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Az Ecser-Dónát Szövetkezet végnapjai 

Száz dühös ember jussa 
A felszámolás alatt álló csere-
bökényi Ecser-Dónát Szövetke-
zet tagjai úgy érzik, becsapták 
őket. Úgy tűnik, kimaradnak a 
vagyonnevesítés nyújtotta elő-
nyökből, és nem jutnak hozzá a 
külső üzletrészek után járó jut-
tatásokhoz. 

Az Ecser-Dónát Szövetkezetben 
tíz éve nem tartottak közgyűlést. 
Ez az egyetlen pontja a történet-
nek, amelyben a szemben álló fe-
lek egyetértettek. A Termál Szö-
vetkezet korábban csak azzal a 
feltétellel részesülhetett banki 
hitelben gazdasági nehézségei le-
küzdésének érdekében, ha több 
szövetkezetre oszlik. A polgári 
per tárgya éppen e szétválás mi-
nősége, ugyanis csoportos kivá-
lás esetén az Ecser-Dónát Szö-
vetkezet új alapítású szövetke-
zetnek számít, így viszont kiesik 
a vagyonnevesítésből. A tagok 
azért indították a polgári pert -
mely most éppen szünetel a 
Szentesi Városi Bíróságon - , 
hogy bebizonyítsák ennek ellen-
kezőjét. 

Perre mennek 

A legutóbbi tárgyaláson, már-
ciusban az alperes képviseleté-
ben Móra József ígéretet tett arra, 
hogy kiállítja a külső üzletrészről 
szóló igazolásokat, annak ellené-
re, hogy azokat csak hiányosan 
tudja kitölteni, hiszen a szövet-
kezet nem rendelkezik úgyneve-
zett statisztikai számjellel, e nél-
kül pedig nem lehet érvényes az 
igazolás. A cserebökényi gyűlé-
sen elhangzott: az igazolásokat 
Móra József nem állította ki, hi-
szen az FVM megyei hivatalával 
történt egyeztetés értelmében az 
felesleges is. 

A szövetkezetben 148-an vár-
nak igazolásra, közülük százan 
jelentek meg Cserebökényben a 
tüntetésen. Boros Ernő, akinek 
elvileg több mint egymillió fo-
rintja fekszik papírban, elmond-
ta, hogy folytatni kívánják a pert, 
hiszen szerintük nem csoportos 
kiválásról, hanem szétválásról 
volt szó. Ebből a szempontból 

A szövetkezet tagjai a külső üzletrészek utáni jussukat követelik - egyelőre hiába. Fotó.Tésik Attila 

egészen más megítélés alá esik 
minden további jogkövetkez-
mény. A gyűlésen szintén jelen 
lévő Szőke László társai felszólí-
tására megerősítette, hogy a dó-
náti kertészetnek egy izraeü cég 
számára történő értékesítéskor 
az adásvételi szerződés hitelesí-
tésére valóban őt kérték föl, de 
azt ő nem írta alá. 

„Hivatalos" kiválás 

Lukács Imre örököse azt 
mondta el, hogy mozgássérült 
édesapját annak idején nem vit-
te el a szétválásról döntő ülésre, 
mégis ott találta később aláírá-
sát egy hivatalos iraton. Bódi 
Szilveszterné a plénum előtt azt 
a kérdést tette fel, vajon miként 
lehetséges, hogy az elhunyt 
édesapja hagyatéki tárgyalásáról 
készült jegyzőkönyvhöz a köz-
jegyző csatolta a Termál Szövet-

kezet igazolását a külső üzlet-
részről, 1 millió 130 ezer forint 
értékről. Szerinte ezt akkor a 
szövetkezet belső rendelkezése 
alapján azonnal ki kellett volna 
fizetni. 

A földművelésügyi hivatal ve-
zetőhelyettese, Szakái Sándor la-
punk kérdésére válaszolva emlí-
tést tett arról, hogy a minisztéri-
um levélben küldte meg szá-
mukra az üggyel kapcsolatos ál-
láspontját. E szerint az Ecser-Dó-
nát Szövetkezet kiválás után ala-
kult, következésképpen az 1992. 
évi vagyonnevesítésről szóló tör-
vény hatálya alá nem esik. Sza-
kái Sándor arról természetesen 
nem tudott még nyilatkozni, 
hogy az új kormány következő 
rendelkezései között szerepel-e 
olyan passzus, mely az Ecser-Dó-
nát számára is kedvező volna. 

