szám alatti irodájában, 16-17 
óráig. Tartja dr. Pesti Gábor. 

AZ MSZP Szeged és tér-
sége szövetsége 17 órakor, az 
MSZOSZ székházának (Eszpe-
rantó utca 3-5.) földszinti ter-

mében összevont taggyűlésen 
dönt arról, hogy kit javasol 
Szeged polgárainak megvá-
lasztásra polgármesternek és 
önkormányzati képviselőknek. 

HOLNAP 
A NYUGDÍJASOK PÁRT-

JA a közelgő helyi választá-
sokkal kapcsolatosan gyűlést 
tart a Teleki utca 3. szám alatt. 
14 órakor. 

DR. H O R P Á C S Y AND-
RÁS, a 20-as választókerület 
képv i se lő je fogadóórá t tart 
17-18 óráig a Gedói Általános 
Iskolában (József A. sgt. 116.). 

DOBÓ JÁNOS, a 2 l -es vá-
lasztókerület képviselője foga-
dóórát tart 17 órától a Kodály 
Téri Általános Iskolában. 

M Ű S Z E R T E C H N I K A SZEGED 
alközpontok 

Szeged, Moszkvai krt. 8. © 326-800 


