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• Elveszhet a le nem hívott 
agrártámogatás! 

Gazdajegyzők után 
falugazdászok 

A kormány döntött, 
hogy januártól állítja fel 
az új falugazdász-háló-
zatot , s miután kicsit 
megkésve írták ki a pá-
lyázatot , utólag némi 
könnyítést adtak a je-
lentkezőknek. Erről, va-
lamint a géptámogatá-
sok aktuális kérdéseiről 
beszélgettünk Tasnádi 
Gábor megyei FVM-hiva-
talvezetóvel, aki a közel-
jövőben szintén „ringbe 
s zá l l " , h iszen a tárca 
minden megyében kiírta 
már az új pályázatot a 
hivatalvezetői állásra. 

• Korábban gazdajegy-
zők voltak, ezután falu-
gazdászok segítik az ag-
rárvállalkozókat. Mi a 
különbség? 
- Az ú j rendszer nem 

egyenes folytatása a gazda-
j egyző inek , hanem több 
szempontból különbözik at-
tól. Például folyamatos szol-
gáltatással és nem ügyeleti 
rendszerben fognak majd 
dolgozni a falugazdászok. 
Legfontosabb feladatként a 
kormányzati intézkedések-
ről, támogatásokkal kapcso-
latos döntésekről és tudniva-
lókról tájékoztatják a gazdál-
kodókat. Segítenek eligazod-
ni a pályázatok között , s 
akár az űrlap kitöltéshez is 
adhatnak hasznos tanácsokat. 

0 A tárca tervezi a ter-
melők regisztrációját is. 
Ez hogyan történik? 
- Aki bármilyen agrártá-

mogatást akar igénybe venni, 
annak - viszonylag egyszerű 
eljárás keretében - regiszt-
ráltatnia kell magát az FVM-
hivatalnál. Ezt helyben a fa-
lugazdászok végzik, akiknek 
az is feladatuk, hogy segítsék 
a helyi önszerveződéseket, 
értékesítő-, beszerző szövet-
kezetek létrehozását. A pá-
lyázóknak egyébként érde-
mes figyelembe venni dönté-
süknél, hogy felsőfokú ag-
rárvégzettség nélkül gyakor-
latilag nincs esélyük, s az is 
rajtuk múlik, hogy köztiszt-
viselőként, vagy vállalkozó-
ként töltik be a falugazdász 
munkakört. Ugyanakkor, aki 
a hét körzetközpont - Sze-
ged, Mórahalom, Kistelek, 
Csongrád, Szentes, Vásár-
hely, Makó - egyikére pályá-
zik, az csak köztisztviselő le-
het, s ezt az ada tvédelmi 
szempontok is indokolják. 

0 A rövid jelentkezési 
határidő miatt utólag 
könnyített a pályázati fel-
tételeken a kiíró. 

- Nem kell önkormányza-
ti igazolást csatolni a pályá-
zónak, valamint az erkölcsi 
bizonyítvány megérkezésére 
sem szükséges várni, elegen-
dő a kérvény feladását iga-
zolni. Cél az, hogy minél 
többen pá lyázzanak az 
összesen harmincegy Csong-
rád megyei f a lugazdász i 
helyre, hogy valóban a legal-
kalmasabbakat lehessen ki-
választani. 

• Ki dönt? 
- Itt, helyben az FVM-hi-

vatal öttagú bizottságot ala-
kit , három munka tá r sam 
mellé az agrárkamara és a 
gazdakörök delegálnak egy-
egy tagot. A körzetenként ki-
alakított rangsort jóváhagyá-
sommal j u t t a t j u k fel az 
FVM-be, s a végleges dön-
tést ott hozza meg egy bi-
zottság. Fontos tudni, hogy a 
rangsorolásnál - azonos fel-
tételek esetén - az eddigi ka-
marai gazdajegyzőket előny-
be kell részesíteni. 

0 Lassan vége az eszten-
dőnek. Mi a legfrissebb 
hír támogatások terüle-
tén? 
- Mindazoknak, akiknek 

valamilyen pályázat alapján 
támogatás jár és még nem 
hívták le maradéktalanul, azt 
legkésőbb december 28-ig 
tehetik meg, csak addig fo-
gadják a kérelmeket és utal-
ják a pénzeket. Persze ezt 
jobb mind hamarabb meg-
tenni, elkerülendő a torlódá-
sokat . Ezek közöt t olyan 
pénzek is lehetnek, amelyek 
elvesznek, ha idén nem hív-
ják le az összegeket. 

