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0 szebb környezetért 
A környezetvédelmi világ-

nap alkalmából tegnap Sze-
geden is megemlékező ün-
nepséget tartottak. mely 
egyben zárórendezvénye is 
volt a Csongrád megyei kör-
nyezet* és természetvédelmi 
napok programsorozatának. 
Ezen ünnepség részeként ke-
rült sor a „Rendet, tisztasá-
got a munkahelyeken" szak-
szervezeti környezetvédelmi 
akciók értékelésére is. 

Sebők János, a Szakszer-
vezetek Csongrád Megyei 
Tanácsa titkára értékelte a 
pályázatokat, majd a legjob-
baknak kitüntetéseket adott 
át. SZOT-oklevélben része-
sült a Szegedi Városgazdál-
kodási Vállalat, a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
üllési telepe, a Szegedi Köz-
úti Igazgatóság, a Kiszombo-

ri Dózsa Gy. Alt. Iskola, 
(További szmt-okleveleket 
alapszervezeti testületi ülé-
seken nyújtanak majd át.) 
Kiemelkedő környezetvédel-
mi tevékenységéért Kiváló 
Társadalmi Munkáért kitün-
tetésben részesült: Réder 
Nándor, Szabó Rezső, és Si-
pos Imre. Szmt-oklevelet pe-
dig: Megyaszai Imre, Tóth 
Lászlóné, és Fodor Ágnes 
vehetett át. A szakszervezeti 
kitüntetéseken túl, a HNF 
Országos Titkársága a kör-
nyezetvédelem területén ki-
fejtett kiváló társadalmi 
munkája elismeréséül a 
„Környezetünk védelméért, 
fejlesztéséért" kitüntető jel-
vényt adományozta Tószegi 
Leventénének é s Barta Jó-
zsefnek. 

Postai 
tárgyalások 
Kedden hazaérkezett Viet-

namból Doros Béla, a Ma-
gyar Posta elnökhelyettese, 
aki május 31. és június 5. 
között küldöttség élén részt 
vett a KGST Postai és Táv-
közlési Állandó Bizottságá-
nak 33. ülésén Ho Si Minh 
városban. Az ülésen a 
KGST-tagországok képvise-
lői áttekintették a digitális 
hálózatok kiépítésének meg-
gyorsításának helyzetét. 

Kiemelten foglalkozott a 
testület a műholdas műsor-
szóró és távközlési rendsze-
rek 2010-ig szóló fejlesztési 
prognózisával. Ennek része-
ként várható a KGST-tagor-
szágok közös műholdas tele-
vízió-műsorszóró rendszeré-
nek üzembe helyezése. 

Szegedi gyár, felemás cipőben... 

Hová, merre Mino? 
— Az az igazság, hogy 

voltunk már rosszabb hely-
zetben is — kezdi az elem-
zést Karsai László, a sze-
gedi gyár igazgatója. — A 
legfontosabb, hogy termé-
keinkkel szemben nem bi-
zalmatlanok a vevők. Mun-
kánk van, tehát elöbb-utóbó 
úrrá tudunk lenni a ne-
hézségeken. 

Már a jövő év első nap-
jaira is tábláztak be rende-
lést. s így az idén várható-
an 726 ezer pár cipő hagy-
ja majd el a szegedi gyárat. 
Ez a dolgok biztatóbb fele, 
és a másik oldal? 

— Bizalmatlanok viszont 
a bankok. Nem adnak for-
góeszközhitelt. így csak kész-
pénzzel fizethetünk, csak ezt 
fogadják el tőlünk partne-
reink. Nem kapjuk meg a 
lehetőséget, hogy terheinket 
más módon ledolgozhassuk 

— És az alapanyag-szállí-
tóik? 

— ö k is bizalmatlanok, 
tőlük is csak készpénzért 
kapunk anyagot, hiszen a 
vállalatról elterjedt a haza; 
piacon, hogy fizetésképtelen 
Készpénzért viszont csak 
napi ötezer forintig vásárol-
hatunk. ez akadályozza az 
anyagellátást. 

