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Egyesülés Rúzsán 
Miért szanálták a Szivárványt 2 

Hírben fogalmazva az eset 
egyszerű: a rúzsai Szivár-
vány Termelőszövetkezet be-
olvadt a Népszabadság Tsz-
be. Az egyszerű hir mögött 
tanulságos történetek hú-
zódnak meg, ennélfogva ér-
demes néhány szóval részié-" 
teket is említeni. 

Az elmúlt esztendő alapo-
san próbára tette a gazda-
ságokat. A száraz homokon 
különösképpen. A Szivár-
vány területének átlagos 
aranykorona értéke mindösz-
sze 3 és fél, ettől aszályos 
esztendőben nagy eredmé-
nyeket várni teljesen indo-
kolatlan optimizmus volna. 
Itt azonban olyan dolgok 
történtek, amelyek miatt az 
allam semmi garanciát nem 
talált arra. hogy a mostani 
vezetéssel az áldatlan álla-
potból ki tud lábalni a szö-
vetkezet. 

A tényekből 
A szanálási bizottság je-

lentése a kedvezőtlen körül-
mények konstatálása után 
azonnal azt rögzíti, hogy ve-
zetési hiányosságok segítet-
ték a veszteségek növelé-
sét, a korábbi évek megala-
pozatlan segédüzemági túl-
szaladásait még mindig 
nem tudták kiheverni, a 
megelőző esztendő mérlegét 
felülvizsgáló revízió újabb 
szabálytalanságokat és adós-
ságokat fedezett föl, azok 
„kamata" szintén 1971-re 
húzódott át, és a szövetke-
zet jövedelemelosztási rend-
je nélkülözte a realitásokat. 

A rossz gazdálkodás visz-
szavezethető a szakemberek 
állandó jövésére-menésére, 
valóságos áramlására, de a 
veszteségek egy része szinte 

kibogozhatatlan a könyvelési 
felületességek, vagy céltuda-
tosan szervezett álfelületes-
ségek miatt. 

A zárszámadó közgyűlés 
mérlege szerint a veszteség 
1 millió 528 ezer forint volt, 
a szanáló bizottság azonban 
— részletesebben utánanéz-
ve a számoknak — megál-
lapította, hogy a mérleg az 
előző évihez hasonlóan most 
is sántított, és a tényleges 
veszteség fölötte van a 2 mil-
liónak. Ennek köszönhető el-
sősorban, hogy' a szövetke-
zet dolgozó tagjai hosszú hó-
napok óta nem kapják meg 
esedékes fizetésüket. Nincsen 
miből. 

A kétszer kettő most még-
sem ilyen egyszerű. Válto-
zatlanul a szanálási bizott-
ság vizsgálatára támaszkod-
va ír juk le, hogy a törvé-
nyesen 4900 forint fizetésű 
szövetkezeti elnök havi jö-
vedelme ilyen nehéz eszten-
dőben is elérte a 12 ezer fo-
rintot. 

A termelőszövetkezeti tör-
vény lehetőséget ad arra, 
hogy a munkát nem bíró 
idős szövetkezeti tagok a 
háztáji föld helyett termé-
sének pénzbeli értékét kap-
ják. Forráskúton például ez 
az összeg 3600 forintot tesz 
ki. A Szivárvány szövetke-
zetben ilyen kedvezményt 
egyetlen idős tag nem ka-
pott, a vezetés emberei azon-
ban igen. méghozzá csekély 
10 ezer forintot A háztájit 
ugyan leadta az elnök, de a 
valamiképpen mégis belőle 
származó fűszerpaprikát a 
szövetkezet ú t ján értékesí-
tette. 

„Véletlenek" 
Sok idős tagja van a mos-

tani szövetkezeteknek. Rú-

Szigorúbb gazdálkodás 
az irodahelyiségekkel 
Az építésügyi és városfej-

lesztési miniszter előterjesz-
tésére a kormány módosítot-
ta a közületi szervek elhe-
lyezéséről három évvel ez-
előtt megjelent kormányren-
deletet. A módosítás megfe-
lelő összhangot alakit ki a 
tanácstörvénnyel, az ú j la-
kásügyi jogszabályokkal és 
megteremti a korábbinál ta-
karékosabb irodagazdálko-
dás feltételeit. 

