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• Búcsú Lucs Ferenctől 

Elment egy donátor 
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A szegedi múzeumlátoga-
tó már természetesnek veszi, 
hogy a közművelődésnek 
szánt palotában megszemlél-
heti a magyar festők festmé-
nyeiből összeállított gyűjte-
mény kiváló darabjait. A fest-
ményeket másfél évtizede 
Lucs Ferenc szegedi polgár 
ajándékozta a múzeumnak. A 
reneszánsz idején minden te-
hetős ember szent köteleségé-
nek érezte, hogy a köz javára 
valamit, valamennyit áldoz-
zon jövedelméből. Donátorok 
nélkül nem épültek volna 
templomok és nem készültek 
volna olyan remekművek, me-
lyeket ma is csodál az utókor. 
A szokás másutt ma is él, mi-
felénk az adományozás né-
hány évtizede kiment a divat-
ból. így tizenöt évvel ezelőtt 
nem számított mindennapi do-
lognak. hogy valaki életmű-
vét, vagy egész vagyonát csak 
úgy odaajándékozza egy in-
tézménynek. Lucs Ferenc 
már a hatvanas években gon-
dolt arra, hogy a feleségével 

Anasztázia 
olajképről 
békéltet 

Anatolij Szolovjov és Nyi-
kolaj Budarin űrhajósok ked-
den átvitték a Mir űrállomásra 
azokat a szentképeket, ame-
lyek a három nappal korábban 
az űrállomáshoz csatlakozott 
Progressz M 28 teherűrhajón 
érkeztek. A műveletet é lő 
adásban közvetíti az orosz te-
levízió. A selyemre festett 
olajképek a IV. században 
vértanúhalált halt Szent 
Anasztáziát, a szerbek és hor-
vátok védőszentjét ábrázolják. 
A küldemény II. Alekszi j 
moszkvai pátriárka és II. Já-
nos Pál pápa áldásával indult 
az űrutazásra. A képek 1996. 
januáijáig maradnak az űrállo-
máson, s addig többször is le-
het mejd látni őket az űrállo-
másról közvetített televíziós 
adások során. A földi repülés-
irányító központ nyilatkozata 
szerint az ikonok a jóság és a 
béke üzenetét hivatottak kül-
deni az űrből a földre, és re-
mélhetőleg jótékony hatást 
gyakorolnak az egykori Jugo-
szlávia területén ellenségeske-
dőkre. 

Kalmár Márton Lucs Ferenc-
portréja. (Fotó: Karnok Csaba) 

együtt összegyűjtött képeit 
közkinccsé teszi. Egy kis mú-
zeumot szeretett volna létre-
hozni. ahol az értékes festmé-
nyeket a látogatók, belépődíj 
kifizetése nélkül látogathatták 
volna. Ezt az elképzelést ak-
koriban nem lehetett megvaló-
sítani. 

A Lucs házaspár 1980 -

ban adta át a Móra Ferenc 
múzeumnak műgyűjteményé-
nek tetemes részét, ötven ké-
pet, a magyar festészet kivá-
lóságainak alkotásait. (Csók 
István, Aba-Novák Vilmos, 
Koszta József, Rippl - Rónay 
József, Paál László, Rudnay 
Gyula) A múzeum tulajdon-
képpen eltartási szerződést 
kötött az adományozókkal, 
akik a járadékot is összegyűj-
tötték, annak egy részét kari-
tatív célokra ajánlották fel, a 
maradék pénzt pedig kamatos-
tul a múzeumra hagyták. A 
pénzből a gyűjtemény gondo-
zási kiadásait lehet majd fe-
dezni. Lucs Ferenc halálával 
számos szobor, szőnyeg, 
pénzérme került a múzeum tu-
lajdonába. melyeket bizonyára 
láthat majd a nagyközönség is. 