— Hogy lehet igy talpon 
maradni? 

— Amit befizetünk a ban-
koknak. az egyből megy az 
adósság törlesztésére, abból 
tehát nem vásárolhatunk 
Csak van azért megoldás, 
mert még élünk . . . 

Az Ipari Minisztérium egy 
közelmúltban kiadott ielen-
tésében nemcsak azt állapí-
totta meg, hogy a Mino is a 
veszteseges vállalatok sorát 
gyarapítja, hanem abba a 
kategóriába sorolta a válla-
latot, amelynél a gazdaság-
talan működés javarészt a 
vállalat vezetésének, a ve-
zetés hiányosságainak róha-
tó fel. Hamarosan az egész 
nagyvállalati struktúrához 
hozzá kell majd nyúlni, leg-
alábbis ez lenne a kézen-
fekvő. Csakhogy kit. milyen 
batyuval, teherrel enged út-
nak a nagyvállalat — egy-
általán nem mindegy. A sza-
nálóbizottság megállapítá-
saitól is sok minden függ 
majd. 

— Elterjedt a szeged i 
gyárról, hogy jegyben jár 
egy másik cipőipari cég-
gel ... 

— Nos. míg nem tudjuk 
biztosan, mi lesz a jövőnk, 
erre nem válaszolhatok 
mondja Karsai László. 

Hogy miről van szó? Sze-
rintem, leginkább arról, 
hogy a szegedi gyár szakad-
jon le a nagyvállalatról, an-
nak nehézkedési törvényei-
től megkönnyebbülve talán 
egyszerűbb lenne a kilába-
lás is. Partnereket keresni a 
megújuláshoz a későbbi 
idők gondja. Ma még nem 
tudni, a központ és a vidé-
ki egységei hogyan tudnak 
majd egyességet k ö t n i . . . 

— Egy biztos, külső segít-
ségre nem számithatunk. 
Nekünk. magunknak kell 
rendbe tenni a szénánkat A 
Kzanálóbizottság megiele-
nésében azért van poziti-

A Minőségi Cipőgyár az elmúlt évben alapos „fo-
gyókúrába" kezdett. No, nem önként, hiszen 1986 vé-
gén majdnem tragikus helyzetbe sodorta a vállalatot 
az amerikai partner csődje. Követelésének egy részét 
is csak üggyel-hajjal tudta érvényesíteni. Az év ele-
jén a válságstáb „feje", Simek Judit vezérigazgató, 
vette a kalapját, s most a nagyvállalatot megbízott 
igazgató irányítja Közben állami szanálóbizottság 
világítja át a vállalatot: vajon milyen lehetőség van 
a katasztrofálisra növekedett adósságállomány ledol-
gozására? 

vum is. Ma már látszik, ha a 
vállalat képes megszabadul-
ni a meglévő terheitől, élet-
képes vállalkozássá lehet 
fejleszteni. A dolgozók tud-
ják, hogy a mélyponton va-
gyunk. de azt is érzékelhe-
tik. hogy mindent megte-
szünk azért, hogy kimász-
szunk a gödörből. S ez bi-
zalmat k e l t . . . 

Most kibontakozási prog-
ramot készített a szegedi 
gyár is. Három esztendőre 
igyekeztek előre tekinteni, 
bár egyelőre ez is nagy me-
részségnek tűnik. 

— Inkább pesszimistái-
reális tervet készítettünk, 
minthogy rózsaszínre festst-
tük volna az e g e t . . . 

A számítások azt igazol-
ják, hogy a tartozás ledol-
gozása egyedül könnyebben 
menne a szegedieknek is, a 

vállalat többi gyárának, 
központjának is. Az érdekek 
a szanálás után persze más-
ként is alakulhatnak. Nem 
beszélve arról, hogv hama-
rosan nemcsak szervezeti 
váltás, hanem vezetőválasz-
tás is sorra kerül a Minó-
nál. 

