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Versenyben maradtak a szegedi vasasok 

A füvet mindig meg kell nyírni... Csörög a Pannon GSM 
^ é m ^ Kedves olvasóink! Közérdekű problémáikat, 

J i ^ N ^ észrevételeiket, tapasztalataikat Tóth-Szenesi Atti-
1 _ s f la újságíró munkatársunkkal oszthatják meg, aki 

munkanapokon 8 és 10 óra, vasárnap 14 és 15 óra 
V v ^ " % között hívható a 06-20-9432-663-as rádiótelefon-

• „ ^ ^ számon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált 
tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingye-
nes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hir-

detésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Fény az éjszakában. A 
szőregi Újvilág utca 49. 
szám előtt már nem először 
romlik el a közvilágítási 
lámpa - írtuk ezeken a ha-
sábokon szerdai lapszá-
munkban. Jelentkezett az il-
letékes, Mag Edit, a Dé-
mász Rt. PR-irodájának 
főmunkatársa: - Ügyfél-
szolgálatunkra szeptember 
7-én jelentették be az esetet. 
Az önkormányzattal kötött 
szerződés alapján nyolc nap 
áll rendelkezésünkre az 
ilyen jellegű hibák kijavítá-

sára. A városban rengeteg a 
lámpatest, így senki sem 
várhatja el tőlünk, hogy 
azonnal intézkedjünk. A be-
jelentőnek szíves türelmét 
kérjük. Igaz, erre vélhetően 
már nincs szükség, hiszen a 
határidő ma jár le. És még 
egy megjegyzés: az önkor-
mányzattal kötött szerző-
désre talán célszerű volna a 
hibabejelentők figyelmét is 
felhívni. 

PANNON G S m 
. . . . . Al é lv«MÍ. 1 

Szemesnek árt 
a világ... A nagyok árnyékában is meg lehet élni: tízezer kisgépet gyártanak évente Szegeden. (Fotó: Sthmidt Andrea) 

A mezőgazdasági szö-
vetkezetek további műkö-
dését veszélyeztetheti az 
a törvényjavaslat, amely 
szeptember végén kerül a 
parlament elé. A témával 
kapcsolatban tegnap, csü-
törtökön tartottak sajtótá-
jékoztatót az MSZP szege-
di irodájában. 

Amennyiben a törvényt el-
fogadja a Ház, úgy a - vél-
hetően januári - hatálybalé-
péstől a mezőgazdasági szö-
vetkezeteknek üzletrész-fe-
losztási tervet kell készíteni-
ük. A javaslat további része 
szerint a külső üzletrészeket 
úgynevezett részjeggyé alakít-
va készpénzben ki kell fizetni 
a kívülálló tagok számára. 
Bár az agrártárca indoklása 
szerint ezzel a „külsősök" 
évek óta növekvő tábora jól 
járhat, ám Géczi József or-
szággyűlési képviselő úgy vé-
li: a vagyon kivitele után szá-
mos szövetkezet végleg be-
zárhatja a kaput. Fritz Péter 
országgyűlési képviselő a té-
mával kapcsolatban elmondta. 
„Minden felszámolás a va-
gyon leértékelődését hozza 

Diagnóz i s 
Munkatársunktál 

Ma, pénteken este 7 órától 
ismét jelentkezik a Telin tévé 
egészségügyi magazinja, a 
Diagnózis . A műsorban a 
Flector tapasz alkalmazási te-
rületéről és gyakorlati fel-
használásról beszél dr. Ko-
vács Attila reumatológus. 
Folytatódik a sclerosis mul-
tiplexben szenvedő betegek 
életkörülményeinek javításá-
val foglalkozó riportsorozat. 
Az orvosi tudományos foko-
zatok megszerzésének rögös 
útjaival ismerteti meg dr. Áb-
rahám György docens a 
nézőket. 

magával, így a gazdák az ér-
téknél jóval kevesebbet, vagy 
éppen semmit nem kapnak, 
miközben a Torgyáni elkép-
zelés - a szövetkezetek meg-
semmisítése - megvalósul." 