Molnár István felszámolóbiz-
tos javasolta a tagoknak, hogy 

alakítsanak egy néhány fős bi-
zottságot, mely képviselné érde-
keiket magasabb fórumokon. Az 
egybegyűltek éltek ezzel a javas-
lattal. 

Móra József megbízott szövet-
kezeti vezető arra emlékeztette a 
tagokat, hogy a nehéz gazdasági 
helyzet ellenére, amibe a szövet-
kezetek a közelmúltban kerül-
tek, a cserebökényiek kenyeret 
vihettek haza. 

Csikicsuki 

A külső üzletrész után járó jut-
tatásban egyébként azok része-
sülhetnek, akik már nem tagjai a 
szövetkezetnek. A jelenlegi ta-
gokra ez nem áll. Társaik talán 
akkor érhetnek el eredményt a 
rendkívül szerencsétlenül alakult 
jogi szituációban, ha méltányos-
sági alapra helyezik igényüket. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Bihari Vilmos: erősödik a verseny 
A Pick Szeged Rt. vezérigazgatója a Világ 
Hússzövetség tanácskozásáról hazatérve el-
mondta lapunknak, a jövőben még kemé-
nyebh feltételek várnak a hazai húsfel-
dolgozókra a világpiacon. 

Május 27-30. között Berlinben 400 ország 
mintegy 700 szakemberének részvételével 
rendezték meg a Világ Hússzövetség (IMS) vi-
lágkongresszusát. Ezen a Magyar Húsipari 
Szövetség egyik képviselőjeként részt vett Bi-
hari Vilmos is. A Pick Rt. vezérigazgatója a 
kongresszuson elhangzottak alapján azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy a magyar vállala-

tok rendelkeznek a biztonságos termeléshez 
szükséges feltételekkel. A rossz hírek közé 
tartozik, hogy valamennyi cég a termelés, va-
lamint az export növelését határozta el. Az 
USA például termelése 15 százalékát, 1 mil-
lió tonna húst kíván rázúdítani a világra (eh-
hez tudni kell, hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamok korábban nem exportált). A jövőben 
elsősorban a Távol-Keleten, Japánban és az 
orosz piacon szeretne vevőkre lelni. Az ameri-
kai húsexport azért adja föl a leckét a húspiac 
összes szereplőjének, mert a nemrégiben elfo-
gadott farmertörvény szerint az ottani terme-
lők jelentős támogatást kapnak majd. Képe-

sek lesznek arra, hogy egy kiló élőhúst 55 
centért, 130 forintért adjanak. Teszi ezt az az 
USA, amelyik mindig a liberalizáció mellett 
állt ki, szemben a támogatáspolitikával. 

Az orosz hússzövetség elnöke arra hívta fel 
a figyelmet, hogy amíg a brazil hús kevesebbe 
kerül, mint az európai, addig mástól nem vá-
sárolnak. A brazil hús különben 30-40 száza-
lékkal is olcsóbb, mint a magyar. Az elhang-
zottakból a Pick is kénytelen azt a következ-
tetést levonni, hogy a jövőben egy nagyon 
erős versenyhelyzetben kell tudni eladni az 
árut a világ különböző piacain. 

EK. 

ü t üxílü n Lt 
KRÉTA Apartman, önellátás + repülő 
Ár. 59 000 Ft/fő + illeték 
Indulási időpontok: június 6., 13. 

KORFU Apartman, önellátás + repülő 
Ár 37 000 Ft/fő + illeték 
Indulási időpontok: június 1., 8. 

RHODOS Coral hotel"" + reggeli + repülő 
Ár 68 900 Ft/fő + illeték 
Indulási időpont: június 9. 

MALLORCA Timo hotel" + félpanzió + repülő 
Ár: 89 900 Ft/fő + illeték 
Indulási időpontok: június 10., 17. 