— Most a dolgozóink ér-
dekeit is szem előtt kell tar-
tanunk. Nem szeretnénk 
senkit sem az utcára tenni 
Amikor nem kantunk köl-
csönt alapanyagra, bérmun-
kát vállaltunk, hogy tudjuk 
foglalkoztatni az embereket. 
Van piaca a szegedi cipők-
nek. a többi problémát pe-
dig rendbe lehet és kell ten-
ni! 

De, hogy hogyan, és mi-
lyen gyorsan, az egyáltaian 
nem mindegy . . . 

Rafai Gábor 

Pártértekezlet után 

Mit tervez egy nagyvállalat? 

Mikor indulnak a kombájnok? 
Üjabb esőket kapott a ka-

lászos gabona, országszerte 
többnyire megfelelő mennyi-
ségű csapadékot mértek, és 
ez igen jókor jött nemcsak 
a búzának, hanem a szépen 
növekedésnek indult kukori-
cának is. 

A búza elvirágzott és a 
határszemlék tapasztalatai 
szerint megkezdődött a sze-
mek fejlődése, éspedig az e l -
múlt évek átlagához képest 
néhány nappal hamarabb. 
Ez a későbbiekben jól jöhet; 
a mezőgazdák számolnak 
azzal, hogy júliusban netán 
ismét aszályos lesz az idő, és 

ebben az esetben, ha a növé-
nyek akkorra előbbre tarta-
nak a fejlődésben, a száraz-
ság csak kisebb kiesést 
okozhat. Az elkövetkező idő-
szakban várhatóan jó szol-
gálatot tesz az is, hogy idő-
ben sikerült védekezni a 
gombakártevők ellen. Min-
dent egybevetve a búza jú-
nius elején jól fejlett álla-
potban van, és július elején 
várhatóan megkezdődhet 
aratása. Az árpa, mint min-
dig, előbb kerül sorra, júni-
us 20-a táján indíthatják a 
kombájnokat a határba. 

Olvasóink bizonyára em-
lékeznek még arra a lazán 
összefűzött sorozatunkra, 
amelyben arra kerestük a 
választ — mit várnak Sze-
ged kisebb-nagyobb munka-
helyi közösségei az MSZMP 
országos pártértekezletétől ? 
Ha valaki visszalapozza 
múlt hónapi lapszámainkat, 
gyorsan felmérheti: az ak-
kor papírra vetett gondola-
tok bizony a legnagyobb 
rosszindulattal sem sorolha-
tók a helyi problémák ka-
tegóriájába, hiszen a kül-
döttek, majd a megszületett 
határozat valamennyi gond-
dal foglalkozott. De ugye 
abban is egyetértünk, hogy 
megoldást csak végrehajtott, 
a helyi viszonyokat is f igye-
lembe vevő határozatok 
hozhatnak. A következő he-
tekben épp ezért arra ke-
ressük a választ — szű-
kebb pátriánkban ki mit 
érez saját kötelességének 
közös ügyünkből, hogyan 
lesz hétköznapi munka az 
országos célokból? 