A két esztendővel ezelőtti 
adatok szerint országszerte 
csaknem ezerötszáz agrárszö-
vetkezet gazdálkodott, az ak-
kori átlagos létszámuk szerint 
közel nyolcvanezer dolgozó-
val. Ezen szervezetek közel 
fele veszteséggel működött. 
Csongrád megyében jelenleg 1 

valamivel több mint negyven 
szövetkezet működik, ebből 
20-25 egységet enyhén, közü-
lük 10-15 szövetkezetet pedig 
súlyosan érinthet a törvényja-
vaslat. Amennyiben ezeket a 
gyenge lábon álló szervezete-
ket a tagok kifizetésére köte-
lezi a leendő jogszabály, úgy 
az a kegyelemdöfést jelenti 
számukra. A tegnap tartott tá-
jékoztatón az is elhangzott, 
hogy a szövetkezetek meg-
szűnése a munkanélküliségi 
mutatókat is jelentősen ront-
hatja, a szakemberek szerint a 
Dunántúlt, és a keleti régiókat 
érintheti legérzékenyebben. 

Ó. K. K. 

M a h o l n a p 
Munkatársunktál 

Ma, pénteken, negyed 
nyolckor ismét jelentkezik a 
„Maholnap" című magazin a 
szegedi városi televízióban. A 
műsor mai vendége Kővári 
Árpád, az újjáalakult Pick 
Szeged vezetőedzője, a Tisza 
Volán SC elnöke lesz. A be-
szélgetés apropóját az adja, 
hogy kezdődik az NB l-es fér-
fi kézilabda-bajnokság. Az 
adás a vezetőedző segítségé-
vel azt vizsgálja meg, hogy 
milyen anyagi háttérrel, mi-
lyen játékosállománnyal in-
dulhat el a tavalyi bronzérmes 
a szombati nyitányon. 

Kívülről 
f i g y e l v e 
a k á r si-
ke r tö r té -
netnek is 
mondhat-
nánk a 
S z e g e d i 

Vas- és Fémipari-Szövet-
kezet több mint ötvené-
ves históriáját. Am a si-
ker sokszor nem több an-
nál, hogy valaki talpon 
tudott maradni. Ma már 
Csongrád megye egyet-
len nagy ipari szövetke-
zete a Szevafém, ahon-
nan kétszázhúszán viszik 
haza a kenyérre valót 
hónapról-hónapra. S bár-
mennyire is meglepő, 
most azonnal húsz jó la-
katost felvennének, ha 
lenne elég jelentkező... 

- Lassan teljesen magunk-
ra maradunk, hiszen alig van 
már ipari szövetkezet Szege-
den - fogad az ötvenegy éves 
cég negyvenegy éve itt dolgo-
zó elnöke, Frányó Antal, aki 
éppen huszonhat esztendeje 
vezeti az üzemet. 

Úgy vannak vele, ha már 
így együtt maradtak az elmúlt 
tíz évben - a káeftés világban 
is - , már nem váltanak, ha 
csak nem lesz muszáj. Igaz, a 
szövetkezeteket régen túl kap-
italistának tartották, ma meg 
túlzottan szociálisnak bélyeg-
zik, de nekik legalább sikerült 
eddig egyben tartani a csapa-
tot. 

- Sokszor nekifutottunk 
már, hogy társaságot alapít-
sunk, azután még sem en-
gedtünk a kísértésnek. Most 
megint a szövetkezeti tör-
vény módosítására várunk. 
Latolgatjuk, elő kell-e venni 

A gyer-
mekek jo-
g a i r ó I 
szóló tör-
v é n y azt 
m o n d j a : 
nem a 
s z ü l ő n e k 

van joga a gyermek ne-
v e l é s é h e z , h a n e m a 
g y e r m e k n e k v a n joga 
ahhoz, hogy családban 
neveljék. A gyermekek 
„mindenek felett álló ér-
d e k é t " a z E N S Z is d e k -
larálja. A Szegedi Ifjúsá-
gi Házban év eleje óta 
működik a gyermek és 
ifjúsági jogok tanácsadó 
irodája, amelynek Sze-
les Veronika a vezetője. 
Ve le b e s z é l g e t t ü n k 
azokról a problémákról, 
amelyekke l a gyerme-
kek keresték fel az iro-
dát. 

- Mi motivál egy ügyvé-
det abban, hogy jogi ta-
nácsokat adjon általános 
és középiskolás gyerme-
keknek? 
- Ennek előtörténete van. 

Én öt évig védőnőként dol-
goztam, amelynek során a fi-
atalok egészségügyi védel-
mével és mentális problémá-
ival foglalkoztam. Majd tfz 
évig oktattam a SZOTE főis-
kolai karán gyermek- és ifjú-
ságvédelmet , valamint 
védőnői módszertant. Ez idő 
alatt szereztem diplomát a 
mentá lh ig iénés - szoc iá l i s 
szervező szakon és a jogi 
egyetemen. Jelenleg külön-
böző egyesületeknél végzek 
tanácsadói tevékenységet. A 
Szegedi Ifjúsági Házban 
idén februárban indítottuk el 
a gyermek és ifjúsági jogok 
tanácsadó irodáját, amely 
ma már az ifjúsági tanácsadó 

a fiók mélyén porosodó ira-
tokat, hogy beadjuk a cégbí-
róságra. 

