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Losonczi Pál 
fogadta 
a diplomáciai 
képviseletek 
vezetőit 

A Budapesten akkredi tá l t 
diplomáciai képviseletek ve-
zetői szerdán, az ú jév alkal-
mából jókívánságaikat fe jez-
ték ki Losonczi Pálnak, az 
Elnöki Tanács elnökének. 

Az Elnöki Tanács fogadá-
sán részt vet tek: Gáspár 
Sándor és Kisházi Ödön, 
az Elnöki Tanács helyettes 
elnökei, dr. Nagy Lajos, a 
Külügyminisztérium proto-
koll osztályának vezetője. A 
fogadás szívélyes légkörben 
zajlott le. 

Bővüli a kötelezően 
olcsó cikkek listája 
A Belkereskedelmi Mi-

nisztérium 1969 óta megkü-
lönböztetett f igyelmet fordít 
a differenciál t áruellátásra, 
ezen belül arra , hogy az üz-
letek mindig tar tsák azokat 
az olcsóbb cikkeket, amelye-
ket a lakosság széles réte-
gei keresnek. A minisztérium 
kereskedelempolit ikai i rány-
elveiben rendszeresen fel-
h ív ja vál la latainak figyel-
mét az olcsó cikkek ér téke-
sítésének fontosságára, és 
állandóan figyelemmel kísé-
ri azok forgalmának a laku-
lását. 

Az igényeknek megfelelő-
en az idén bővítették az 
olcsó cikkek listáját . Míg 
1971-ben körülbelül 90 úgy-
nevezett olcsóbb cikk kerül t 

forgalomba, ebben az évben 
a kereskedelmi vallalatok és 
szövetkezetek 110 f a j t a olcsó 
terméket kötelesek állandóan 
tartani . Az intézkedés vég-
rehaj tásáról , az olcsóbb- cik-
kek forgalmáról rendszere-
sen beszámoltat ja az érintet t 
vállalatokat a minisztérium. 

Az 1972. évi olcsó cikkek 
l is tá já t elsősorban olyan 
háztartási , vegyi és ruházat i 
termékekkel bővítették, ame-
lyek választéka gyors ü tem-
ben cserélődik. A listára 
kerül t például a férf i és a 
f iú pantallók egy része, fő-
leg a 300 for int alatt i pan-
tallók, továbbá a hagyomá-
nyos mosáshoz nélkülözhe-
tetlen vízlágyító szerek stb. 

Jelentős árkiegészítés 
a termelési kedv tokozásához 

Tizennyolcmillió forintot osztott szét a bor ipar 
Ténylegesen rendhagyó ta-

nácskozásra kerül t sor teg-
nap Szegeden, a Közép-ma-
gyarországi Pincegazdaság 
Csongrád—Szolnok vidéki 
üzemének rendezésében; a 
szokásos termelői és vállala-
ti összecsapás helyett a bor-
ipar tisztelte meg néhány 
milliós árkiegészítéssel part-
nereit. 

A tanácskozásra azokat a 
tsz-eket, ál lami gazdaságokat 
hívták meg, amelyek 3—10 
évre szóló, hosszú távú ér-
tékesítési szerződést kötöt-
tek a pincegazdasággal sző-
lőjükre. A megállapodások 
szerint a hozam felét, vagy 
éppen 90 százalékát ad ják át 
a bor iparnak és így a válla-
lat legstabilabb árutermelő 
üzletfeleinek számítanak. 
Éppen ezért segíti anyagilag 
is a pincegazdaság e terme-
lő egységeket és j á ru l hoz-
zá a viszonylag magas ön-
költségek csökkentéséhez. 

Amint Dömötör József, a 
Borgazdasági Vállalatok 
Trösztjének vezérigazgatója 
elmondotta, 4—5 százalékos 
nyereség szükséges a válla-
lati befizetési, fejlesztési kö-
telezettségek teljesítéséhez, 
és ha ezen felül is hoz hasz-
not a borgazdálkodás, azt 
ad ják á t a par tnereknek a 

termelés bővítéséhez, a ter-
melői kedv fokozásához. 

