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Utcakép Mórahalom ú j városrészéből. (Fotó: Somogyi Károlyné) Nógrádi Zoltán polgármester 

• Új műsorhoz új férfi kell 

Mórahalom átalakulóban 
- A Homokkultúra Szakszö-

vetkezet felbomlása után fél 
hektárostól 80 hektárosig közel 
kétezer magángazdaság alakult 
ki Mórahalmon. Mivel a szak-
szövetkezet korábban is meg-
engedte a magángazdálkodást, 
az emberek fel voltak rá ké-
szülve, és nagy lendület tel 
kezdtek az önálló termeléshez. 
Jött azonban a meglepetés, a 
szakszövetkezet által vállalt 
funkciók - például a termelési 
integráció, az értékesítés meg-
szervezése - kiestek, hiányoz-
nak. Nagyon hamar világossá 
vált, a termelők kedvezőtlen 
alkupozícióba kerültek a pia-
con, egymás konkurrenseivé 
váltak, a jövedelmezőség és a 
termelés hatékonysága zuha-
násszerűen csökkent. Megol-
dást kellett keresni, de a koráb-
bi rossz tapasztalatok miatt 
szinte eretnekség volt új társu-
lást ajánlani a problémák or-
voslására. Abban az időben ke-
rültem az önkormányzathoz. 
Az előző polgármester hamar 
felismerte, egy ilyen jellegű te-
lepülés közigazgatása nem nél-
külözhet egy olyan embert, aki 
csak a mezőgazdasággal fog-
lalkozik. Mezőgazdasági refe-
rensként kezdtem dolgozni , 
majd később falugazdász let-
tem. Első nagy fe lada tom 
1993. júniusában, az emlékeze-
tes pusztító vihar után a károk 
felmérése, és a kormánytámo-
gatás szétosztása volt. Akkor 
döbbentem rá, hogy óriási 
szervezetlenség van a termelés 
terén. A mezőgazdasági terme-
lés három óriási problémaköré-
től szenved a település: nincs 
tőkéje az igényes termeléshez, 
nincs struktúra, amely képes 
lenne a termelést és az értéke-
sítést megszervezni, és olyan 
távol vagyunk a piactól, hogy a 

Mogyoróriadó 
A ciprusi hatóságok betiltot-

ták a földimogyoró árusítását a 
piacokon, miután ellenőrzéskor 
több esetben is rákkeltő anya-
gokat találtak az olajos mag-
vakban. - Az ellenőrzések so-
rán vett egyes mintákban nagy 
mennyiségben találtunk rák-
keltő toxinokat. ezért döntöt-
tünk úgy, hogy elővigyázatos-
ságból az összes földimogyorót 
kivonjuk a forgalomból - kö-
zölte egy minisztériumi tiszt-
ségviselő. Az egészségügyi ha-
tóságok hamarosan minden 
egyes készletből mintát vesz-
nek. Ha abban rákkeltő anya-
gokat találnak, akkor az egész 
készletet megsemmis í t ik , a 
„ t i s z t a " magvakat viszont 
megkülönböztető címkével el-
látva, néhány héten belül ismét 
forgalomba hozzák. 

Az 570(1 lakosú Mórahalmon a legfőbb megélhetést a 
mezőgazdasági alapanyagtermelés biztosítja. A 25 esz-
tendős Nógrádi Zoltánt fél éve választották a kisváros 
vezetőjévé. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mező-
gazdaságtudományi Karán végzett, közben külkereske-
delmi szakképesítést is szerzett fiatal polgármester úgy 
véli, ha más nem teszi, akkor az önkormányzatnak kell a 
mezőgazdasági termelők számára minden lehetséges se-
gítséget megadnia. 

piaci információk nem jutnak 
el hozzánk, vagy ha eljutnak, 
akkor nem tudjuk hasznosítani. 
Ezekre a problémákra csak va-
lamilyen társulás létrehozása 
je len the t megoldás t , ezért 
1993. novemberében 24 taggal 
megalakftottuk a Mórahalmi 
Közös Mezőgazdasági és Vál-
lalkozói Egyesületet. 

