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Takarmányadalék 
Dócról 

Heteken belül megkezdődik a termelés a 
Sándorfalvi Magyar—lengyel Barátság Tsz 
új , dóci vegyi üzemében. A Százhalom-
battai Szénhidrogén Kutat ó-Fejlesztő Inté-
zettel közös, 50 millió forintos beruházáson 
a z utolsó simításokat végzik az építők. Az 
it t készülő. 500 tonnányi vaspótló á l la t táp . 
szer-adalék a teljes hazai szükségletet fe-
dezi, mellyel kiváltható a z eddigi import. 
A vosfumará t egyik alkotórésze a kohászat-
ban hulladékként képződik, a másikat pe-
dig Százhalombattán ál l í t ják elő. Az in-
dulás után 25 embernek biztosit munka -
a lkalmat ez az ipari létesítmény, s remél-
hetően, a szövetkezet eredményes gazdál-
kodásához is jó támpontot adnak az itteni 
folyamatos bevételek. 

Somogyi Káro lyné felvételei 

Ami új a vámszabályokban 
Sok szó esett már idén a külföldre utazással kapcso-

latos új rendelkezésekről. Az útlevélre vonatkozó válto-
zások már ismertek, ezúttal a vám- és devizaszabályok-
ban bekövetkezett módositásokról kértünk tájékoztatást 
liábinszki Gábortól, a vám- és pénzügyőrség megyei pa-
rancsnokától. 

Bevezetőül két adalék, ami 
a devizaszabályokkal kap-
csolatos. Ismeretes, hogy 
megszűnt a jugoszláv láto-
gatóútlevél, s hogy a mini-
málisan háromezer forintnyi 
valuta, amivel a határát lé-
péskor rendelkeznie kell, 
Jugoszláviára is vonatkozik. 
Ebben az esetben természe-
tesen d inár is lehet ez a 
valuta. Egyelőre nem tisztá-
zott azonban, hogy a d inár 
Jugoszlávián, kívül más nyu-
gati országokba is jogosit-e 
utazásra. Ide tartozik az a 
rendelkezés, miszerint, ha 
valaki megfelelő fizetőesz-
köz hiányában utazik kül-
földre (vagyis nincs három-
ezer forintnyi hivatalos e re-
detű valutája) , öt évre ki-
zárható az utazásból. Így 
büntethető tehát az, aki pél-
dául Románián, Bulgárián 
keresztül Törökországja 
utazik, vagy Csehszlovákián 
keresztül Ausztriába vagy ez 
NSZK-ba. — nyugati valuta 
nélkül. Még egy — kevéssé 
ismert — valutaszabály: a 
háromezer forint fölötti meg-
marad t valutát a visszaér-
kezés után nvolc napon be-
lül kell vételre fölajánlani 
az OTP-nek, magyarul : visz-
szafizetni, s a valutalapra 
följegyeztetni. 

Nem túlságosan ismertek 

még a január lá-tcjj érvé-
nyes vámszabályok, melye-
ket — a hivatalos indok-
lás szerint —: „a magas á r -
képzés és a munka nélkül 
szerzett jövedelmek kizárása 
érdekében" hoztak. Ezek leg-
lényegesebb pontja, hogy a 
25 ezer forintnál többre é r -
tékelt á ru t jogi személy és 
gazdasági tevékenység foly-
tatására jogosult magánsze-
mély há rom éven belül nem 
vásárolhat ja meg. A 25 ezer 
forintnál kisebb ér tékű áruk 
forgalma ilyen módon nincs 
korlátozva, s ezek behoza-
talakor a vámszervek a vá-
sárláshoz szükséges valuta 
eredetét sem vizsgálják (25 
ezer forint fölötti ér téknél 
már igen). Ide tartozik, hogy 
személyenként tízezer forint 
értékig vámmentesen hoz-
ható be áru, tizezer forint-
nál értékesebb azonban csak 
egy. 