— Az elmúlt őszi termés 
után adunk először ilyen jel-
legű árkiegészítést üzletfe-
leinknek, s ez országosan 18 
milliót, a Csongrád—Szolnok 
vidéki üzem esetében 2,5 
millió forintot jelent — mon-
dotta többek között a vezér-
igazgató. Másrészt ez az ár-
kiegészítés hozzájárul a to-
vábbi hosszú távú szerző-
dések létrejöttéhez, amelyek-
ből eddig országosan mint-
egy 400 van. Azt is kifej-
te t te a vezérigazgató, hogy 
a jelentős borexport mellett 
némi behozatalra van szük-
ség, de ezt a gondot 20—25 
ezer hold nagy hozamú sző-
lő telepítésével meg lehetne 
oldani. Ehhez a beruházás-
hoz a vállalat is anyagi se-
gítséget nyújt a termelők-
nek. Az ú j telepítések mel-
let t szükség van a kis hoza-
mú szőlősök fe lú j í tására és 
a rekonstrukció során min-
denüt t nagyüzemileg művel-
hető, 50—80 mázsás termés-
hozamot adó f a j t á k r a van 
szükség. 

Török Sándor, a Közép-
magyarországi Pincegazda-
ság helyettes igazgatója az 
ú j rendszerű árkiegészítés 
alapfeltételeiről szólt. El-

mondotta, hogy tavaly jobb 
volt az átlagosnál a te rmés 
minősége és így kedvezőbbé 
vál tak az értékesítési lehető-
ségek. Ez a nagyobb vállala-
ti hasznot hozott és ez ke-
rül vissza a termelésbe, ahol 
a borgazdálkodás alapvető 
folyamata, a nyersanyag elő-
állítása történik. Ismertette, 
hogy az össztermés 90 szá-
zalékára szóló, vagy a 10 
évig érvényes szerződésekkel 
rendelkező üzletfelek 25 fil-
lér árkiegészítést kap tak 1 
kiló szőlő után. öt kategó-
riát állapítottak meg a visz-
szatérítésnél és a legalacso-
nyabb összeg a kilogram-
monkénti 10 filléres jutta-
tás. 

Az árkiegészítésről szóló 
utalványokat közvetlenül a 
tanácskozáson megkapták a 
tsz-ek képviselői, s az összeg 
50—200 ezer for int között 
váltakozott. 

A tanácskozás Király Fe-
rencnek, a MAP C s o n g r á d -
Szolnok vidéki Üzeme igaz-
gatójának a zárszavával ért 
véget. 

Tóth József 

Nyereség nélkül 
2. Ahhoz, hogy a nyereség-

telenség valódi okait megis-
merhessük, a cipőgyár érde-
keltségi rendszerét kell a la-
posabban szemügyre venni . 

Páldi Imrénével, a cipő-
gyár főkönyvelőjével beszél-
getünk, neki is sorra felte-
szem azokat a kérdéseket, 
amelyeket a munkásoknak, a 
funkcionáriusoknak. Nem a 
szembesítés érdekében — in-
kább azért, hogy a ténye-
ket a közgazdasági szaksze-
rűség tükrében is ellenőriz-
hessük. 

OBJEKTÍV 
OKOK — ÉS 
LEZSERSÉG 

— Vegyük 
sorra 

legelő-
ször gyár-

egységünk és a központ 
együttműködését. Mint hal-
lom, ebben keresi a ba jok 
magyarázatát . Nincs semmi 
okom, hogy akár a központ, 
akár a magunk p á r t j á r a áll-
jak, de néhány dolgot ki 
kell igazítani. Igaz, hogy a 
programot Budapesten állí t-
ják össze. Igen, mert előbb 
a vevőkkel kell tárgyal-
nunk, a cipőbörzén fel kell 
mérni az igényeket, csak az-
után tervezhet jük meg, mit 
gyártsunk. A program tár -
gyalásra viszont fe lh ív ják a 
gyáregység vezetőjét. Tanú-
síthatom, valóban vita van 
akörül, ki mit készítsen. A 
második tény: az „A" gyár-
ban intézik az anyagbeszer-
zést, viszont volt olyan ja -
vaslat, — éppen a központ-
tól —, hogy leadják a jo-
got. Mi nem akar tuk elfo-
gadni — ez az igazság, hi-