- Géptámogatásokra vi-
szont már elfogyott a pénz. 

- Valóban, az APEH az 
idén már nem fizeti ki a hoz-
zá fordulókat, mezőgazdasá-
gi gépvásárlás támogatása cí-
mén, mert kiürült a pénztár. 
De tudni kell, hogy az FVM-
hivata lban tovább fo ly ik 
ezeknek a támogatásoknak a 
regisztrációja, s januárban 
újra megnyílik a költségveté-
si kassza, azaz a pénzeket fo-
lyamatosan kifizethetik. 

- Ez már a következő esz-
tendő. Ugyanakkor az ön 
székére, mint minden FVM-
hivatalvezetői állásra új pá-
lyázatot írt ki a tárca. Meg-
méretteti magát? 

- Pályázok, mert az a hu-
szonhárom esztendő, amit a 
szakterületen eltöltöttem, ar-
ra kötelez, hogy folytassam 
amit elkezdtem. És mara va-
lóban kitűnő szakemberek-
ből álló csapatot vezethetek. 

Kovács 

Üléseznek Algyö 
képviselői 

• Munkatársunktól 
Algyő község képviselő-

testülete december 14-én 
(hétfőn) 14 órától ülésezik a 
k ö z s é g h á z á n . A tes tü le t 
dönt a Településüzemelteté-
si Kht. létrehozásáról, a he-

lyi gépjárműadó és iparűzé-
si adó m ó d o s í t á s á r ó l . A 
képviselők jóváhagyják jö-
vő év első félévi munkater-
vüket. 

A testület ülése nyilvá-
nos. 

w áiűüiíMíwwÉ 
Mindjárt itt a karácsony, és még Ön sem tudott ajándékot 

^enni? Autója van a megajándékozni kívántnak? 
Vagy szívesen elutazna valahová? 

Lepje meg ö t 
a Magyar Autóklub 

szolgáltatás ajándékával! 
Bővebb felvilágosításért hívja 

a Magyar Autóklubot: 62-474-874, 420-133, 
vagy keressen bennünket Szegeden, a Kossuth L. sgt. 112. alatt! 

Karácsonyra: gyermekdarab 
A zenés-táncos műfa-

jokban profi színművész, 
Rácz Tibor gyermekdarab 
rendezésére vállalkozott -
amatör gyakorlattal a há-
ta mögött: hat éve vezet 
gyermekszinjátszó cso-
portokat Szegeden. A ka-
maraszínházi Hamupipő-
kén látszik, hogy a ren-
dező jól ismeri a gyer-
mekközönséget. És az is, 
hogy sovány lehet a szín-
házi buksza. 

Mesehiányos idők járnak a 
gyerekekre. A közhely igaz-
sága az elmúlt pénteki kama-
rasztnházi bemutatón, Rom-
hányi József - Fényes Sza-
bolcs: Hamupipőke című ze-
nés gyermekdarabjának pre-
mierjén is beigazolódott. A 
felnőttek számára színházat 
csinálok irigyen tapasztalhat-
ták, milyen hálás "tud lenni a 
gyereksereg - akár csak 
egyetlen szóviccért, tréfás 
gesztusért, azért, hogy bevon-
ják a játékba vagy egy ügyes 
technikai trükk árán létrejövő 
szcenikai varázslatért. Szinte 
mindenért;, ami a színpadon 
történik. Ideális közönség a 
gyerekek közössége. Hangos 
örömrivalgásuk hallatán az 
jut az ember eszébe: ők aztán 
igazán megérdemelnék a leg-
jobb színházi minőséget. Szá-
mukra kéne megcsinálni a 
szakmailag legigényesebb, 
kiállításukban legszínvonala-
sabb darabokat. Hosszú távon 
sokszorosan megtérülő szín-
házi - és szocializációs, azaz 
társadalmi - befektetés lenne. 
De a színház is, meglehet, 
kényszerűen, leszokott a 
hosszútávú gondolkodásról, 
legfőbb gondjai napi termé-
szetűek. Sokáig nem volt sa-
ját gyermekprodukciója a 
Szegedi Nemzeti Színháznak; 
Rácz Tibornak köszönhetően 

A Hamupipőke a Kamaraszínházban: Király Levente, Müller Júlia, 
Mátyássy Szabolcs. (Fotó: Schmidt Andrea) 

most van végre - csak szegé-
nyes. 