Az ennél olcsóbb dolgok-
nál is érvényes azonban a 
korábbi rendelkezés, misze-
rint „nem kereskedelmi 
mennyiséget" lehet hazahoz-
ni. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy például egy 500 
és 1000 forint közötti ér tékű 
áruból összesen legfeljebb 5 
ezer forintnyi hozható be. 
Még egy megjegyzés: a tiz-
ezer forintos vámkedvez-

mény családtagok esetében 
összevonható. A kedvezmény 
évente egyszer (az első be-
utazáskor) érvényes a 14 
éven aluli, önálló útlevéllel 
rendelkező gyerekekre is. 
Utóbbi kitétel lényeges, mer t 
aki még a szülő útlevelében 
szerepel, nem részesülhet a 
kedvezményben. A második 
és minden további esetleges 
beutazásnál a 14 évén alu-
liakra ezer forintnyi vám-
mentesség érvényes. Meg-
jegyzendő, hogy a gyerekek-
re vonatkozó vámszabályok 
nem függnek össze azzal a 
devizarendelkezéssel, hogy 
évente egyszer a 14 éven 
aluliaknak háromezer forint-
nyi konvertibilis valuta vált-
ható, e pénzt ugyanis nem 
muszáj az első kiutazáskor 
megvenni, a „legnagyobb" 
kedvezmény azonban m-n-
den évben az első beutazás-
kor érvényes. B. T. 

Lakatos Ernő látogatása 
Lakatos Ernő, az MSZMP 

KB agitációs és propaganda-
osztályának vezetője tegnap, 
szerdán megyénkbe látoga-
tott Szegeden, az MSZMP 
Csongrád Megyei Bizottságá-
nak székházában Hartha 
László és Koncz János, a 
megyei pártbizottság ti tkárai 
fogadták, majd megbeszélést 
folytattak vele az ideológiai 
élet időszerű kérdéseiről, az 
ideológiai munka megyei fel-
adatairól. 

Lakatos Ernő ezután részt 
vet t és felszólalt a megyei 
pártbizottság oktatási igaz-
gatóságán rendezett megyei 
aktívaértekezleten. A megbe-
szélésen az MSZMP Politikai 
Bizottsága ideológiai tézisei-
nek pártszervezetekben, 
ideológiai alkotóműhelyek-
ben szervezett v i tá janak 
előadói, pártmunkások, pro-

pagandisták vettek részt. Az 
aktivaértekezletet Sebe Já-
nos, a megyei pártbizottság 
osztályvezetője nyitotta meg, 
majd Koncz János tartott be-
vezető előadást. A felszólalók 
az ideológiai tézisek vi tá já-
nak tapasztalatairól, felme-
rült kérdésekről adtak szá-
mot, és a pár t ideológiai te-
vékenységének feladatairól 
folytattak eszmecserét. 

A KB osztályvezetője dél-
után Koncz János kíséreté-
ben Csongrádra látogatott. A 
városi pártszékházban a 
pártbizottság vezetői fogad-
ták. A nagyteremben rende-
zett aktivaértekezletet Se-
bestyén István, a városi pár t-
bizottság első t i tkára nyitot-
ta meg, majd Lakatos Ernő 
tartott előadást időszerű 
ideológiai kérdésekről. 

Ujabban kérdez a lány. A lány élet-
kora hét év, az első osztály pad-
j á t koptat ja már a z istenadta, s 

ha a tanulói minőségével összefüggő kér-
déseit nem számítom, tu la jdonképpen 
nem tekinthető kifejezetten érdeklődő 
gyermeknek. Élete eddigi éveiben nem 
szerepelt vénikeként, nem t e " fel meg-
vátaszolhatatlanul kínos kérdéseket, s a z 
előre kikészített anyai „félremagyaráza-
tot" — „erről majd akkor beszélünk, ha 
egy kicsit nagyobb leszel" — csak nagy 
ritkán kellett elővenni az önvédelem 
tarsolyából. Széltől óvott, fondorlatoktól 
védett életében a z első Legót és a z elsó 
lakkcipőt épp lidőben 'kapta ahhoz, hogy 
szűkösnek, pazarlónak se érezhesse csa-
ládja anyagi helyzetét. 

