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Adózó gépkocsizok, 
sebzett szövetkezetek
A múlt pénteken azzal a jó 

hírrel érkezett a csongrádi 
agrárfórumra dr. Géczi József 
(MSZP) parlamenti képviselő, 
hogy nagy a valószínűsége 
annak, hogy még ebben az esz
tendőben lesz szövetkezeti 
törvény. Tegnap, hétfőn dél
előtt a Parlament megszavazta 
a szövetkezetekről szóló tör
vényjavaslat sürgős vitáját is. 
Hogy miért lenne fontos ennek 
a törvénynek a mielőbbi meg
alkotása? Szakmai körökben 
valószínűleg jól tudják ezt, de 
a nagyobb nyilvánosság előtt is 
érdemes róla szólni: a mező- 
gazdaság holnapjáról van szó. 
Nemcsak azokról az emberek
ről, akik a jövőben is az átala
kuló szövetkezetben képzelik 
el életüket, hanem azokról is, 
akik az önálló gazdálkodás 
útjára térnek.

Úgy véli Géczi József, hogy 
a Magyar Demokrata Fórum 
mintha a kijózanodás felé tett

A képviselők elfogadták a kormány által beterjesztett 
javaslatot a gépjárműadóról. A jövőben valamennyi 
belföldi gépjárműnek adót kell fizetni, attól függően, 
hogy mekkora a jármű forgalmi engedélyében feltünte
tett saját tömege. Kivételek a tömegközlekedésben részt 
vevő jármüvek, költségvetési szervek, társadalmi szer
vezetek autói, egyházi tulajdonban lévő gépkocsik, 
valamint azok, amelyek muzeális jellegűek. A fizetenedő 
adó a gépjármű saját tömegének minden megkezdett 
száz kilogrammja után 200 forint. Adót kell fizetni 
lakópótkocsi, lakóautó és sátras utánfutó után is, 
mégpedig évi 1000 forintot. A katalizátoros gépjármüvek 
50 százalékos adókedvezményt élveznek. Tehergépjár- 
müveknél a jármű tömegének minden megkezdett ton
nája után kilométerenként 3 forint adót kell fizetni.

volna lépést, vagyis a politikai 
realitás irányába. Jó két hete, a 
szocialisták fellépése nyomán 
a Parlamentben összefogtak az 
agrárérzelmű honatyák, a kis
gazdák mindkét szárnya, s 
mások is az MDF padsoraiból, 
hogyha lehetséges, akkor még 
az idén legyen elfogadott szö
vetkezeti és átmeneti törvény.

Azok a körülmények jórészt 
ismertek, amelyek miatt késve 
kerül tárgyalásra a magyar 
falut és vidéket oly súlyosan 
értintő kérdés: miképp alakul
janak át a szövetkezetek. 
Ugyanis a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a szövetkezeti 
törvény elodázása visszahatott 
a kárpótlásra is; mivel jókora

bizonytalanság, munkanélkü
liség teremtődött a falvakban, 
melyet viszont a mezőgazda- 
sági termékek piacvesztése is 
előidézett. Eddig legheveseb
ben a tulajdon körül folyt a 
vita, ezért másról nem nagyon 
eshetett szó. A mezőgazda
ságban kialakult tragikus hely
zetet az csak tovább súlyos
bítja, hogy az agrárérdek
védelmi szervezetek nem talál
tak egymásra. (Még annyira 
sem, mint a szakszervezetek!) 
Fölvetődik a kérdés: kire szá
míthat a magyar falu? A válasz 
pedig: saját magára. Önerejére, 
ami nem kevés. A baj egyelőre 
az, hogy igen rossz lelkiálla
potú a földdel bajlódó ember. 
A tömörkényiek, csongrádiak 
panaszát, kérését is össze
gyűjtő szocialista képviselő 
mégis optimizmusáról tett 
tanúbizonyságot, amikor ek
képp fogalmazott: talán mégis 
fölhallik az égig a falu hangja. 
Talán a rosszabbik út még 
elkerülhető...