szen még jobban megnehe-
zülne a helyzetünk. A ha r -
madik : kétségtelenül Buda-
pesten készül a központi 
könyvelés, de mi is foglal-
kozunk számviteli részfel-
adatokkal . Így aztán tu l a j -
donképpen mindent tudunk 
— a nyereség k ivé t e l éve l . . . 
S ez tényleg hiányzik, ez az 
adat volna hivatott minden-
kor „leosztályozni" a gyárat, 
a munkát . Például itt van az 
1971-es esztendő. A megkül-
dött anyagokból kiderül, 
hogy mintegy 9 milliós nye-
resége van a nagy vál lalat-
nak, — de hogy ebből 
mennyi a miénk, sajnos, 
nem tud juk . 

— A tájékozat lanság okoz-
ta a lemaradást? 

— Nem hiszem. Sőt, még 
azt is ki je lenthetem, ennél 
van súlyosabb, sajnos belső 
természetű ok. 

— Szabad tudni? 
— Mintha megtorpant vol-

n a a vállalat valamennyi 
gyára. Idézném gazdasági 
igazgatónkat: visszaesett a 
termelés —a nagyvállalat 
248 ezer párra l kevesebbet 
készített a tervezett cipő-
mennyiségnél, s alaposan le-
romlott a minőség. Egyszó-
val romlott a technológiai és 
a munkafegyelem. 

nek vol tunk szinte megen-
gedhetetlenül nagy árcsök-
kentéssel is á ruba bocsátani 
egyébként te l jes ér tékű ci-
pőinket. Úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy a dolgozóink 
nyereségrészesedését ezzel 
odaadtuk a vevőknek. Pon-
tosan 2 millió f o r i n t o t . . . 
Bűvös kör. De nekünk min-
denképpen kiutat kellett és 
kell találni belőle. 

TÚL A 
KRÍZISEN? 

A KÖVETKEZ-
MÉNYEK 

aránya ugyan legutóbb némileg csök-
kent, de számuk mégis nagynak 
mondható. Súlyos testi sértés éven-
ként 200—250 fordul elő. A színhely 
többnyire a szórakozóhelyek környé-
ke, a tettesek á l ta lában férf iak, szép 
számmal f ia talkorúak, gyakran visz-
szaeső bűnözők. Iskolai végzettségük, 
műveltségük rendszerint rendkívül 
alacsony. 

Gyakran tudósí t juk olvasóinkat 
közlekedési balesetekről, de sem a 
közvélemeny, sem a hatóságok, sem 
mi nem tudunk belenyugodni abba, 
hogy a gépjárművek száma növeke-
désének arányában, vagy talán még 
azt meg is előzve, növekszik a bal-
esetek száma. A hiba alapvetően nem 
a já rmüvekben és az u takban (ezek 
az összes balesetek 4, illetve 0,3 szá-
zalékát okozták), hanem bennünk, 
emberekben van. A gyorshajtás, a 
szabálytalan kanyarodás ' és a többi 
baleseti okot igen gyakran ittas veze-
tők teremtik meg. Nemcsak az ittas 
gépjárművezetők, hanem a kocsisok, 
a kerékpárosok és a gyalogosok is. 
J anuá r elseje óta bűncselekménynek 
számít, ha a bakra vagy a nyeregbe 
ittasan ül valaki. 