* 
Ha valaki f igyelmesen 

olvassa a dátumot, így ítél-
het: a Délép pártbizottsága 
reagált leggyorsabban a vál-
tozásokra, hiszen néhány 
nappal az országos tanács-
kozás után máris megtar-
tották a vállalati pártérte-
kezletet. De mint Laczkó 
Györgytől, a pártbizottság 
titkárától megtudtam, az 
összefüggés azért nem ilyen 
kézenfekvő, hiszen a válla-
lati tanácskozás időpontjá-
nak kijelölésekor még nem 
volt ismert az országos ér-
tekezlet időpontja. Az vi-
szont elhatározott tény dé-
lépes berkekben már hóna-
pok óta, hogy a vállalat 
gazdasági szervezetéhez iga-
zodva át kel l alakítani a 
pártmunkát. Ennek lényege: 
a gazdasági vezetői döntési 
pontokhoz szerveződjenek 
az alapszervezetek, így na-
gyobb hatáskört kaphatnak. 
Ezzel egy időben megszűnik 
a párt-végrehajtóbizottság, 
egy 17 fős pártbizottság 
alakul, amely már közvet-
lenül irányítja az alapszer-
vezeteket. E terv végleges 
formába öntésére tartották 
hivatottnak a vállalati párt-
értekezletet, hiszen az új 
formához igazodó személyi 
kérdésekben is dönteni kel-
lett, megválasztották az új 
irányító testületet. 

— A szervezeti változta-

táacjfk megvitatása mellett 
— talán épp az országos ta-
nácskozás közelsége miatt 
—, gondolom, azért szóba 
kerültek a tartalmi munka 
javításának feladatai is. 

— Az idő rövidsége miatt 
arra nem volt lehetőségünk, 
hogy alaposan elemezzük a 
pártértekezlet dokumentu-
mait, d e az élet egyébként 
is arra kényszerítette a Dé-
lépet, hogy már korábban 
kidolgozza saját gazdasági-
társadalmi kibontakozási 
programját. Mint ismert a 
szegediek előtt — a válla-
lat 1985—86-ban gazdálko-
dási mélypontra került, s 
ha azt akartuk, hogy to-
vábbra is talpon maradjon, 
részletes terv konkrét vég-
rehajtásához kellett segít-
séget nyújtani párttagjaink-
nak is. Vállalati pártbizott-
ságunk 1987 szeptemberé-
ben foglalt állást ez ügyben, 
az akkor papírra került fel-
adatok ma is aktuálisak 

— összefoglalná röviden 
ennek lényégét... 

— A z elmúlt évet mi a 
pénzügyi rendezés esztende-
jének tekintettük, amely 
keretében a stabil gazdálko-
dás megalapozása volt a f ő 
cél. 1988-at pedig átmeneti 
időszakként kezeljük, ami-
kor legfontosabb feladat a 
folyamatos likviditás bizto-
sítása, a vállalat működőké-
pességének javítása, a szer-
kezeti átálláshoz kapcsolódó 
tartós szervezeti keretek ki-
építése. Elengedhetetlen a 
műszaki fejlesztés is, hiszen 
csak így igazíthatjuk ter-
mékszerkezetünket a piaci 
igényekhez. Természetesen 
tenni akarunk az úgyneve-
zett szociális biztonság nö-
veléséért is. Értjük ez alatt 
a bérfejlesztést és a fizeté-
sen kívüli juttatásokat. Ez 
utóbbi esetben az emelkedő 
árszínvonal ellenére is cé-
lunk a juttatások színvona-
lának szinten tartása, eset-
leges bővítése. 

Ügy vélem, külön kell 
szólni a vállalat veszteségé-
ről. Ez évre is terveztünk 
még 58 mil l ió forint hiánvt, 
de igyekszünk mindinkább 
a nullához közelíteni, vagy-
is megalapozni eev olyan 
évet — s szeretnénk, ha ez 
már 1989 lenne! —, amikor 
a stabilizációt a fejlődés 
időszaka követné. 

— Senki nem vitatja, 
hogy a most elsoroltak ké-
pezik a bizonyos alapkérdé-

seket a Délép életében. De 
úgy tudom, ezen a pártérte-
kezleten történt valami 
olyan is, amely szokatlan 
pártéletünk gyakorlatában: 
a párttagság kezdeményez-
te a volt vezérigazgató. Sí-
pos Mihály felmentését me-
gyei pártbizottsági tagsága 
alól. 