Hétfőn délután, lapzártakor 
javában folyt a vita a szövet
kezeti törvényről. Ennek az 
adótörvénynek s a költség- 
vetésnek az elfogadása szil
veszterig nagy munkát ad a 
képviselőknek, akik versenyez
nek az idővel.

BÁLINT GYULA 
GYÖRGY

Franciaországba utazhatnak

A legnépszerűbb 
vásárhelyi

Két héten, 13 napon át jelent meg vásárhelyi külön
kiadásunk, amelyben szavazólapokat is közöltünk. Arra vol
tunk kíváncsiak, hogy a város polgárai szemében ki a leg
népszerűbb vásárhelyi. Nos, sok ezer szavazólapot dobtak be 
a város hat helyén elhelyezett gyűjtőurnákba. Összeszám- 
lálásuk után megszületett az eredmény is, amit -  ígéretünk
höz híven -  karácsonyi lapunkban közzéteszünk. íme:

A szavazatok összeszámlálásának eredményeként a leg
népszerűbb polgár: dr. Bicsérdy Gyula főiskolai tanár, 
sportelnök. O az, aki e szavazás eredményeként rovatot kap 
lapunkban, ahol Vásárhelyről, a városról szólhat, mondhatja 
el véleményét.

És természetesen ő is utazhat majd Dél-Franciaországba, 
az első öt helyezettel együtt. Akik: Égető Mihály vendéglős, 
Surányiné Görbe Mária kozmetikus, Almásy István 
könyvtárigazgató és dr. Hamvas Ödön körzeti orvos.

Gratulálunk!

Népkonyha = krízisterápia

A városban százszámra él
nek azok a rászorulók, akik 
kénytelenek igénybe venni 
Szeged első, tegnap megnyílt 
népkonyháját.

Az egykori algyői pártház
ban kialakított étkezde költsé
geinek felét, 1,7 millió forin
tot, a Népjóléti Minisztérium 
pályázatán nyerte el az önkor
mányzat szociális bizottsága. 
Ugyancsak 1,7 millióval járult 
hozzá a város önkormányzata. 
A naponta 12-14 óráig üzeme
lő konyha 150 ember számára 
tud egy tál meleg ételt adni, és 
természetesen már a karácso
nyi ünnepek alatt is fogadja a

(Somogyi Károlyné felvétele)

rászorulókat. Igaz ugyan, 
hogy a Vöröskeresztnél, a házi 
gondozási központokban és a 
Családsegtő Központban adott 
bonokkal lehet a tál ételhez 
hozzájutni, a népkonyha mun
katársai -  a Gladics utcai egész
ségügyi gyermekotthon szaká
csai -  egyetlen helyszínen je
lentkezőt sem küldenek el.

A krízisterápiának tekinthe
tő népkonyhát dr. Ványai Éva 
alpolgármester és a -  Máltai 
Szeretetszolgálat nevében — 
Seidl Ambrus, piarista atya 
adta át a szegények.

K. K.

Sándorfalvi tanácskozás

Költségvetésről,
programról

Sándorfalva Nagyközség 
Képviselő-testülete megtartotta 
idei utolsó tanácskozását. A 
képviselők tájékozódtak a 
legutóbbi ülés óta kiadott uta
sításokról, a korábbi határoza
tok végrehajtásáról. Többek 
között arról számolt be a pol
gármester, hogy munkaszerző
déseket kötöttek a kiosztandó 
új telkek közművesítésére. Tá
jékoztatott, hogy a Költség- 
vetési Üzem felszámolása, 
illetve átalakítása megkezdő
dött, ott három fizikai dolgozó 
és egy adminisztrátor marad. 
Elmondta Kónya József azt is, 
hogy a megye polgármestereit

a Tisza Volán Vállalat tájékoz
tatta: 1992 februárjától a vitel
díjakat 20-30 százalékkal meg
emeli. (Ezt különösen sok 
Szegedre bejáró dolgozót érint 
Sándorfalván.)

Az önkormányzati testület 
áttekintette a következő eszten
dő költségvetési mutatószá
mainak és a fejlesztési tervek
nek a kalkulációját. Úgy hatá
roztak, hogy ezt januárban 
véglegesítik. Döntöttek a kép
viselők az adókról (erre la
punkban később viszatérünk). 
A testület tagjai megvitatták 
következő évi munkaprog
ramjukat is.