A népgazdaság ellen elkövetett bűn-
tettek köréből figyelmet érdemel az 
üzérkedés, mely szám szerint nem 
nagy, de növekedőben van, s az elő-
forduló esetek meglehetősen jelentő-
sek is, akár magánszemélyek, akár 
gazdasági szervek követik el. Elég, ha 
utalunk rá : több helyen is botrányt 
kavart , hogy erőgépeket, t raktorokat 
magáncélra adtak el, néhány túlsá-
gosan ügyes ember egész kis maszek 
gépállomást állított fel szocialista tu-
lajdonbél kikerült eszközökből. A tár-
sadalmi tu la jdon elleni bűntet tek 

száma és az okozott kár mér téke is 
megnövekedet t : néhány évvel ezelőtt 
4—5 milliót tett ki egy évben, 1971-
ben pedig körülbelül 20 millió for in-
tot. A társadalmi tu la jdonban oko-
zott karból 1971. első fél évében 12 
millió forintot í téltek meg jogerősen 
a bíróságok, s hogy ez milyen nagy 
összeg, jelzi, hogy ugyanakkor or-
szágosan 42 millió for int volt az ily 
módon megállapított kár. Csongrád 
megye tehát több mint egynegyedét 
vitte el! 

Kimutatható, hogy elsősorban a 
mezőgazdasági üzemekben sok a tá r -
sadalmi tu la jdon ellen elkövetett bűn-
cselekmény. Főként a nagy ügy. Ezért 
azután az általánosításoktól, mint 
mindig, most is óvakodnunk kell: a 
téeszek, állami gazdaságok többségé-
ben nem bánnak kutyául a szocialis-
ta tulajdonnal . A bíróságok sem ítél-
nek elhamarkodot tan, mi se tegyük! 

Tréfásan jegyezte meg dr. Pozsgai 
István megyei főügyész a tanácsülé-
sen mondott szóbeli kiegészítőjében, 
hogy a ba j rendszerint a reprezentá-
cióval kezdődik. Hogy többet költe-
nek rá, mint amennyi t a törvényes 
lehetőségek engednek. Mégis érdemes 
komolyan venni, hogy akinek csak 
feketekávéra telik, ne vendégelje meg 
látogatóit, üzletfeleiet skót whisky-
vel, mer t abból előbb-utóbb valóban 
ba j lesz. Nem érdemes a téeszek mel-
léküzemágaiban sem zsebből fizetni, 
mer t a bizonylatok hiánya alkalom a 
tolvajnak. Hát még ha eleve bünte-
tett előéletűeket a lkalmaznak szá-
mukra nem való munkakörökben, 
mint azt az ügyészségi ellenőrzések 
néhány mezőgazdasági, több kisipa-
ri és fogyasztási szövetkezetnél is 

megállapították. És még csak azt sem 
tud ják róluk, hogy büntete t t előéle-
tűek, mer t az erkölcsi bizonyítványt 
nem szerezték be. 

Ez a legutóbbi idézet is igazolja an-
nak a gyakran hangoztatott megálla-
pí tásnak a helyességét, hogy a bűnül-
döző szervek — a rendőrség, az 
ügyészség, a bíróság — nem egyma-
gukban felelősek a bűnte t tek szá-
mának alakulásáért , a közrendért , a 
közbiztonságért, a törvényességért. A 
felelősség megoszlik, s kinek-kinek a 
maga helyén, vezetői poszton, kisebb-
nagyobb beosztásában kell helytállnia 
ebben is. Szó volt már róla, hogy a 
garázdák például többnyire alacsony 
műveltségűek. Tehát a vendéglátó-
ipar kulturál tságától kezdve, az isko-
lahálózat hatékonyságán át, egészen 
a közművelődési szervek m u n k á j á n a k 
színvonaláig te r jedhet a felelősség. 
Nem elvont fogalom a „társadalom 
felelőssége", minden egyes bünteti 
esetében akár pontosan is k imuta tha-
tó, hogy az elkövetően kívül — mert 
természetesen elsősorban ő a bűnös 
— kik volnának még, legalábbis kép-
letesen, a vádlot tak pad já ra ül te the-
tők. 

Sok a bűntet t a megyében. A sok 
persze relatív fogalom. Ahhoz képest 
sok, amennyi az ország többi megyé-
jében, városában előfordul. Mert az 
országos át lagban természetesen mi is 
benne vagyunk, s Magyarországon 
sem önmagában, sem a többi ország-
hoz, különösképpen néhány nyugati 
országhoz viszonyítva, szerencsére, 
nem nagy a bűntet tek száma. Ne-
künk azonban a relatív sok is fá j , 
ebbe sem nyugszunk bele. 