Lucs Ferenc nem volt min-
dennapi ember. Sokan különc-
nek, bolondosnak tartották, 
mert megtörtént, hogy a nagy-
kabátját, bútorait tette pénz-
zé, hogy egy képet megvásá-
roljon. Feleségével együtt 

igen szerény körülmények kö-
zött élt. A házaspár legfőbb 
szórakozása az volt, hogy 
egy-egy kedvenc képhez meg-
felelő zenét keresett és estén-
ként azt hallgatta. Az elhiva-
tott gyűjtő a képeket, a művé-
szetet szerette, gyűjteményét 
nem vagyonnak, hanem kultu-
rális örökségnek tekintette, 
melyet mindenkivel meg kí-
vánt osztani. Lucs Ferenc ifjú 
korában, a nehéz háborús 
években zsidókat, menekülte-
ket mentett, később pedig a 
magyar képzőművészet reme-
keit. A gyönyörködést akarta 
megosztani azokkal, akik a 
mai rohanásban egy-egy fest-
mény szemlélésében lelnek 
pihenőre. 

A szegedi donátor nem 
gazdagítja tovább a gyűjte-
ményt, 83 éves korában csen-
des pihenőre tért, itthagyva 
nekünk a kincset, melyet szent 
kötelességünk vigyázni. Jó ha 
tud róla a következő nemze-
dék is, hogy a huszadik szá-
zad végén élt egy polgár, aki 
nemcsak gyarapítani, de adni 
is tudott. Lucs Ferencet, szűk 
baráti körben tegnap helyez-
ték örök nyugalomra. 

Pacsika Emília 

A svájci nők 
sokáig élnek 

Svájcban tovább élnek a 
nők, mint bármely más euró-
pai országban. Tíz év alatt a 
svájci nők átlagos élettartama 
majdnem két évvel nőtt és 
már meghaladja a 81 eszten-
dőt. A svájci férfiak szintén 
hosszú életet élnek, az egy év-
tized alatt 1,8 esztendővel 
74,2 évre nőtt átlagos várható 
élettartamukkal azonban csak 
a negyedik helyen állnak Eu-
rópában Izland. Svédország és 
Görögország mögött. A svájci 
statisztikai hivatal 1988. és 
1993. között tanulmányozta a 
svájciak élettartamát, s egye-
bek közt megállapította, hogy 
a házasokra hosszabb élet vár, 
mint az egyedülállókra. Az 
élettartam növekedése ellen-
ére az elmúlt években nőtt a 
halandóság a 20-40 éves kor-
osztályban, részint az AIDS, 
de a gyakoribb erőszakcselek-
mények következményeként 
is. 

• Általában mindaddig nincs 
is probléma, amíg csak egy 
örökös van, aki rövid időn be-
lül az örökhagyó helyébe tud 
lépni vagy megállapodni a tár-
sasággal üzletrészének meg-
váltásáról. Komoly gondot 
okozhat azonban az, ha az 
örökös személye ismeretlen, 
vagy örökösi minősége vitás. 
Az örökösök hosszú ideig pe-
reskedhetnek azon. hogy mi 
tartozik a hagyatékhoz, vagy 
kit milyen arányban illet meg 
az örökség. A jogerős bírósági 
döntésig patthelyzet áll elő. A 
társaság működése akadozhat, 
sőt le is bénulhat, 

ha ax örökhagyóé volt 
ai 

• Figyeljünk a tulajdonostársra... 

Hogyan örökölhetünk üzletrészt? 
Évek óta folyamatosan növekszik a gazdasági társa-

ságok száma, jelentősége. Egyre többen fektetik a pén-
züket társaság alapításába vagy üzletrészek megvásár-
lásába, gyakran több gazdasági társaságban rendelkez-
nek érdekeltséggel. Az üzletrész - jogi szempontból -
ugyanolyan forgalomképes dolog, mint a személygép-
kocsi vagy az ingatlan. Szabadon átruházható és meg-
terhelhető, illetve örökölhető. Hogyan érvényesülnek 
az üzletrész öröklésekor a hagyatéki eljárás szabályai? 
Erről adunk tájékoztatást a Házi Jogtanácsadó segítsé-
gével. 

kell arról, hogy az örökös 
tényleges örökségéhez jusson, 
másfelől arról, hogy 

Ugyanakkor az örökös sem le-
het biztos abban, hogy üzlet-
része évek múlva is ugyano-
lyan értékű lesz, mint amikor 
megörökölte. Kétszemélyes 
gazdasági társaságnál igen 
nagy a veszélye, hogy a tulaj-
donostárs valamilyen módon 
csökkenteni akarja az örökös 
részét. Egyedül dönthet min-
den lényeges kérdésben, és 
előfordulhat, hogy döntéseivel 
nem feltétlenül a társaság ér-
dekeit szolgálja. 