Nos, ezt a lányt ú jabban furcsa prob-
lémák foglalkoztatják. Azt tudakolta a 
minap, mintegy mellékesen, egy hétköz-
napi vacsora közben, hogy „Anya, 1e 
mindig ugyanannyit keresel?". Anyjána* 
m á r zúg a fe je a számolgatástól, hogy 
alapfizetése, mozgóbére. innen-onnan 
csörgedező honoráriumai, nyereségrészese-
dése m i r e lesz majd elég, tehát egyálta-
lán nem örül, hogy ebbéli gondjai t most 
m á r a gyerekével is meg kell osztania. 
Azt felelj tehát, igencsak leegyszerűsítve, 
hogy ha többet dolgozik, többet is keres. 
(Erről egyébként nincs meggyőződve) 
Ügy tűnik, a lány megérti, mer t annyi t 
tesz hozzá: „Kár. Mert ha többet dolgo-
zol, kevesebbet vagy itthon." Nyilván, a 
múlt hétre céloz, amikor a nagymamá-
tól apjáig, a szomszédasszonytól a barát -
nőkig, mindenki eljátszotta vele a pót-
mama szerepét. 

„A lánynak van m á r némi fogalma a 
tel jesí tményarányos keresetekről" — tu-
da t j a any ja az apjával a gyermeki fe j -
lődés legújabb stációját, s megállapod-
nak abban, nincs ezen mi t csodálkozni. 
Bérek, jövedelemelemek, adók és száza-
lékok ömlenek már a vízcsapból is, hát 
persze, hogy egy hétéves gyerek is tesz-
telni kezdi a szüleit, ők vajon milyen 
alapon és mennyi idő alat t , mekkora 
erőbedobással teremtik elő a túrórudira-
és az uszodabérletre-, a hétköznapi zsi-
roskenyérre- és a vasárnapi tyúkhúsle-
vésrevalót. 

Csodálkozni akkor kezd a z ember, ha 
az eltartottság kibélelt fészkében csücsülő 
nagyobb gyerek beszédét hallja. A múlt 
vasárnap a szegedi rádió munkatársai kö-
zépiskolásokat szólaltattak meg — jö-
vendő életük esélyeiről, kitálásaikról. a 
megélhetésről. Aztán egyetemisták mond-
ták szalagra gondolataikat — ugyaner-
ről. S ha hiszik, ha nem — hiszik, akik 
hallották! —, a gimnazisták érettségben, 
életismeretben, jövőtudathan és -realit ' is-
ban ha jaz ták a náluk 4-5 évvel időseb-
beket! Akik — nem átallva kijelenteni, 
hogy ők a teljes kilátástalanság, kiseni-
mizettség érzésével kezdik m a j d a fel-

nőttéletet — talán harmincéves korukra 
tudják nélkülözni a szülői segítséget. S 
ugyan meg sem próbálták még. de biz-
tosak benne, kezdő fizetésükre nem a la-
pozhatják életüket. 

„Édes gyerekeim" — mondanám leg-
szívesebben ezeknek a Nietschén és Freu-
don. összehasonlító nyelvészetesen és tu-
dományos szocialismuson, kettős honfog-
laláson és kettős spirálon nevelkedő if-
j aknak —, „mit gondoltok, anyátok, apá-
tok nem kezdő fizetésre vette fel a hite-
leket, s szült titeket a világra? Lássátok 
be végre, hogy a védett menhelyérzésnek 
is vége szakad egyszer, s nemigen l a r iba t 
tovább a diploma megszerzésénél! Ha 
akkor fölléptek egy katedrára, leültök 
egy rajzasztalhoz, odaálltok a műtőasz-
talhoz, nem mondhat já tok a diákoknak, 
a pauszpapírnak, a sérvtől szenvedőnek, 
hogv bocsánat, de apukám még netn 
küldte cl ti havi járaniAságomat!" 

Attól tartok, nem is lesz miből külde-
nie. 

Huszonegy éves, műegyetemista f iúnak 
háborgok, mennyi tévképzet él kortársai-
ban a jövőről! Nem mond ellent, de 
húmmögetését legalább kétféleképpen 
lehet érteni . . . 