Félreértés ne essék, a pro-
dukció alkotói és szereplői 
minden dicséretet megérde-
melnek, mert adott körülmé-
nyek között mindent megtet-
tek, amire tellett nekik. A ma-
gyar díszlettervezők doyenje, 
Varga Mátyás nem találta ran-
gon alulinak, hogy mesejáték-
hoz készítsen - rajzokat: lepo-
rello-díszlete egyszerű, s biz-
tos, hogy nem került sokba. 
Papp János, aki romantikus 
operahősök luxusjelmezeinek 
fantáziás álmodója, most úgy-
szólván maradék rongyokból 
alkotott ötletes és karakteres 
ruhákat. Müller Júlia komoly 
színészi teljesítményt áldozott 
be, hogy lendületes ecsetvo-
násokkal rajzoljon egy karika-
túra-figurát, a gonosz, kapzsi 

mostohát. Király Leventének 
nem derogált nevetségesre il-
legetnie magát a király-bohóc 
szerepében. Jó stílusérzékkel 
talált rá Harsányi Attila a fő-
bajkeverő Pitvarmester ambi-
valenciájára: a gyerekek szá-
mára mulatságos volt, a fel-
nőtteknek groteszk színeket 
mutatott. Farkas Andrea és 
Bognár Gyöngyvér jól adták a 
harsányan buta lányokat, a he-
lyén volt Borovics Tamás és 
Mátyássy Szabolcs. Nagyon 
szép énekhangja van Rácz Ri-
tának és a színpadon is ottho-
nos, talán nem véletlenül: Ha-
mupipőke civilben a Rácz Ti-
bor - Fekete Gizi színészhá-
zaspár lánya. (A másik szere-
posztásban ugyancsak amatőr 
színjátszó, Mayer Yvett látha-
tó a címszerepben.) Megható 
igyekezettel működtek a szín-

padon a Kacsóh Pongrác Ze-
neiskola növendékei és a szín-
házi tánckar fiataljai - az idő-
sebb generációt képviselő Ko-
lep Zoltán irányításával. 

A klasszikus mese színpadi 
átirata Romhányi József rímes 
versezetével és Fényes Sza-
bolcs fülbemászó zenéivel 
azért jó választás, mert való-
ban családi szórakozást kínál: 
nyolctól nyolvannyolc éves 
korig ajánlható, kinek egysze-
rűen a mese, kinek az élveze-
tes szólelemények és jellem-
karikatúrák miatt. Szóval, jó 
hogy van ez a kamaraszínházi 
Hamupipőke. De még jobb 
lenne, ha kiállításának szegé-
nyessége miatt összhatásában 
nem lenne kissé „amatőrös". 
Hanem profi. Amilyet a gye-
rekek érdemelnek. 

S. E. 

• A Cenzor-Értékpapír Rt. jelenti az értékpapírpiacokról 

Borús hét vége 
a világ vezető tőzsdéin 

Folytatódott a mérték-
adó a m e r i k a i rész-
vényindex, a Dow Jones 
értékének lemorzsolódá-
sa, amely a pénteki zá-
ráskor 8821 pontot ért. 
Ugyancsak jelentősen 
esett a japán index, a 
NIKKEI is, heti zárásbon 
több, mint n é g y s z á z 
ponttal, az angol index, 
az FTSE pedig 118 pont-
tal ért kevesebbet pénte-
ken, mint az előző na-
pon. A v i s s z a e s é s fő 
okaként a napv i lágra 
kerülő előzetes, év végi 
eredmény-elörejelzése-
ket jelölik meg a szakér-
tők. 

Korábban a Boeing, a 
Procter&Gamble, valamint a 
J. P. Morgan jelentette be, 
hogy év végéig várható ered-
ménye elmarad a tervezettől. 
A hét végén hasonló szellem-
ben nyilatkoztak az Ericsson 
illetékesei is. Tovább gyűrű-
zik a Clinton-botrány, s töb-
ben aggodalommal tekinte-
nek az elnökkel kapcsolatos 
kongresszusi eljárás kétséges 
kimenetelére is. 