Mindent összevetve: olyan 
érdekekről van szó, amelyek 
védelmét feltétlenül biztosíta-
ni kell jogszabályi rendelke-
zéssel. Egyfelől gondoskodni 

Blársaság 

A gazdasági élet nem tud 
„várni" egy bizonytalan idejű 
és kimenetelű döntésre. 

Alapvetően az öröklésben 
érdekeltek védelmét szolgálja 
az az új rendelkezés, hogy ké-
relmükre a leltárelőadó vagy 
az eljárásra illetékes közjegy-
ző biztosítási intézkedést ren-
delhet el, ha a társaság (szövet-
kezet) vagyonának megóvá-
sa indokolja. A törvénymódo-

sítás szándékosan nem jelölte 
meg pontosan a biztosítási in-
tézkedések formáját, hiszen az 
függ a társaság jellegétől, ed-
digi tevékenységétől és szá-
mos olyan körülménytől, 
amely jogszabályban tételesen 
nem sorolható fel. Bármilyen 
meghatározás oda vezetne, 
hogy valami biztosan kima-
radna belőle. Az eljárásban 
résztvevőknek - ideértve a 
közjegyzőt is - közösen kell 
az adott esetre megfe le lő 
megoldást találniuk, amely 

egyikfél 
érdekeit sem sérti. 

Csak példaszerűen néhány 
eset, amely a kodifikáció so-

rán - mint a szabályozás indo-
ka - felmerült. Ha a társaság 
vagyona túlnyomó részben je-
lentős értékű ingatlanból áll. a 
hagyatéki hitelező kérheti az 
ingatlan zárlatát a hagyatéki 
eljárás befejezéséig. Ezzel 
megelőzhető, hogy a társaság 
elidegenftse vagy megterhelje 
azt. Előfordulhat az is, hogy a 
társaság nagyobbb összegű 
készpénzzel rendelkezik. 
Amennyiben tartani lehet at-
tól, hogy a társaság ezt az 
összeget kockázatos befekte-
tésre kívánja fordítani, az ér-
dekelt kérheti az összeg bíró-
sági letétbe helyezését. Ter-
mészetesen hangsúlyozni kell, 
hogy az intézkedés elrendelé-
sénél mindegyik fél érdekeire 
figyelemmel kell lenni. Hi-
szen ha az előbbi példában 
említett bírósági letét azt ered-
ményezi, hogy a társaság nem 
tudja a fizetési kötelezettsége-
it teljesíteni, a biztosítási in-
tézkedés nyilvánvalóan na-
gyobb kárt okoz, mint amit 
megelőzne. 

• A szocia l izmus utolsó 
éveiben már nem az volt a 
baj, hogy sok vagy idő előt-
ti volt a szocializmus, ha-
nem a demokrácia és a pi-
acgazdaság volt kevés. A 
rendszerváltás utáni kormá-
nyoknak mindig ebből kel-
lett volna kiindulniuk. Saj-
nos egy ik sem ezt tette. 
Minden kormánypolitika 
abból indult ki azóta, hogy 
a szoc iá l i s v ívmányokat 
szűkíteni kell. (Lásd „kora-
szülött jóléti állam") Ezen 
az úton viszont a hatalom 
ütközik a közvéleménnyel. 
Ebből a helyzetből a min-
denkori hatalom azzal akar 
kitérni, hogy egyre kevésbé 
vonja be a közvéleményt, 
azt kiskorúnak tartja, mert 
nem érti meg a kormány 
bölcsességét. 

Ez a gazdaságpolitikai 
stratégia egyre mé lyebb 
gazdasági és végül politikai 
válságot szül, ami ördögi 
körként csak felerősít i a 
stratégiai és módszertani 
hibákat. 

Nincs addig megoldás, 

• Nem a szocializmus volt sok, kanom... 