Aztán együtt ha l l juk vele az t az 
ugyancsak rádióbéli riportot, melyben 
egy kártyán, snóblin nevelkedett, a kö-
zértben nem, az éjszakai bárokban an-
nál jára tosabb f iatalember a világ leg-
természetesebb hangján a d j a elő: ó egy 
estén a k á r harmincezer forintot is szív-
b a j nélkül veszít el kártyán. Honnan ve-
szi a pénzt? Nos. két -három ember ke-
resi meg napközben az ő éjszakai buk-
nivalóját, s nem lehet okuk panaszra, hi-
szen tisztességesen dolgoznak, tehát tisz-
tességesen megfizeti őket. 

„Ehhez mi t szólsz?" — csapom oda a 
provokatív kérdést a műegyetemistának. 
Vállvonogató hallgatása megint csak leg-
a l ább kétértelmű. Talán a r ra gondol, 
ő ennyi pénzt egy év a la t t kap a szülei-
től, a z ösztöndíjbizottságtól, a magánta-
nítványától együttesen, vagy a vállalat-
tól, amellyel társadalmi ös*tondíjra kötött 
szerződést. De lehet, hogy más úton in-
dultak el a gondolatai, s észre kellene 
vennem: irigyli a r iport szereplőjét, er-
kölcsi aggályok nélkül. 

Helyette a hétéves lány szólal meg: 
„Anya, harmincezer forint az sok 
pénz?" Húsz nagy dobozos Lego, 

vagy negyven pár cipő a lábodra, a z ol-
csóbb faj tából — próbálom közéiíteni a 
magyarázatot az ő világához. Ezen eltöo-
reng egy ideig, aztán tovább faggat: „És 
ha t e beszélsz reggel a rádióban, akkor 
nekünk is lesz harmincezer for intunk?" 

Sokat kell add ig még beszélnie anyád-
nak, kicsim. És nem is csak a rádióban. 

Pálfy Katalin 

Fellendült a turistaforgalom 
A Malév eredményeiről, ez 

évi terveiről tájékoztatta az 
MTI munkatársá t Jahoda 
Lajos, a légiközlekedési vál-
lalat vezérigazgatója. 

Elmondta, hogy az elmúlt 
esztendő igen kedvezően ala-
kult, soha ennyi utast még 
nem ¿».állítottak a Malév gé-
pei Az élénk üzleti kapcso-
latoknak, valamint a jelentő-
sen fellendülő turistaforga-
lomnak köszönhetően tobb 
mint l millió 300 ezren fog-
laltak helyet a Malév-jára-
tokra. Mindez azt jelenti, 
hogy a vállalat gazdasági 
eredményei is meghaladjak 
az elmúlt évekét. 

— Az idei esztendő azon-
ban több kérdőjellel indult. 
Egyelőre még nem lehet ki-
szamitani, hogy milyen hatá-
sai lesznek a megváltozott 
gazdasági környezetnek, az 
ú j adórendszernek, s az 
emelkedő áraknak. Mindezek 
feltételezhetően az utazások 
csökkenésének irányába hat-
nak, ám ugyanakkor az új, 
az eddigi megkötéseket fel-
oldó útlevél-rendelkezések 
növelik a külföldre utazási 
lehetőségeket. Előreláthatóan 
nem csökken a forgalom a 
nyugati országokba, de a szo-
cialista úticélok iránti érdek-
lődés várhatóan lanyhul a 
százszázalékos repülési pót-
lék bevezetésének hatására. 
Valószínű azonban, hogy ez a 
visszaesés csak átmeneti 
lesz. Az mindenesetre bizo-
nyos, hogy a rövidebb utak, 

a néhány napos vagy hét vé-
gi turistaprogramok iránt 
növekednek majd az igények, 
ezért a vállalat idegenforgal-
mi szervezete, a Malév Air 
Tours ennek megfelelően 
a lakí t ja a jánla ta i t ebben az 
évben. 