A Dow Jones november 
24-i állásához képest közel 
550 pontot esett, és négy hete 
nem állt ilyen alacsonyan. 

Az angol jegybank csü-
törtökön a vártnál nagyobb 
mértékben, 50 bázisponttal 
6,25 százalékra csökkentette 
irányadó alapkamatát, ennek 
ellenére pénteken több, mint 

Táblázatunkban a tőzsde Blue Chip-
részvényeinek heti szereplését követhetik nyomon 

Értékpapír Forgalom 
milliárd 

f"ri"í 

Előző heti 
záróár 

Heti 
záróár 

Változás 
Ft 

Változás 
% 

Matáv 7,80 1160 1170 10 0 ,86 
T V K 9,45 2835 2920 85 3 ,00 
Mol 51,00 4965 5410 445 8,96 
Démász 1,53 1 6 3 5 0 17 400 1050 6,42 
Richter 1,93 7900 7805 - 9 5 - 1 , 2 0 
Borsodchem 1,75 5300 5380 80 1,51 
O T P 4,53 8990 9285 295 3 ,28 
Graboplast 0 ,44 1670 1700 30 1,80 
Rába 0,31 1640 1595 - 4 5 - 2 , 7 4 
Pick 0,38 8405 8905 500 5,95 
Égis 0,25 4600 4650 50 1,09 
BUX 5665,62 5815,53 2,65 

(JNZOR 
^ ^ ^ É r t é k p a p í r Rt. S z e g e d 

(A BNP-Dresdner Értékpapir Rt. partnere) 

Jirfehrtni pedig szihéges -
- mozgásban a CENZOR" 

100 pontot esett a mértékadó 
angol részvényindex. Szakér-
tők szerint a közeljövőben to-
vábbi lazításra kényszerül a 
Bank of England. 

Az orosz kormány csütör-
tökön jóváhagyta 1999. évi 
költségvetés-tervezetét. Elem-
zők szerint a tervek teljesíthe-
tősége az adóbehajtás haté-
konyságán fog eldőlni. Elgon-
dolkodtató az orosz pénzügy-
miniszter kijelentése, mely 
szerint ha nem enyhítenek az 
ország '99. évi és 2000-es 
adósságterhein, Oroszország 
számára a puszta túlélés is 
megkérdőjelezhetővé válik. 
Az elmondottakat támasztja 
alá az a tény is, hogy Moszk-

va egész héten folyamatosan 
tárgyalt a kormányhitelezőket 
tömörítő Párizsi Klub tagjai-
val a hitelek átütemezésének 
lehetőségeiről. 

A nemzetközi tőkepiacok 
mozgása és annak iránya ter-
mészetesen jelentősen befo-
lyásolta a pesti parkett heti 
eseményeit is, ámbár a szá-
mok tükrében azt is elmond-
hatjuk: a magyar piac a hé-
ten, sőt még a hétvégén is jól 
tartotta magát. 

A tőzsde mértékadó rész-
vényindexe, a BUX egy hét 
alatt 150 pontot emelkedett, 
sőt csütörtökön újra megkö-
zelítette a 6000 pontot. A 
Blue Chip részvények heti 

forgalma kötésértéken közel 
80 milliárdos forgalmával át-
lagosnak tekinthető. Az össz-
forga lom 60 százalékát a 
MOL produkálta, s egy hét 
alatt közel 9 százalékos árfo-
lyam-emelkedése biztatónak 
mondható. 

A héten bejelentett tunézi-
ai kőolaj-kitermelés beindítá-
sa, valamint a gázágazatról 
megjelent, előzetes, kedvező 
eredmények mind felfelé tor-
názták a papír árfolyamát. 

Meglepően jól szerepelt a 
héten régiónk két papfija is a 
tőzsdén. A Démász árfolya-
ma kötésértéken több mint 
1,5 milliárdos forgalom mel-
lett 6,4 százalékkal emelke-
dett, s heti 17 400 forintos 
záróára nyár óta a legmaga-
sabb. A Pick árfolyama közel 
6 százalékkal erősödött, bár 
forgalma nem érte el kötésér-
téken a 400 millió forintot 
sem. 