KANÁRI SZIGET Marté hotel""+ félpanzió + repülő 
Ár 76 900 Ft/fő + illeték 
Indulási időpontok: június 7., 14 

V i s t á v a L ! 
MALAGA / COSTA DEL SOL 
hotel"" + félpanzió + repülő 
Ár: 99 000 Ft/fő + illeték 

Közkívánatra TUNÉZIAI Last Minute ajánlatok 

hotel*", 7 éjszaka + félpanzió + repülő 
Indulási időpontok: június 18., 20., 25., 27. 
Ár 69 900 Ft/fő + illeték 

HORVÁTORSZÁGI apartmanok és szállodák 
egyéni utazóknak 

PULA, MEDULIN privát 2 fős apartman 
Ár 54 380 Ft/apar»man/7éj 

Vista Utazási Központ 
6720 Szeged, Oroszlán u. 4. 
Tel.: (06 62) 548 480. fax: (06 62) 548 481, e-mail: szeged@vista.hu 

I<($TA 
www.vlcta.hu 

Megint 
menekültek 
Iraki menekülteket tartóztattak 
fel a határőrök. Hármat a rösz-
kei, hármat pedig a tompái kör-
zetből állítottak elő. 

Lakossági bejelentés alapján 
igazoltatott három személyt a 
Szegedi Határőrizeti Kirendeltség 
járőre Röszkén az E5-ÖS úttal 
összekötő úton. A három iraki ál-
lampolgár még május 24-én in-
dult útnak Isztambulból, miután 
fejenként 1700 dollárt fizettek az 
embercsempésznek, aki kamion-
nal fuvarozta el őket a jugo-
szláv-magyar határig. 

A történtek után nem sokkal, 
Tompánál újabb három iraki ál-
lampolgárt állítottak elő. Őket 3 
ezer dollárért hozták a csempé-
szek Jugoszláviába. Mind a hat 
iraki állampolgár menekültstá-
tust kért. 

Pedagógus 
mindig lesz 
SULYOK ERZSEBET 

Ilyenkor - csak a szépre emlékezünk. A pedagógusok ünnepén 
mégsem pusztán az illendőség diktálja a hála és a tisztelet szava-
it. Legalábbis mifelénk. Az a helyzetünk ugyanis, hogy aki nyitott 
szemmel és füllel él ebben az országban, az tudja: kizárólag ne-
kik, a pedagógusoknak köszönhetjük, hogy a magyar oktatás tel-
jes csődje nem következett be. Még. Vagy már. (Mint ahogyan a 
másik válságterületen alighanem a gyógyító embereknek hálál-
kodhatunk.) 

Úgyhogy ünnepeljünk. Fejezzük ki tiszteletünket és nagyrabe-
csülésünket mindazoknak, akiket ez megillet. Ünnepeljük azt a 
sok nőt és (sajnos) kevesebb férfit, akik még mindig nem tudják 
„leadni" a tanórákat, hanem van türelmük, szellemi és lelki ere-
jük - a gyerekekre. A tanítót, aki észreveszi, hogy az izgalomtól 
(vagy az éhségtől1) majdnem elalél egy kisgyerek ott a harmadik 
sorban. És addig nincs nyugta, amíg a gyereket meg nem nyugtat-
ja (vagy meg nem eteti). Ugye tudjuk, ez azt is jelenti, hogy a csa-
ládot is a gondjaiba veszi. Tiszteljük a tanárt, aki a közöttünk szo-
cializálódott, tehát kizárólag az érdemjegyre utazó iskolásban 
egyszer csak képes fölkelteni a tudás iránti valódi érdeklődést. Aki 
képes a saját közegében konfliktusok sorozatát is vállalni, mert 
nem hajlandó oktatási divatokat és botcsinálta oktatásirányítók 
változatos utasításait követni; csak a tanítványa érdekli. Az a fő 
szempontja, hogy a diákja boldogul-e majd az életben. Értsd: ön-
maga maradhat-e, valamilyen, azaz páratlan, megismételhetet-
len, egyedi. Személyiség. Következésképpen: esélyes a harmoni-
kus életre. Ünnepeljük a tanárt, aki mindeme „hétköznapi" 
ténykedései közepette - amelynél aligha van értékesebb-fonto-
sabb a társadalomban - az extrém esetekre is fölfigyel. Mert tudja, 
hogy az élettel minden felnövőnek azonos esély - járna... S mert 
nem bírja nézni, nem bír elnézni mellette, ha a körülmények 
mégis csökkentik az esély azonosságát. Akár személyes áldozatot 
is vállal, hogy segítsen ritkítani az akadályokat. Túl nagy szavak 1 
Vagy rébuszok? Nem. Ismerek olyan tanárt, aki egyetlen megbe-
tegedett diákjáért többet tett, mint amennyit sokan képesek ten-
ni-a saját gyerekeikért. 