Fehér Kálmán 

A nyár 
közepén 

— éppen a 
minősé-

gi h ibák miat t — a Minő-
ségi Cipőgyár egységeiben 
megjelentek a vevők minő-
ségi ellenőrei, akik a hely-
színen százával ad t ák visz-
sza a cipőket. A rossz ci-
pőket. 

— Júl ius 1. mindenkép-
pen fontos dá tum számunk-
ra. A MERT mindent visz-
szadobott, ami nem felelt 
meg az exportelőírásoknak, 
a szabványoknak. A szala-
gok előbb kénytelenek vol-
tak ki javí tani a cipőket, s 
csak azután kezdhet tek ú j 
munkához, innen a mennyi-
ségi visszaesés. Természete-
sen a gyárban megszigorí-
tot tuk a szabályokat. Nyil-
ván a gyengébb minőségű 
munkáér t nem adhat tunk 
minőségi prémiumot, tehát 
csökkent a fizetés, újból föl-
csapott a munkaerő-vándor-
lási láz, több kilépőnk volt, 
mint belépőnk. Nehéz napo-
kat é l tünk át. 

— Volt más következ-
mény is? 

— Igen, A szegediek is 
jól ismerik. A Minőségi Ci-
pőgyár külön bol t jában 
többször is árleszállítást ír-
tunk ki. Er re azért volt 
szükség, hogy az úgyneve-
zett export biztonsági tar-
talékainkat eladhassuk. A 
piac, sajnos, egyre kevésbé 
igényli a cipőket, a kereslet 
csökkent, s ezért kénytele-

— Mond-
ha tom — 

éppen a 
novem-

ber-decemberi termelési 
eredmények a lap ján — g y á r -
egységünk ki ju to t t a ho l -
lámvölgyből. A szigorítások, 
a becsületes m u n k a nyomán 
kisebb a sele j tünk — a 
MERT átvevője szépen veszi 
á t a cipőinket, összehasonlít-
hata t lanul kevesebb a visz-
szadobott lábbeli. Az e ladat -
lan készleteink sorsán is 
próbálunk változtatni. Bu-
dapesten, a központban, úgy 
tudom külföldi vevőt várnak , 
akinek megmuta t juk a r ak -
táron marad t darabokat . 

— Jobb az anyagel látás? 
— Talán. Mindenesetre a 

gyár sa já t beszerzőit is úgy 
mozgatja, hogy lehetőleg idő-
ben Szegeden legyen a szük-
séges bőr. 

— Végére maradt az utol-
só kérdés, amely talán a 
legfontosabb: van-e megfe-
lelő lehetősége a gyáregy-
ségnek? 

— Tudom mire céloz. So-
kan mondják itt az üzem-
ben, hogy azóta rosszabb 
gazdasági eredményünk, mi-
óta összevontak bennünket 
és Budapesten lett a központ 
Szerintem nagy hiba lenne 
kizárólag ebben látni az 
okot. Ismét lem: az elmon-
dott okok együtt idézték elő 
a jelenlegi helyzetet. Am 
kétségtelen, gyárunknak, a 
kollektívának mindenképpen 
lehetőséget kell teremteni, 
hogy figyelemmel k ísér je 
sa já t munká já t , különben 
nincs kontroll, nem tudja , 
hol tart . Valóban olyan mód-
szert kellene találni a köny-
velésben, hogy mi is azonnal 
t u d j u k : nyereségre vagy 
veszteségre á l l u n k . . . 

Igen, az önállóság a lap ján 
kell szabályozni a vállalati 
központ és a gyáregységek 
viszonyát — ta r t j a a gazda-
sági tétel. S ez legyen érvé-
nyes a Minőségi Cipőgyár 
szegedi üzemének esetében 
is. Ebből a szempontból még 
az is teljesen mindegy, hogy 
az üzemnek á t í r j ák-e a név-
táb lá já t gyáregységről gyár-
ra. 

Matkó István 