Azt mondja az elnök, kü-
lönben sem a forma határozza 
meg, mennyire sikeresek, ha-
nem az, hogy megtalálják-e a 
helyüket a piacon. Márpedig 
Európa szerte egyre kevésbé 
rózsásak a kilátások. Tíz év-
vel ezelőtt mindenki úgy gon-
dolta, hamarosan lélegzethez 
juthat majd, ám nem így lett. 

- Minden oldalról szoron-
gatnak bennünket is gondok. 
A termelésben nincs elég jó 
szakember, mert megszűntek 
azok a műhelyek, ahol felne-
velődtek a fiatal szakmunká-

szolgálat keretén belül 
működik. Célunk: az ifjúság 
mentálhigiénés és jogi prob-
lémáinak feltárása és megol-
dása. 

- Milyen problémákkal 
fordulnak önhöz a fiata-
lok? 
- A gyermekek és szüleik 

különféle kérdésekben kér-
nek tanácsot. Van, aki mun-
kajogi, más családjogi, me-
gint más gyermekjogi prob-
lémájára keres megoldást. 
Nem tudom, mi okból, de 
még az idősebb gyermekek 

sok. A gépipari cégek sorra 
tönkre mentek, s most éppen 
az az első néhány év hiányzik, 
amit egy kezdő szakmunkás a 
jó műhelyekben tölthetett. 
Évek óta hiába keresünk szak-
embereket ebben a munkanél-
küli világban. Bármikor húsz-
huszonöt jól képzett lakatost, 
forgácsolót, festőt fel tudnánk 
venni, de nincs jelentkező. 

A ma már évi 600 milliós 
értéket előállító szövetkezet 
legnagyobb gondja sem egye-
di. Itt is a költségekkel való 
takarékoskodás adja fel legin-
kább a leckét. A piacon 
ugyanis sokféle fűnyírót, rotá-
tort, kisgépet és komposztálót 

is a szüleikkel jönnek el az 
irodába. Tapasztalatom sze-
rint a fiatalok ilyen esetben 
másképpen beszélnek gond-
jaikról és bajaikról, mint 
négyszemközt. 

- Magyarán, nem annyi-
ra őszinték. 
- Igen. De ezt észreveszi 

az ember. Amikor a válófél-
ben lévő szülő meglátogat 
bennünket a gyermekével, 
hogy tájékozódjon a bírósági 
tárgyalás menetéről és a 
gyermek sorsáról, látom, 
hogy a gyermeket megfé-

kapni. Egy-egy nagyobb áru-
házban márkák tucatja közül 
válogathat a vásárló. A hazai 
kerttulajdonost azonban első-
sorban az érdekli, mennyiért 
kapja meg azt, amire éppen 
szüksége van. 

- Nem csak a hazai piac 
árérzékeny, a termékeink öt-
ven százalékát Németország-
ba exportáljuk, s a jó minőség 
mellett ott is csak az árakkal 
tudunk nyerni. A piac min-
denhol minőséget akar, ol-
csón. 

így nem is csoda, ha a Sze-
vafémnél a termékfejleszté-
sekkel a nyugati piacot céloz-
zák meg. Ami ott megfelel, az 

lemlítették. Tapasztalatom 
szerint nagyon sok gyermek 
él lelki és fizikai terror alatt 
a családban. Egyebek mel-
lett azért hoztuk létre az iro-
dát, hogy a fiataloknak mód-
juk legyen a hivatalos intéz-
mények mellett szabadon és 
közvetlenül előadni sérelme-
iket. Mi titokban tartjuk ne-
vüket és panaszaikat. 