„Felülről" boldogítani? 
amfg a kormányzat nem ve-
szi tudomásul a közvéle-
mény elvárásait. A szocia-
lizmust ne azért vetette el 
az ország népe, mert túlsá-
gosan szocialista volt, ha-
nem azért, mert nem volt 
demokratikus és nem volt 
eléggé piaci. A kettős köve-
telményből fakadóan ugyan 
azóta a demokrácia formai 
keretei kiépültek, megvaló-
sult a többpártrendszer, a 
sajtószabadság, és kiépült a 
p iacgazdaság , de nem 
hagytak fel vezetőink azzal, 
hogy az országot felülről 
kell megváltani, akarata el-
lenére boldogítani. Tovább 
él az a közép- és kelet-eu-
rópai reformereket a felvi-
lágosodás óta jellemző tra-
díció, hogy a nép még el-
maradott, nem szabad rá 

hallgatni, hanem okos ka-
marilla politikával, élcsa-
pattal kell megteremteni a 
jogi viszonyokat mindad-
dig, amíg nem lesz érett a 
nép arra, hogy a saját érde-
keit helyesen felismeije. 

Ez azonban a demokrá-
cia megtagadása. Demokrá-
ciáról csak ott beszélhe-
tünk, ahol a kormány kény-
telen azt csinálni, amit el-
vár tőle a közvé lemény . 
Aki azt tartja, hogy a köz-
vélemény nem jót, nem reá-
lisat akar, s azt akarata el-
len, annak a háta mögött 
kell megvalósítani, az min-
den, csak nem demokrata. 
Ha pedig ezt az erőszakos 
népboldogftást a közvéle-
mény szociális elvárásai ro-
vására akarja elérni, akkor 
nemcsak nem demokrata, 

de még kevésbé szocialista, 
azaz szociáldemokrata a 
szó európai értelmében. 

Igazi rendszerváltásról 
mindaddig nem beszélhe-
tünk, amíg nem a közvéle-
mény akaratának megvaló-
sítója a politika. Más a köz-
vélemény több munkaalkal-
mat, azaz kevesebb munka-
nélküliséget, több szociális 
érzékenséget , tehát nem 
ilyen vad jövedelemelosz-
tást akar. Ez a kormány is, 
különösen pedig az MSZP, 
ezért került hatalomra. Ezt 
még ők sem tagadhatják. 
Mentségül azonban azt 
hozzák fel, hogy a közvéle-
mény elvárásai irreálisak. 
Azaz a közvélemény kisko-
rú, azt még a szemét beköt-
ve, a véleményét mellőzve 
kell vezetni. Márpedig ez 

nem rendszerváltás, mivel 
ez nem demokrácia, csak az 
annak a leplében megjelenő 
fe lv i lágosul t abszolutiz-
mus. 

Az sem igaz, hogy a pi-
achiányos szocializmus he-
lyett korlátlan világgazda-
sági kitettségű piac a szá-
munkra járható út. A ná-
lunk sokkal erősebb távol-
keleti országok is számos 
hatékony eszközzel véde-
keznek a világpiac betörése 
ellen. Mind magas védővá-
mokkal és kvótákkal, mint 
adminisztratív korlátozás-
sal. Akik a szocialista belső 
és a KGST külső piac ab-
szolút védelme után a teljes 
ki tet tséget választották, 
gyorsan tönkretették azt a 
f e ldo lgozó ipart és azt a 
mezőgazdaságot, amelynek 
néhány év alatt lett volna 
ereje felkészülni a nagyobb 
nemzetközi kitettségnek. 
Ezért vagyunk ma sokkal 
messzebb a gazdasághi ver-
senyképességtől, mint hét 
évvel korábban is voltunk. 

Dr. Kopátsy Sándor 
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Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászközlcniénvek 
keretes, fényképes formában Is feladhatók. 

Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak 

Mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy 
KAPITÁNY ZOLTÁN 

életének 48. évében el-
hunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása július 
28-án 12 órakor lesz a 
Belvárosi temető rava-
talozójából. 

A gyászoló család. 

Fájó szivvel tudatjuk, hogy a 
szeretett nagynéni. 

BESENYIJÁNOSNÉ 
Strbka Mária 

volt Műhely u.-i lakos, életé-
nek 85. évében hosszú beteg-
ség után elhunyt. Temetése 
július 28-án 13 órakor lesz az 
újszegedi temetőben. 

A gyászoló család, 
te 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, édesapa, 
fiú, vő, testvér és rokon, 

MÉSZÁROS JÁNOS 
július 24-én, 38 éves korában 
váratlanul elhunyt. Temetése 
július 28-án 11 órakor lesz a 
Dugonics temető ravatalozó-
jából. Gyászmiséje szombaton 
18 órakor lesz a Tátra téri 
templomban. 