• Milyen feladatokat látott 
el ez az egyesület? 
- Célunk a mórahalmi me-

zőgazdasági termelők érdekei-
nek védelme és közös szakmai 
programok szervezése volt. 
Később műtrágya és vetőmag 
beszerzésével, tenyészállatok 
kihelyezésével foglalkoztunk. 
Olyan termelőkkel, akik közül 
néhányan még a megyehatárt 
sem nagyon lépték át, több na-
pos ausztr ia i szakmai útra 
mentünk. Ez óriási dolog volt. 
Népfőiskolai jelleggel 12 elő-
adásból álló szakmai előadás-
sorozatot tartottunk, növényvé-
delmi tanfolyamot finanszíroz-
tunk. Ezek az apró lépések azt 
eredményezték, hogy 1994. vé-
gére az egyesületnek már több 
mint száz. tagja lett. Szemlélet-
váltás indult meg, az emberek 
kezdték érezni, milyen ered-
ményei lehetnek az együttmű-
ködésnek. Egy év alatt a négy-
millió forintos közös beszer-
zéssel hatszázezer forintot ta-
karítottunk meg a gazdák szá-
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mára. Világossá vált, ha ezt a 
tevékenységet nem egyesület-
ként, hanem nagyobb volu-
menben, gazdálkodó szervezet-
ként folytatnánk, akkor még 
nagyobb eredményeink lehet-
nének. Tavaly nyáron a Gróf 
Károlyi Sándor Szervezetfej-
lesztési Alapítvány támogatá-
sával kijutottam egy kéthetes 
dániai tanulmányútra, ahol volt 
szerencsém megismerni, ho-
gyan alakult ki az a dán mező-
gazdasági szervezettség, amely 
ma már különböző szövetkeze-
ti szintekre épülve világvállala-
tokat működtet. A dániai és a 
korábbi, németországi tapasz-
talataimat igyekeztem a móra-
halmi gazdákkal megosztani. 
Ennek is köszönhető, hogy a 
tavalyi zárszámadó közgyűlé-
sen megszületett a döntés: dán 
mintára Mórahalmon is létre-
hozunk egy szövetkezetet. 

• Hogyan működik ez a 
szövetkezet? 
- A demokratikus működést 

az biztosttja, hogy minden tag-
nak egy szavazata van, attól 
függetlenül, kinek mekkora a 
termelés i volumene. Ezért 
mindenki csak 25 ezer forintos 
szövetkezeti részjeggyel lehet 
résztulajdonos. A Mórakert 
Mezőgazdasági Szolgál tató 
Szövetkezet április 21-én egye-
lőre 52 taggal alakult meg. 
Minden alapvető döntést a szö-

vetkezet tagsága hoz meg, az 
érvényesítésért a szabadon vá-
lasztott vezetőség felelős, az 
operatív feladatok ellátását a 
tagságtól független igazgató 
végzi, aki munkavállalóként 
vesz részt a szervezetben. A 
szövetkezetnek képesnek kell 
lennie horizontálisan csatla-
kozni más hasonló szerveződé-
sekhez, és ezek kialakulása 
után vertikálisan is össze kell 
tudniuk kapcsolódni egymás-
sal. így létrejöhetnek azok a 
szekunder típusú társulások, 
amelyek bizonyos funkciókat 
feladatspecifikáltan vállalnak 
fel. A szekunder szervezetek 
nagyobb távlatokat nyithatnak 
például a feldolgozás, piacku-
tatás, reklám, külkereskedelem 
terén. Bármennyi szint alakul 
ki a vertikumban, valamennyi 
szint döntéshozó alapegysége a 
gazdálkodó. Az egész szerve-
ződés legfőbb célja, hogy a 
gazdálkodót szolgálja, ugyan-
akkor az egyéni gazdálkodás 
felelősségét nem vállalja át. 

• A mezőgazdasági terme-
lés segítése nem az egyetlen 
önkormányzati feladat; me-
lyek a legfontosabb tervek a 
következő időszakra? 
- Szeretnénk fellendíteni 

Mórahalom sportéletét, a fürdő 
fejlesztésétől pedig a gyógy-
idegenforgalom beindulását 
várjuk. Szeretnénk a fiatalok 
számára munkahelyeket terem-
teni, itt alakítottuk meg az Ag-
rya ftgrár- és Falusi Ifjúsági 
Szövetség Csongrád megyei 
szervezetét, amitől a fiatalok 
összefogását várjuk. Amikor 
polgármesterré választottak, 
tudtam, hogy gyorsabb munka-
tempóra lesz szükség. Minden-
ütt vesszőfutás van a fennma-
radásért, nemcsak családi, ha-
nem települési szinten is. Eh-
hez új önkormányzati stílus ki-
alakítására van szükség. Az 
önkormányzatok működésére 
szinte vállalati eredményesség 
kell, hogy jellemző legyen. 