A BÉT (Budapesti Érték-
tőzsde) tanácsának szerdai 
ülésén jóváhagyta az ELMÜ 
és az Emász tőzsdei beveze-
tési kérelmét. A döntés értel-
mében a két cég részvényeit 
a tőzsde „B" kategóriájába 
vezetik be, első kereskedési 
napként december 15-ét, ked-
det hagyták jóvá. 

A piac kíváncsian váija az 
új áramszolgáltató-papírok 
tőzsdei debütálását, hiszen az 
áprilisban bevezetett Démász 
óta nem volt új társaság a 
parketten. 

Gedoi Zoltán 

Két szó 
A mai napig senki 

sem cáfolta meg azt a 
tényt, hogy az íróembe-
rek nemcsak írnak, ha-
nem olykor esznek, isz-
nak, szeretnek, gyűlölnek 
vagy tipp-mixelnek. Be-
szélgetni is szoktak az 
íróemberek, és egyikük 
el is mondta nekem, 
hogy az újságírók nem 
tudják elképzelni, szöve-
geik milyen hatásosak 
lehetnek, ha nem csak 
olvassuk azokat konzer-
vatív módon, magunk-
ban, hanem hangosan 
ejtjük ki a szavakat. Ez 
nyílván akadályokat gör-
dít a buszon történő ol-
vasás elé, de a négy fal 
között azért kipróbálhat-
juk. Én is tettem egy kí-
sérletet tudósításaim 
szövegével, de felolvasva 
sem hatottak drámai 
erővel az ilyen monda-
tok: „Az EBRD-től a 
magyar kormány garan-
ciavállalása mellett fel-
vett 40 millió ECU-s hi-
telből az országban 
mintegy 200 vasúti ko-
csit újítanak fel." 

Gondoltam, fordltok 
egyet a dolgon. Hogyan 
hat az elhangzott szöveg 
leírva. Kereskedelmi rá-
diók műsorvezetőit hall-
gattam, tollal és papírral 
felszerelkezve. Az ered-
mény nem maradt el. 
Magyarország vezető rá-
diójának éjszakai szpíke-
re, akit nappal vélhetően 
nem mernek a mikrofon 
mögé ültetni, két szám 
között, éjjel fél egykor, 
az alábbi monológot ad-
ta elő: „Ilyenkor, kará-
csony előtt, biztos sokan 
ülnek otthon, hallgatják 
a rádiói és közben be-
szélgetnek a szeretetről, 
akár társaságban, akár 
egyedül." 

Az elhangzottak után 
elkezdhettem hát beszél-
getni egyedül, nem szól-
tam sokat, mondatom két 
szóból állt mindössze. 
Igaz, a karácsonyhoz 
nem volt köze. 
Táth-Szonesi Attila 

Ünnepi 
koncert 

• Munkatársunktól 
A S a l i e r i k a m a r a z e n e k a r 

és a Vaszy Viktor Kórus ad 
karácsonyi hangversenyt ma 
18 órakor a Honvéd téri re-
formátus templomban. Az 
est műsorán: Corelli: Kará-
csonyi concerto grosso, J. S. 
Bach: Kantate n. 152 és J. S. 
Bach: Magnificat. Közremű-
ködik: Jani Gabriella (szop-
rán), Tóth Judit (mezzoszop-
rán), Tutjányi Miklós (kont-
ratenor), Bonecz Tamás (te-
nor) , Al to r jay Tamás 
(basszus). Vezényel: Gyüdi 
Sándor. A hangversenyre a 
belépés ingyenes. 

Könyvbemutató 
a JATE-n 

á Munkatársunktól 
Bárdos Judit , az ELTE 

BTK Esztétikai Tanszéké-
nek oktatója - december 15-
én - kedden 16 órakor mu-
tatja be a JATE BTK Olasz 
Tanszékén az általa szer-
kesztett Eisenstein váloga-
tott tanulmányai című köte-
tet. A könyvbemutató során 
az érdeklődők részleteket 
láthatnak a rendező Patyom-
kin és Rettegett Iván című 
filmjeiből, illetve teljes egé-
szében levetítik majd az Ok-
tóber című alkotást. 