Ez úgy van, ahogyan Esterházy Péter mondta egyszer: olvasó 
mindig lesz-, valószínűleg úgy van, hogy amíg lesz iskola, mindig 
lesz igazi pedagógus is. 

Csak az a megfontolandó kérdés: mégis mennyi ? 

Újabb nő megölését vállalta magára a sorozatgyilkos 

A hatodik áldozat 
egy prostituált 
Folytatás az 1. oldalról 

Információink szerint Sz. Zoltán 
ezen a héten újabb nő megölését 
közölte kihallgatóival. A férfi azt 
állítja, hogy 1998. augusztusá-
ban ő végzett Kovács Mónikával. 
A 18 éves lány halálát fulladás 
okozta, szakértők szerint gyilko-
sa előbb megfojtotta, majd a 
holttestet a vasúti sínekre fektet-
te, és a vonat szinte darabokra 
tépte. 

A jászkarajenői lánynak Balás-
tya és környéke volt a területe, 
kizárólag itt „dolgozott" prosti-
tuáltként. A rendőrség hét hóna-
pig Kovács Mónika futtatóját, a 
csanyteleki, akkor 21 éves K. Já-
nost és annak barátját, az akkor 
18 éves csongrádi K. Istvánt gya-
núsította. Ezt egyébként semmi 
nem támasztott alá, pontosab-
ban néhány tanú azt állította, 
Kovács Mónikát közvetlenül el-
tűnése előtt együtt látták a két 
férfivel. Akikre végül nem is si-
került rábizonyítani, hogy közük 
lenne a lány megöléséhez. 

K. János és K. István védője, 
Krajkó Zoltán már akkor felhívta 
a rendőrség figyelmét arra: nem 
életszerű, hogy a futtató megölte 
a neki nem kevés pénzt „terme-
lő" lányt. Krajkó azt is felvetette, 
lehet, hogy a lány meggyilkolása 
összefüggésbe hozható az utóbbi 
években egymás után eltűnt 
nőkkel. Sz. Zoltán kihallgatásain 
egyébként nem bőbeszédű, közli 
a nyomozókkal, kit ölt meg, 
majd elvezeti a rendőröket a 
helyszínre. A gyilkosságok körül-
ményeiről, motivációról soha 
nem beszél. 

A rendőrség Sz. egy-egy utalá-

FELDÚLT 
SZILVÁS 
Hétfőtől speciális, Budapest-
ről hozott gépekkel keresik 
majd tovább az állítólag a ba-
lástyai szilvásban elásott nők 
földi maradványait. Kilenc 
nap alatt a munkagépek 3500 
köbméter homokot mozgat-
tak meg, valamint 250 szilva-
fát húztak ki tövestől. Az is 
gondot okozott, hogy 1,5 mé-
ter mélységnél talajvíz akadá-
lyozta a munkát. 

sából arra következtet, hogy a so-
rozatgyilkos folyamatos beisme-
rése a hatodik nő meggyilkolásá-
nak magára vállalásával sem sza-
kad meg. Szakértők ugyanakkor 
felhívják a figyelmet: egyelőre 
semmi más nem támasztja alá, 
hogy valamennyi nővel Sz. vég-
zett, csak a férfi vallomása, amit 
bármikor visszavonhat, és arra 
hivatkozhat, tudja ki a gyilkos, 
tőle tudja az egyébként hátbor-
zongató részleteket. Információ-
ink szerint a rendőrség is számol 
ezzel a lehetséges fordulattal. Va-
lószínűleg ez a magyarázata an-
nak, hogy a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője, 
Tuczakov Szilvána az elmúlt tíz 
napban, azaz amióta búvárok be-
vonásával, munkagépeket és ta-
lajradart használva hatalmas 
erőkkel folyik a negyedik és az 
ötödik áldozat holttestének fel-
kutatása, csupán annyit közöl: 
„A napokban információ-ellen-
őrzés folyik az Sz. Zoltán által 
megjelölt két helyszínen." 

1 9 9 8 ápril is, Balástya: Józsa Róbertné 
1 9 9 8 június, Balástya: Jéga Szabó Bernadet t 
1 9 8 8 . augusztus, Balástya: Kovács Mónika 
2 0 0 1 . augusztus, Balástya: Szanka Hajnalka 

? ?, Balástya: magyar állampolgárságú nő 

? ?, Balástya: román állampolgárságú nő 

mailto:szeged@vista.hu
http://www.vlcta.hu