H. Zs. 

A bakkecskék világnapja 
E lőször azt hittem - mivel tegnap volt a csók világ-

napja -, hogy későn kaptam észhez. De hát mi az, 
hogy a csók világnapja? Ezen a napon az átlagosnál több 
csók csattan el? Megtudják az emberek, hogy a csók vi-
lágnapja van, fölállnak a munkapadtól a tizórais szünet-
ben és egyből nekilátnak csókolózni? Egyszeriben csak 
itt van egy csók világnap és ha nem adunk aznap mini-
mum egy csókot, akkor este dolgavégezetlenül dőlünk 
ágynak? Ixissacskán kiderül, hogy abszolúte semmilyen 
befolyása nincs az úgynevezett gyakorlati életre. 

Lassacskán minden nap valamilyen vilgánap van. 
Ilyen-olyan napok. Már föl se kapja az ember a fejét, 
már megszokja, hogy világnap van. Minden nap világ-
nap. Minden nap valami erkölcsi mizéria világnapja. 
Mintha ezzel éket verhetnénk a pénz és hatalom által irá-
nyított világba. Egy csudát! Akik kitalálják ezeket a vi-
lágnapokat, feltűnő magabiztossággal adnak egynapos 
prédikációt, hogy saját lelkiismeretüket borogassák vele. 
Micsoda kiállás egy szebb világ mellett! Dumálni bárki 
tud, bárhonnan. A szó vagy a kijelentések súlya alatt rit-
kán roppan a rohanó világrend. Csak azt hisszük, mint-
ha. Mintha. A „központilag" elrendelt csók íze többnyire 
kesernyés, többnyire perverz Arról nem is beszélve, hogy 
nem kifejezetten telitalálat a csóknak ekkora reklámot 
csinálni, amikor komoly betegségek terjednek cseppfertő-
zéssel, amikor szájról szájra jár a vírus. 

Az az elképzelés is bukni látszik, hogy akkor legalább 
egy időben több ember gondol a csókra setét elmél-
kedések helyett, ugyanis időzónánként máskor van reggel 
és éjfél. Amíg a Föld egyik felén még csók világnap van, 
addig a másik felén már órák óta a bakkecskék világ-
napját ünnepelik a terített asztalnál. 

Na de nem akarom rossz szájízzel befejezni ezt a jegy-
zetet, ezért fölbontok egy csomag rágót, hogy a bakkecs-
ke is megmaradjon meg a káposztának is semlegesítsem 
a pH-értékét. 

Podmaniczky Sziláid 

• A Közéleti Kávéházban 

Óda a szellemhez 
Nyolc esztendeje jelent meg 

és - talán emlékezünk rá -
meglehetősen nagy visszhan-
got keltett B. Élthes Eszter 
Oda az erotikához, avagy a 
szexualitás védelmében című 
könyve, „vitairata". Persze, 
1987-ben még egészen más 
idők jártak, egy új korszak haj-
nalán „értékzavart" emleget-
tünk, s a szerző fgy summázott 
könyve végén: „Akik a külső 
formákat, az illemtani szabá-
lyokat kitalálták, tudták, hogy 
ezek megtartása a belső tar-
talmak megőrzését szolgálja. 
Aki nemcsak 'modernkedik', 
hanem végiggondolja az embe-
ri természet legelemibb törvé-
nyeit, az nem fog felelőtlenül 
szétrombolni mindent maga 
körül a haladás, a szélesebb lá-
tókör hangzatos jelszavai ürü-
gyén". 

B. Élthes Eszter most, nyolc-
év után új - a korábbihoz telje-
sen hasonló küllemű - kötettel 
jelentkezett, címe: Óda a szel-
lemhez avagy az emberiség vé-
delmében. Mi indokolta vajorl 

ezt a tágítást, az első, mégisc-
sak „szűkttettebb" tematika ki-
terjesztését? „Ez a könyv - ol-
vasható a legelső oldalon - az 
én példámon keresztül azt pró-
bálja bemutatni, hogyan juthat 
el egy gondolkodni képes em-
ber a világ visszásságait felis-
merve, s azokra választ keres-
ve az egyetlen, minden kérdés-
re pontos választ adó, örök ér-
vényű, minden rész le tében 
igaz hithez". Vallásfilozfia és 
etika, bölcselet, élmény és az 
erkölcsi normák jelenlegi kri-
tikus helyzete egyaránt ott ka-
varog ebben a műben, amely 
végiggondolandó helyzetek, 
súlyos dilemmák sorát tárja 
elénk. Minderről lesz szó -
Bessenyei Ferenc közreműkö-
désével - azon az igen érde-
kesnek ígérkező beszélgetésen, 
amelyre a Virág Cukrászdában 
kerül .sor május 19-én, pénte-
ken este 7 órakor - s amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel 
vár a házigazda: Domonkos 
László 