Korábban a közületek a 
saját célra és költséggel lé-
tesített, megszerzett irodahe-
lyiségeknek az egyébként 
kötelező irodanormákon fe-
lüli részét is szabadon hasz-
nálhatták. Az ország beruhá-
zási egyensúlyának megte-
remtése és az irodaház-
beruházások megszigorítása 
azonban szükségessé tette a 
szabad felhasználás korláto-
zását. Ezért a módosítás le-
hetővé teszi, hogy a normán 
felüli irodahelyiségekkel — 
ha a közület nem engedi át 
hasznosításra másnak, ak-
kor — megfelelő kártalaní-
tás után — az elhelyező ha-
tóság rendelkezzen. Ennek 
megfelelően az ú j intézke-
dés kimondja, hogy most 
már teljeskörűen kötelező a 
helyiségnormák alkalmazá-
sa, tehát akkor is, ha a 
közület maga létesített vagy 
vásárolt — esetleg kisajátí-
tás útján szerzett — iroda-, 
vagy egyéb közületi helyisé-
get. A módosító rendelkezés 
ugyanakkor a közületeket és 
a magánszemélyeket is érde-
keltté teszi abban, hogy fe-
lesleges helyiségeiket — 
megállapodás alapján — 
felajánlják, vagy átengedjék 
használatra a közületi elhe-
lyezési igények kielégítésé-
re. 

Az újabb jogszabályok fo-
kozottabban védik a laká-
sokat a közületi célú fel-
használástól. A rendelkezés 
megtiltja, hogy igénybe ve-

gyék az állami lakást közü-
letek elhelyezésére, s csupán 
abban az esetben enged ki-
vételt e tilalom alól, hogy-
ha a város- és községrende-
zési tervek megvalósítása, a 
beruházások elhelyezése 
szükségessé teszi a lakás le-
bontását, de ugyanakkor 
megfelelő intézkedés történt 
a lakás pótlásáról is. 

zsán rájöttek, hogy ebből is 
haszon származhat. A legá-
lisan betegek, táppénzesek 
és öregek istápolását szol-
gáló szociális alapból 83 
ezer 40C forintot egyszerűen 
jutalmakra fordítottak. „Me-
rő véletlen", hogy a juta-
lomból Kispál György tsz-
elnök 15 ezer forintot ré-
szelt, a főkönyvelő ennek 
felét, az SZTK-ügyintéző 
9200, a pénztáros pedig 7400 
forintot. 

Szintén a revízió derítette 
ki, hogy nagy pénzeket vet-
tek föl a vezetők különböző 
utólagos elszámolások címén. 

Könyvelői hókuszpókuszok-
kal annyira elködösítették az 
egészet, hogy jószerével meg 
sem állapítható, mikor szá-
molták el ezeket a forinto-
kat. Vizsgálat közben annyi 
mindenesetre kiderült, hogy 
sem az elnök, sem a fő-
könyvelő nem tudta meg-
mondani, mennyivel is tar-
tozik a szövetkezetnek. A 
számok vallomása mondta 
ki végül, hogy az elnök több 
mint 80 ezer forintot vett 
fel, és mindössze 22 és fél 
ezer forinttal számolt el. 

Az esethez csak annyit tu-
dunk hozzáfűzni, hogy mind-
ezt egy tönkrement szövet-
kezetből préselték ki. A ta-
gok ingyen dolgoztak, veze-
tőik azonban nem tartoznak 
az önfeláldozók csoportjába. 