- Mit tud tenni, ha kide-
rül, hogy a gyermeket 
rendszeresen verik ott-
hon vagy az iskolában ? 
- Mi csak a problémák 

feltárásában segítünk, infor-
mációkat közlünk, jogi vagy 
életmódbeli kérdésekben ta-
nácsot adunk, így aztán sen-
kit sem vonunk felelősségre. 
A tanácsadónál senkit sem 
lehet feljelenteni. Ez nem az 
a fórum. Abban azonban se-
gítünk a panaszosnak, hogy 
mely szervekhez fordulhat 
jogorvoslatért. Vagy jelez-
zük az iskolának a problé-
mát, ahol a gyermekvédelmi 
felelős megteheti a szüksé-
ges lépéseket az önkormány-
zatnál, amely már beidézheti 
az agresszív szülőt. Persze a 
dolgok nem mindig ennyire 
súlyosak. Sokszor elég egy 
jó tanács és minden visszatér 
az eredeti kerékvágásba. 
Egy aggódó szülő például 
azzal fordult hozzánk, hogy 
a gyermeke olyan helyre és 
olyan emberek közé jár, akik 
megváltoztatták a személyi-
ségét , v ise lkedésmódját . 
Nem tudta, mit tegyen. 

- Ön mit tett? Mit java-
solt a szülőnek? 
- Arra biztattam, hogy 

minél többet beszélgessen a 
gyermekével. Ezt megtette, s 
láss csudát, a szülő megér-
tette gyermekét. Megnyugo-
dott. 

Szabó C. Sz i lárd 

idehaza is biztosan elkel. A 
szövetkezet próbálkozik 
ugyan azzal, hogy saját maga 
is beszálljon a kereskedelem-
be, ugyanis a multik számára 
kicsinek tűnő gyártónak nem 
könnyű a helyzete. A nagyok 
még a mai nyomott árnál is 
olcsóbban szeretnének vásá-
rolni, s a kilencven napos fi-
zetési határidőt sem nagyon 
tudja kiböjtölni egy kisebb 
vállalkozás. 

A Szevafémnél mindenest-
re továbbra is bizakodnak: a 
füvet ugyanis mindig nyírni 
kell! Idehaza is, külföldön is. 

Rafai Gábor 

Patika 
Ferihegytől Párizsig 

jutottam volna, ha re-
pülőre szállok akkor, ami-
kor Szeged egyetlen ügye-
letes patikája előtt beáll-
tam a sorba, majd hozzá-
jutottam egyetlen receptre 
felirt, egyetlen gyógysze-
remhez. És ha ezt a több, 
mint egy órát nem a sza-
bad ég alatt, korom sötét-
ben (a Klauzál téren 
nincs közvilágítás), ho-
mok- és kavicsdombok 
meg kiálló csövek között -
huszonegynéhány ma-
gammal - kell eltöltenem, 
talán nem is reklamálok, 
nem érzem magam lázas, 
megalázott birkának. 

Azt nem mondom, hogy 
a dolog nem strapás a 
gyógyszerész részéről is, 
hiszen: I. lépésben kijön 
az ajtóhoz és elviszi a re-
ceptet, 2. lépésben hátra-
viszi és beüti a gépbe, 3. 
lépésben visszajön, közli a 
gyógyszer árát, egyben el-
veszi a pénzt. 4. lépésben 
hátramegy, előveszi az or-
vosságot, beüti a kapott 
pénzt, kiveszi a visszajá-
rót, 5. lépesben kihozza a 
rácshoz és kiadja az áru-
val együtt. Eddigre a vevő 
már nagyon szégyelli ma-
gát, hogy nem nyitvatartá-
si időben lázasodott be, 
hogy kissé ingerült han-
gon mondott köszönetet a 
történtekért. A hazavezető 
úton pedig arra gondol: 
de jó lett volna egy pohár 
víz az első szem gyógyszer 
bevételéhez! És felötlik 
benne a kérdés: biztosan 
ez az út vezet Európába ?! 

Keller tva 

Miki egér, csillámmal 
Először úgy látszott, könnycseppek maradéka csillog az 

ábrándos tekintetű, ifjú hölgy arcán, amint egy-egy pilla-
natra előbukkant a busz mozgására ide-oda hullámzó vál-
lak és fejek mögül. Aztán kiderült, hogy dehogyis könnyek 
azok: a kicsike hölgy apró csillámokkal díszítette magát a 
reggeli sminkelés alkalmával. A fölvillanó, pici pöttyökből 
egész arcára jutott, homlokától az álláig. 

A cicomás hölgy oly ifjú volt még, hogy magassága 
alig haladta meg a másfél métert, életkora a tíz-tizenegy 
évet. Toalettjét piros és kék színekben pompázó, Miki ege-
res bézbólsapkával egészítette ki. Örülhetett aznap csillá-
mos mikiegérkének a tanító néni. 

Nyilas Páter 

Terror alatt nö 
a gyerek? § 

Szeles Veronika: A fiatalok szabadon 
és közvetlenül elmondhatják sérelmeiket az irodán. 

(Fotó: Gyenes Kálmán) 