AZ IFJÚSÁGI HAZBAN 

ma: 15 órától Szerepjá-
ték Klub; 

holnap: 17 órától Aenne 
Burda-díj '95. Az 1995. évi 
varróverseny nyilvános elő-
döntője: a modellek bemuta-
tása, díjkiosztó ünnepség; 

ma és holnap a JGYTF 
rajz-művészettörténet sza-
kos hallgatóinak kiállítása 

PROGRAMAJÁNLAT 
A JATE KLUBBAN 21-03 

óráig Mi-csoda buli . Há-
zigazda: Mátrai Róbert. 

MA 
EMLÉKKÉPEK A SZEGE-

DI REPÜLÉS TÖRTÉNETÉ-
BŐL címmel kiállítás nyílik 
délután 3 órakor a Fekete-ház-
ban (Somogyi u. 13.). Meg-
nyitja dr. Hegedűs Dezső, a 
Magyar Repülőszövetség elnö-
ke. 

CSERE-BERE gyerekeknek 
délután 4 órától a Ságvári End-
re Művelődési Házban. 

A C S I L L A G V I Z S G Á L Ó 
(Kertész utca) 18 órától láto-
gatható. 

KONCERT A VÁROSI 
ROCK KLUBBAN: 19 órától 
az Arczok a Szegedi Piarista 

Gimnáziumból és a Subject 
Budapestről együttesek játsza-
nak, a Juhász Gyula Művelő-
dési Központban. 

A TAMÁSI ÁRON KLUB-
BAN 20 órától a Timur Lenk 
együttes koncertje. 

A F Ű - V É S Z K L U B B A N 2 0 
órától Nils Horger'son koncert. 

A JAM PUB-ban (Pulz u. 
23.), az Ivó-napi blues bulin a 
Blues Bell játszik 21.30 órától. 

HOLNAP 
ENGEDELMES IPO I. ver-

senyt rendez a Magyar Ebte-
nyésztők Országos Egyesülete 
a Kálvária sgt. 98. szám alatti 
pályáján (a Vadaspark mellett), 
délelőtt 9 órától. 

MÚZEUMI MATINÉ - Új 
faj: Homo Vakációensis - ez-
zel címmel tart biológiai fog-
lalkozást dr. Cs izmazia 
György, délelőtt 10 órától, a 
Móra Ferenc Múzeumban. 

AZ OLAJIPARI DOLGO-

ZÓK KLUBJÁBA 17-21 óráig 
(ezután ké the tente) zenés 
k lubdélu tánra vár ják az 
olajipari dolgozók gyermekeit. 

A S Z Á Z S Z O R S Z É P 
GYERMEKHÁZBAN 18-20 
óráig jó t ékony célú Tát ika 
műsort rendeznek a Bölcsőde 
utcai csecsemőotthon gyerme-
keiért. Fellépnek a kiszombori 
gyerekek. 

AZ ALKOTÓHÁZ 
(Árboc u. 1-3.) foglalko-
zása: ma 14-18 óráig 
szövés; holnap 9 órától 
kézműves k lubvezető i 
tanfolyam (I. éveseknek), 
csipkeverés (felnőtteknek) 
13-ig. gyékényezés 17-ig, 
játszóház 13 óráig. 

G ö r ö g o r s z á g Korfu, repülő-apartman 19 900 
Kréta: repülő+szálloda+félpanzió 29 900 
T á r s a s u t a k : antik Itália, Párizs, Benelux, Skandinávia, 
Marokkó, Skócia E g y é b a j á n l a t : Tunézia, Ibiza, 
Mallorca, Kenya, Szicília, Törökország, Spanyolország, 

utazási iboox Olaszország, Horvátország, Egyiptom, USA, Anglia, Brazília 
WEST TRAVEL Utazási Iroda, Szeged, Oroszlán u. 1., 
tel.: 62 /471-066 , 312-005 
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AUTÓVEZETÉS! 

I . J R 9 
f j l Gyorsan, részletre! 

/ C e l m é l e t i k e d v e z m é n n y e l ! 
Tanfolyam indul május 23-án, 16 órakor 
a Gábor Dénes Szakközépiskolában, Mars tér 14. 

Jelentkezni lehet: 
B Ő I K ) A U T Ó S I S K O L A , M a r s t ér 2 0 . 
N y i t v a : 9 - 1 7 - i g . T . : 3 2 5 - 0 8 3 . 