A vezérigazgató szólt arról 
is, hogy — amint arra a köz-
lekedesi miniszter .egy ko-
rábbi nyilatkozatában utalt 
— a Malév gépparkja 1990-
ig megfelel az utazási igé-
nyeknek, kapacitásbővítésre 
nem lesz szükség. Nincs na-
pirenden az a kérdés, hogy a 
vállalat tőkés országokból 
szerezzen be, vagy kölcsön-
bérletbe vegyen repülőgépe-
ket. A géppark korszerúsité-
sét továbbra is szovjet piac-
ról óha j t j ak megoldani. Az 
iden négy TU—134-es gépet 
selejtez ki a Malév, tavasz-
tól azonban beáll a menet-
rend szerinti forgalomba a 
két kormánygép (ezeken je-
lenleg a rendszeres utasfor-
galomhoz szükséges átalakí-
tásokat végzik). A meglevő 
tíz saját és két bérelt gép 
mellé továbhi két TU—154-
est vásárol a vállalat — 
utóbbiról most folynak a tár-
gyalások —, így a nagygé-
pek száma az idén eléri a 
14-et. Valamennyi Malév-
gép maximálisan eleget tesz 
a biztonsági előírásoknak, 

egy-egy gép csak a legalapo-
sabb előkészítés után indul-
hat útnak. 

A most forgalomban levő 
magyar gépek cseréje a 90-
es években lesz esedékes. A 
vállalat azzal számol, hogy 
ekkorra készül el az új, kor^ 
szerű, az energiatakarékos-
sági és környezetvédelmi 
szempontokból is kifogásta-
lan TU—204-es.típusú szov-
jet gép, amely majd fokoza-
tosan felvált ja régebbi társa-
it. A környezetvédelemről 
szólva a vezérigazgató meg-
említette, hogy sehonnan 
sincsenek kitiltva a magyar 
gépek, a kifizetett bírságok 
is csak egyediek voltak. 
Egyébként halasztódik a szi-
gorúbb nemzetközi környe-
zetvédelmi előírások beveze-
tése, mert ez a légitársasá-
gok zömét érinti, s a gép-
park lecserélése másut t is 
igen költséges beruházás. 

A vállalat sa já t hatásköré-
ben dönt arról, hogy — eseti 
igények zavartalan kielégíté-
se érdekében, ha a meglevő 
kapacitás szűknek bizonyul 
— átmeneti megoldásként 
(akár nyugati, aká r szocialis-
ta) külföldi légitársaságtól 
béreljen. repülőgépet. Az 
ilyen döntéseket természete-
sen gazdaságossági elemzé-
sek előzik meg A Malév ke-
resi a többletforgalmat hozó 
lehetőségeket, az együttmű-
ködést hazai és külföldi cé-
gekkel. 

A nyugdíj-
ellátásról 

Ismét nagy érdeklődésre 
számottartó témával, a 
nyugellátással foglalkozik 
legújabb, januári számában a 
Házi Jogtanácsadó, amely 
legutóbb öt éve közölt 
nyugdijrendelkezéseket. Az-
óta azonban sok változás 
történt, nem szólva a sze-
mélyi jövedelemadó ered-
ményezte ú j abb módositá-
sokról. 

Az Országos Társadalom-
biztosítási Főigazgatóság 
közreműködésével készült 
összeállítás most megjelent 
elsó része foglalkozik a 
nyugdíjrendszer ellátásai-
val, az öregségi és a rok-
kantsági nyugdíj különböző 
kérdéseivel, a korkedvez-
ményekkel — közölve a 
kedvezményre jogosító 
munkakörök, munkahelyek 
listáját — köztük újdonság-
ként a külföldön nehéz 
munkát végzők korkedvez-
ményét. Szó esik a koren-
gedményes nyugdíjról is. 
Részletes eligazítást kap-
nak az érdeklődők az átlag-
kereset, a szolgálati idő ki-
számításához, s választ ta-
lálnak arra, hogy például 
mikortól ál lapítható meg 
öregségi ríyugdíj, mi képezi 
a nyugdíj a lap já t stb. 

Ezenkívül olvasható még 
a .iogtanácsadóban az egyé-
ni vállalkozók adóztatásáról 
és a magánszemélyek jö-
vedelemadójáról is. (MTI) 