Emelkedik a televízió 
előfizetési díja

A Magyar Televízió műkö
dési költségeinek növekedése 
miatt január elsejétől az eddigi 
200 forintról 250 forintra 
emelkedik a televízió előfize
tési díja -  tájékoztatta a Pénz
ügyminisztérium hétfőn az 
MTI-t.

A díjat jogi személyek

minden, a Magyar Televízió 
műsorának vételére alkalmas 
készülék után fizetni kötelesek, 
magánszemélyek viszont ház
tartásonként csak egy televízió 
után fizetnek. Aki díjfizetési 
kötelezettségének nem tesz 
eleget, 10 ezer forintos pótdíj 
megfizetésére kötelezhető.

Az Állami Vagyonügynök
ség új átalakulási lehetőséget 
teremtett a vállalatok számára 
az önprivatizáció beindításá
val. A gazdálkodók kezdemé
nyezésére, tanácsadók közre
működésével egyszerűsített 
eljárás keretében 'alakíthatják 
át, illetve értékesíthetik a 
céget. Az önprivatizációs mo
dellben az első ütemben a 300 
millió forint eszközérték alatti 
vállalatok kaptak startolási 
engedélyt, a létszámuk és for
galmuk mérlegelése mellett.

Csongrád megyében eddig 
13 jelentkező akadt, melyből 
nyolcán már meg is kötötték a 
szerződést az általuk kiválasz
tott tanácsadó céggel. A prog
ramot szervező és menedzselő 
Pri-Man Kft.-től kapott infor
máció szerint a Dunaholding 
Rt.-nek a Dél-magyarországi 
Tervező Vállalat (Szeged), és a 
Szentesi Gépipari Vállalat 
adott megbízást. A Vofa Ta
nácsadó és Szervező Kft. ügy
felei: Hódmezővásárhelyi

Ajánlják
„maguknak”

Autójavító Kisvállalat, Makói 
Autójavító Vállalat, Szentesi 
Villamos Berendezéseket Kar
bantartó Kisvállalat és a Sze
gedi Szervo Autójavító 
Vállalat. A Makói Redőny
gyártó Vállalat a Macon 
Finn-M agyar Vezetési-Ta
nácsadási Rt.-t kérte föl ügyei 
intézésére. A Capital Keres
kedelmi Szolgáltató és Ügy
nöki Bt. a Szegedi Patyolat 
Vállalatnak segít a „tisztán”- 
látásban.

A tanácsadó-választás előtt 
álló cégek: Csongrád Megyei 
Tanácsi Tervező Vállalat 
(Szeged), Hódmezővásárhelyi 
Fémtechnika Vállalat, Műszaki 
Konfekciógyár (Szeged), a 
Szegedi Elektromos Karban
tartó Kisvállalat és a Szegedi 
Fodrász Vállalat.

Nem véletlen a Karithy- 
regényre való utalás -  Horváth 
Dezső is az agyműtétje törté
netét írta meg, igaz, neki már 
nem kellett Svédországba 
utaznia, Szegeden is megtalálta 
a maga Olivecrona professzo
rát -  dr. Bodosi Mihály szemé
lyében. Tovább nem érdemes a 
hasonlóságokat keresni — 
Karinthy Frigyes egész életmű
vét összefoglaló létfilozófiai 
esszéregényt alkotott, míg 
Horváth Dezsőt jóval szeré
nyebb szándék vezette -  újság
íróként, önmagát is riport
alanynak tekintve, betegségé
ről és kórházi élményeiről írt 
riportkönyvet, a műfajnak 
megfelelő eszközökkel, de a 
tőle megszokott sziporkázóan 
szellemes, ha nem tudnám, 
hogy dunántúli, azt monda
nám: „góbés” stílusban. A 
népies bájú évődéseknek azon
ban különös árnyalatot kölcsö
nöz, hogy a fenyegető halált 
szólítja meg velük -  talán 
éppen ezzel riasztotta el az 
öreg kaszást, aki nem nagyon 
érti a halandók humorát... Sok 
ember, ha veszélyben érzi 
magát, bezárul, mások bajára 
már nincs szeme. Horváth De
zső viszont, az első megráz
kódtatáson túljutva, elkezd 
figyelni -  a betegtársak kór- és 
kortünete, a beszélgetésekből 
kibontakozó emberi sorsok 
éppúgy foglalkoztatják, mint a 
klinika belső élete, még egy 
elromlott csap csapnivaló 
szerelői -  az „állami” szolgál
tatók jellegzetes figurái -  is 
bekerülnek a „látleletbe”. 
(1984 a könyv belső ideje.) 
Portrék és miniportrék sora
koznak egymás mellett s -  
mint egy pravoszláv ikonon -  a