Kár volt várni 
Nem fonódhatnak annyira 

össze a szálak, hogy a szö-
vetkezet tagjai, az ellenőrző 
bizottság, vagy a hivatalos 
ellenőrzés erre a kegyetlen 
önkiszolgáló rendszerre fényt 
ne deríthetett volna. Nem 
értjük, miért kellett és ho-
gyan lehetett a teljes felde-
rítéssel megvárni a szövet-
kezet teljes tönkremenését. 

Egyetlen választása ma-
radt a termelőszövetkezet 
most tartott közgyűlésének: 
kimondani, hogy a Népsza-
badság Tsz védőszárnyai alá 
kéri magát. Reméljük, ezzel 
a lépéssel sikerül biztosítani 
a tagok jövőjét, de abban is 
bízunk, hogy a szükséges fe-
lelősségre vonás egyetlen 
esetben sem marad eL 

Horváth Dezső 

Dankó Pista utcájában, a 
Felsővároson, valamikor a 
harmincas évek közepén épí-
tették fel a postás altisztek 
egyesületi székházát. A néhai 
vasárnapok söröskancsós, te-
kegolyós, biliárdos emlékét 
csak az anekdoták őrzik: 
1945 után a táncparkettre 
székeket szögeztek, lebontot-
ták a söntést, színpad, süly-
lyesztett zenekari árok, öl-
tözők, mellékhelyiségek fog-
lalták el helyét, valami tar-
talmasabb szórakozás, a kul-
túra rekvizitumai. És termé-
szetesen nyomukban az ön-
tevékeny művészeti csopor-
tok ütöttek tanyát, a Csonka 
István vezette postás színját-
szók, a kórus és a szimfoni-
kus zenekar. 

Az ú j já -
építés-

hez tár-
sadalmi 

munkával fogtak, lelkes pos-
tai dolgozók hordták a mal-
tert, rakosgatták sorjába a 
köveket. Vagyis minden úgy 
történt, ahogy egy felszaba-
dult élet áldozatokat, fárad-
ságot alig ismerő spontán 
energiájával a szorgos mun-
káskezek akkoriban maguk-
nak is előteremtették a mű-
velődés lehetőségeit. A mun-
ka árát az önbecsülés foká-
val mérték. És még nagy 
divatja volt a kultúra ama-
tőr színtereinek, népszerűek 
voltak az üzemi kórusok, 
színjátszók, a maguk ked-
vére, gyönyörűségére muzsi-
káló emberek. Aztán amint 
a pénz jelentőségének felis-

merése egyre nagyobb szere-
pet kapott a művelődésben 
is, amint a kultúra hivatá-
sos szolgáltatásai megosztot-
ták a terepet, csappant a 
buzgalom, az érdeklődés, az 
igény is. Először a kórus 
szűnt meg, a nyomában az 
ötvenes évek végére a zene-
kar, majd 1970 őszére a nép-
szerű színjátszó csoport. Sze-
mélyi — és mindenkelőtt 
anyagi okok miatt. Pedig a 
színjátszók közel két évtized 
alatt népszerű előadásokat 
produkáltak a városban és a 
környéken. Csakhogy már 
1969-ben a tízezer forintot 
kitevő éves bevételükkel 
szemben dupla költségvetés-
sel működtek. A hiányzó 
tízezerhez pedig nem talált 
a kultúrház fedezetet. És 
még egy figyelmeztető adat : 
az utóbbi három évben ösz-
szesen 45 előadáson átlago-
san több mint kétszázan ül-
tek a nézőtéren. 

dunk — jellegéből fakadóan 
a mozi és a színház lehető-
ségeit kínálja, ugyanakkor 
ezek a képességei a kihasz-
nálatlanok. Be kellett szün-
tetni a hétközi vetítéseket, 
pedig négy év alatt 1538 elő-
adást közel 90 ezren néztek! 
nálunk, átlagosan egy-egy 
vetítésre hatvanan váltottak 
jegyet. Ha szélesvásznú nor-
málgépet kaphatnánk, nem-
csak a környék, de a közeli 
Tarján ma már több mint 
tízezres lakosságának film-
színházát teremthetnénk 
meg. Tárgyalásokat kezdtünk 
a megyei moziüzemi vállalat-
tal, és a városi tanács mű-
velődésügyi osztályával. Ta-
lán lesz valami a tervek-
ből. 