A gyászoló család, 
Baktó. 

te 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

SORS PÁL 
életének 76. évében hosszú be-
tegség után elhunyt. Temetése 
július 27-én, csütörtökön 11 
órakor lesz az ásotthalmi te-
metőben, előtte gyászmise 10 
órakor az ásotthalmi katoli-
kus templomban. 

Gyászoló hozzátartozói, 
te 

Szomorúan tudatjuk, hogy 
SZANKA MIHÁLY 

75 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatá-
sa július 28-án 13 órakor lesz 
a szatymazi temetőben. 

Gyászoló Molnár család, 
w. 

„Nem haltál meg, csak elte-
mettünk, akkor halsz meg, ha 
elfeledünk." Mély fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a szeretett 
édesapa, após, nagyapa, déd-
nagyapa és sógor, 

TOMBÁCZ ANTAL 
július 21-én hosszú, súlyos be-
tegség után elhunyt. Temetése 
július 26-án, a gyászmisét kö-
vetően, 18 órakor lesz a rösz-
kei temetőben. 

A gyászoló család.. 

Fehér és sérga 
naposcsibe 

eb jegyzés nélkül kopható 
július 28-án (péntek} 6 órától, 

a Mars tér 12. sz. alatti 
kék pavilonban 

fehér 35 Ft/db, 
sárga 25 Ft/db áron 

Vásároljon most csibét, miebtt 
még felmennek áraink. 

Kotogány János 
barom Fikereskedő. 

Tel.: 326-600, 325-531, 
319-755 

Kismamák, molett 
hölgyek, fígyeleml 

Bermudák, overálok 
(rövid és hosszú), 

nadrágok, ruhák, 
fehérnemük széles 

választékban az 

Kismamaruha boltban 
Szeged, Párizsi krt. 15. 
(rendőrséggel szemben) 
Nyitva: H-P 10-18-ig, 

Sz.: 9-12-ig 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy édesanyánk, mamikánk. 
dédikénk, anyós, testvér, só-
gornő, keresztanya, rokon, 

özv. FARKAS IMRÉNÉ 
Vőneki Rozália, 

Sándorfalva, Nefelejcs u. 2., 
volt rúzsai lakos, 1995. július 
22-én hosszú szenvedés után 
elhunyt. Temetése 1995. július 
27-én 15 órakor lesz a rúzsai 
temetőben. Előtte 14 órakor 
szentmise a rúzsai templom-
ban. 

A gyászoló család, 
te 

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy szeretett férj, édesapa, 
testvér, nagyapa és rokon, 

CSONKA FERENC 
életének 80. évében hosszan 
tartó, súlyos betegség után 
csendesen elhunyt. Kívánsá-
gára az alsóvárosi temetőben, 
szűk családi körben csendben 
eltemettük. 

Szeretettel búcsúzunk, 
az égben találkozunk, 

te 
Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, ismerősök-
nek, szomszédoknak, akik 
szeretett édesanyánk, 

VIDÁCSJÁNOSNÉ 
temetésén megjelentek, rész-
vétükkel és virágaikkal fáj-
dalmunkon enyhfteni igyekez-
tek. 

A gyászoló család, 
te 

Hálás szivvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a roko-
noknak, szomszédoknak, ba-
rátoknak, ismerősöknek, a 
postai dolgozóknak és a kör-
zeti orvosának és asszisztensé-
nek, akik szeretett halottunk, 

CSONKA FERENC 
temetésén megjelentek, rész-
vétükkel és virágaikkal fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család, 
te 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, ismerő-
söknek, a ruhagyár dolgozói-
nak, akik drága szerettünk, 

SEBŐK JÁNOS 
temetésén megjelentek és 
mély fájdalmunkban együtt 
éreztek. Külön köszönetet 
mondunk lelkiismeretes mun-
kájáért háziorvosának és II. 
sz. belklinika kardiológiai osz-
tály orvosainak. 

A gyászoló család. 

ÓRIÁSI 
ÁRENGEDMÉNY 

július 25-től augusztus 7-ig 
a WS-Ker diszkontjában 

44 részes francia 
füstszínű étkészlet 
reklámáron: 4999 Ft 
Szeged, Textilgyári u. 3, 
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