Szent Gellért Könyvesbolt 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

Kérem, hogy Horváth Dezső Klinikai föltámadás című
könyvéből (á 76,- F t) .......... példányt postán, utánvéttel
megküldeni szíveskedjenek. Tudomásul veszem, hogy az 
utánvétel összege a szállítási költségeket is magában 
foglalja.
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Postai cím:............................................................................

Aláírás..................................................................................

főalak körül, aki természetesen 
nem más, mint az életmentő 
Bodosi professzor, az ő szak
mai és emberi kvalitásainak 
ábrázolása ismét Karinthy 
Olivecrona-portréját idézi.

A könyv első fejezete a saját 
műtét krónikája, a másik kettő
ben a betegség nem, de a főhős 
személye megváltozik — egy 
huszonéves tolnai lány harcol 
benne az életéért és -  a műtét 
után -  az újrakezdésért. A

megpróbáltatásait hősiesen 
viselő lányra Bodosi profesz- 
szor hívta fel a már gyógyuló 
szerző figyelmét. A lány -  
Baba -  agyából teniszlabda 
nagyságú daganatot kellett 
eltávolítani: ha életben marad, 
akkor is megbénulhat a fél 
oldala, mindenekelőtt a jobb 
keze, s ez egy zenekari muzsi
kus számára sokkal nagyobb 
tragédia, mint mondjuk egy 
újságírónak, aki bal kézzel is

lepötyögtetheti cikkeit az 
írógépen. És a boldogság 
lehetőségének elvesztését 
jelenti a férjhezmenés előtt álló 
fiatal lánynak. Horváth Dezső, 
aki hasonló korú lányát épp ez 
idő tájt adta férjhez, megértés
sel és szeretettel közeledik 
„riportalanyához”, aki a nehéz, 
de sikeres operáció után a 
családi, vőlegényi, s -  meg
kockáztatom -  az apja korú 
újságíró-mentor nyújtotta lelki 
segítségnyújtásnak is köszön
hetően rohamosan gyógyul, két 
kézzel kapaszkodik az életbe, a 
választott hivatásába. A zene
kar csodálatos gesztusa, hogy 
szerződést, külföldi utat kínál 
neki, amikor még alig tudja 
mozgatni az ujjait. Baba 
gyógyulása után elvégezte a 
főiskolát, s a pécsi klinikán 
helyezkedett el zeneterapeuta
ként -  „zenével gyógyítja a 
gyöngébb elméjűeket”. Vőle
génye időközben elhagyta, de 
ezt a csalódást is kiheverte. 
Életért életkedvet, gyógyulá
sért gyógyulást szeretne adni 
az embereknek.

Miután a róla szóló fejezetet 
és megrázóan tiszta naplóját 
elolvasva, a könyv végére ér
tem, nem tudtam megállni, 
hogy fel ne hívjam Dezső 
barátomat: -  S mi lett azután 
ezzel az elbűvölő teremtéssel? 
-  „Férjhezment, két gyereket 
szült. Egészséges, mint a 
makk.” -  Akárcsak te. -  
„Akárcsak én.”

Hölgyeim és Uraim! Bíz
zunk az orvostudományban! 
Másban úgyse nagyon bíz
hatunk...

BAKA ISTVÁN

2 KEDD,
1991. DECEMBER 24.
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