KIHASZNÁ-
LATLANUL 

TARJÁN 
MOZIJA? 

Kevesebbet eszünk, 
többet iszunk és dohányzunk 

Hírünk a világban — töb-
bek között — arról is szól, 
hogy az étkezésre sokat adó, 
sokat költő ország vagyunk. 
A hozzánk érkező külföldi 
még hónapok vagy évek 
múltán is emlegeti a magyar 
konyha remekeit, s többnyi-
re hozzáteszi: Magyarorszá-
gon az emberek enni-inni-
valóra költik a pénzüket. ' 

Ha nem is egészen igaz 
ez, de határozottan volt ben-
ne valami igazság — a leg-
utóbbi időkig. Cáfolhatatlan 
statisztikák bizonyították, 
hogy keresetünk nagyobb 
részét élelmiszerekre és él-
vezeti cikkekre költöttük. 
Néhány évvel ezelőtt még 
minden, a kiskereskedelem-
ben és a vendéglátó helye-
ken elköltött száz forintból 
több mint ötvenért élelmi-
szert, ételt, italt meg ciga-
rettát vásároltunk. 

Mostanában kezdünk rácá-
folni régi — s éppenséggel 
nem jó — hírünkre. 1967 óta 
minden évben néhány tized 
százalékkal eltolódik az 
arányú 1970-ben már csak 

47,8 szazaiékot. tavaly pe-
dig 47,5 százalékot képviselt 
az összes forgalomban az 
élelmiszerek és élvezeti cik-
kek aránya. Igaz viszont — 
s ez nemcsak azt bizonyítja, 
hogy „vigyázunk a vonala-
inkra", hanem azt is, hogy 
mind többet költünk ital- és 
dohányárura, kávéra, teára 
—, hogy az élelmiszerek és 
az élvezeti cikkek aránya az 
utóbbiak javára billen. 1962-
ben, amikor még a forga-
lomnak kereken a felére rú-
gott ez a két tétel, 35 szá-
zalékot képviseltek az élel-
miszerek és 15 százalékot az 
élevezeti cikkek. Tavaly a 
47,5 százalékon belül az 
élelmiszerek 31 százalék alá 
estek, az élvezeti cikkek 
pedig 17 százaléknál maga-
sabb arányt képviseltek. 

Mégsem ez a jellemző az 
utóbbi évekre, hanem az az 
egyenletes sőt időnként 
ugrásszerű — fejlődés, 
amely a tartós fogyasztási 
cikkek forgalmában tapasz-
talható. 

A számok azt bizonyítják, 

hogy az igényeket van mi-
ből kielégíteni. A Belkeres-
kedelmi Kutató Intézet ada-
tai szerint 1962-ben a for-
galomnak 21 százalékát je-
lentették a ruházati cikkek 
— azóta a legtöbb család, és 
családtag — „felruházko-
dott", ma már csak a ki-
nőttet, elhordottat kell pó-
tolni, s az arány 17 szá-
zalékra csökkent, A vegyes-
iparcikkek árucsoportjának 
viszont — ide tartoznak a 
tartós fogyasztási cikekk, 
valamint a tisztasági szerek, 
a könyv, a játék- és sport-
szerek is — 29 százalékról 
35 százalékra növekedett az 
aránya. Ezen belül az elekt-
romos és egyéb háztartási 
gépek, a maradandó beruhá-
zásként vásárolt cikkek ré-
szesedése az 1962. évi nem 
egészen 7 százalékról 10 
százalék fölé emelkedett 

Az évek során bekövetke-
zett változásokat jelző szám-
oszlopok nem jósolnak, ha-
nem előre vetítik a jövőt: a 
fejlődés üteme évről évre 
erőteljesebb... . 

V . E. 

A Postás 
Művelődé-

si Ház 
dolgait 

16 tagú társadalmi vezetőség 
intézi. Felelősen Vámos Lász-
ló igeizgató, nem főállásban, 
tiszteletdíjért. Tizenhatodik 
éve. 

— A kultúrotthon 80 szá-
zalékban területi jellegű, a 
lakosságé. Hagyományos 
szolgáltatásai: az ismeretter-
jesztés — ami Józsa Gyula 
példás szervezésével igen 
népszerű nálunk —, a posta 
párt- és tömegszervezeteinek 
rendezvényei, a klubtermi 
élet mellett speciális adott-
ságainkat használnánk ki — 
mondja az igazgató —, bár 
őszintén hozzá kell tennem, 
éppen ezen a területen ke-
ressük még a megoldást. A 
17 esztendeig rendszeres 
gyermekelőadások megszűn-
tével, tavaly ősszel, ú j mód-
szerekkel kísérleteztünk, a 
vasárnapi matinékkal. Saj-
nos anyagi nehézségek szól-
tak közbe: hiába fogadtunk 
mi olykor 150—160 látogatót 
is, a filmeket még ehhez ké-
pest is túl drágán kaptuk. 
Amikor pedig kisfilmekre, a 
híradó mozik típusára tér-
tünk át, megkopott az érdek-
lődés. A postás kultúrotthon 
— és ez a mi legfőbb gon-

Késő 
estig 

beszél-
gettem » 

kultúrotthon vezetőivel, a» 
igazgatóval, Annabring Sán-
dor elnökkel, Józsa Gyulával, 
a ház TIT-felelősével. Izgal-
mas dolgok kerültek elő. El-
mondták és megmutatták, 
sóhajtásnyira a Belvárostól, 
a lassan égetővé váló szín-
házi épület- és helyiséggon-
dok közepette van itt egy 
kamaraszínház, valamennyi 
tartozékával együtt — ki-
használatlanul. Színpadán a 
Minerva együttes tar t ja be-
mutatóit, de hát mi ez ah-
hoz, képest, hogy szinte fil-
lérekért állandó stúdióvá, ha 
tetszik, kamaraszínházzá, 
vagy éppenséggel — unikum-
nak számítana — gyermek-
színházzá alakíthatnák. A 
népművelés napjainkban ú j 
arcát keresi. Legfőbb baja, 
hogy a korszerű formák ha-
jótörést szenvednek a régi 
épületek korlátozott lehető-
ségein, az átépítésre pedig 
általában nincs pénz. A pos-
tás kultúrotthon viszont je-
lenlegi állapotában alkal-
masnak látszik arra, hogy 
színház költözzön falai közé. 

Itt egy' színpad, kétszáz-
nyolcvan férőhelyes nézőte-
rével, 'zenekari árokkal, öl-
tözőkkel, összkomfortosán, 
csak kicsit lói kellene pofoz-
ni. Itt van a városban. Ahol 
évek óta keressük, kutatjuk, 
hol csináljunk színházat. 

Nikolcnyi István 

Magyar kiállítás 
nyílik Rómában 

Pénteken, ma nyitja meg 
kapuit Rómában a Palazzo 
Veneziában „Régi magyar 
művészet" címmel az. a nagy-
szabású kiállítás, amelv a 
honfoglalás korától a XVII. 
század végéig született leg-
szebb magyar műtárgyakat 
mutat ja be az. olasz, fővá-
ros múzeumlátogató kö-
zönségének. A kiállításra a 
magyar—olasz kulturális 

együttműködési munkaterv 
alapján került sor. A bemu-
tatásra kerülő gazdag válo-
gatás mintegy 30 hazai mú-
zeum és gyűjtemény anya-
gálwjl való. Zömét a Nem-
zeti Múzeum, a Szépművé-
szeti Múzeurrn az Iparmű-
vészeti Múzeum, valamint 
az esztergomi Keresztény 
Múzeum és Kincstár adta. 