— Így igaz. A tanácsko-
záson elfogadtunk egy olyan 
határozatot, amelynek lé-
nyege: mentsék fel Sípos 
Mihályt e testület tagsága 
alól. A döntés indokát pe-
dig így foglalnám össze: a 
volt vezérigazgató korábban 
tagja volt vállalatunk párt-
bizottságának, de nyugdíja-
zásakor kérte felmentését. 
Így most nincs aktív kap-
csolata az építőiparral. Sze-
retnénk, ha iparágunk ha-
tékonyabb képviseletet kap-
na a megyei pártbizottság 
fórumán. A határozat kez-
deményezésekor persze 
egyéb tények is szóba ke -
rültek. Így például el isme-
réssel szóltak, párttagjaink 
arról a munkáról, amelyet 
Sípos Mihály a k<L-ábbi 
időszakban, így a 70-es 
években, a 80-as évek e le-
jén végzett vállalatunk irá-
nyitójaként, ugyanakkor sok 
kritika is megfogalmazódott 
személyéhez kapcsolódóan, 
különösen 1985—86 gazda-
sági tényeit elemezve. De 
hangsúlyozom: mi csak ja-
vaslatot tettünk, s az ügy-
ben majd az illetékes párt-
testület hozhat döntést. 

— Beszélgetésünk apropó-
ját az MSZMP országos ér-
tekezlete adta. Befejezésül 
szóljon talan arról: hogyan 
vélekedtek a Délép dolgo-
zói az itt lezajlott vitáról, a 
hozott határozatról. 

— Nyugodtan mondha-
tom: nagyon kedvező véle-
mények alakultak ki a ta-
nácskozásról. Volt, aki így 
fogalmazott: talán annál is 
több eredmény született, 
mint amennyire a tervezés 
időszakában számítottunk. 
Sokan viszont úgy vélik, 
nem szabad megállni fé l-
úton, s ezért pártértekezle-
tünk javasolja, hogy az or-
szágos tanácskozás mintájá-
ra hívják össze a megyei és 
a városi pártértekezletet, 
ahoj rnár helyi gondjainkat, 
terveinket vitathatnánk meg 
alaposabban — az országos 
értekezlet határozatának 
szellemében. 

Bátyi Zoltán 

Hegváltozik a vámkezelés 
rendje Sajtótájékoztató 

Megváltozik június 15-től 
a vámkezeléshez szükséges 
devizahatósági engedélyezés 
rendje — jelentette be Mol-
nár Endre vezérőrnagy, a 
Vám- és Pénzügyőrség or-
szágos parancsnoka, a Pénz-
ügyőr Sporttelepen megren-
dezett keddi sajtótájékozta-
tón. 

Elmondta, hogy a korábbi 
rendszer nehézkesnek bizo-
nyult az új utazási feltételek 
által teremtett helyzetben. A 
vNámszervek és a devizaható-
ság javaslatára a Pénzügy-
minisztérium hozzájárult 
ahhoz, hogy a Magyar Nem. 
zeti Bank a vámkezeléshez 
szükséges behozatali enge-
dély megadását a Vám- és 
Pénzügyőrség szerveire ru-
házza át. 

Az új szabályozás értel-
mében a Magyarországra 
történő visszaérkezéskor az 
utas a jövőben a határon — 
abban az esetben, ha a be-
hozott áruk egyedi, vagy 
összértéke (belföldi fogyasz-
tói ára) meghaladja a 25 
ezer forintot, — azonkívül, 
hogy a vám-árunyilatkozaton 
kéri az áruk vámkezelését, 

egyúttal el is számol a beho-
zott áruk devizafedezetével. 
A vámhivatalban, utazási 
irodáknál és az OTP valuta-
árusítási joggal rendelkező 
irodákban beszerezhető de-
viza-értéknyilatkozat arra 
szolgál, hogy a 25 ezer forin-
tot meghaladó vásárlás ese-
tén az utas feltüntesse a 
külföldön vásárolt, vagy 
ajándékba kapott árukat, és 
nyilatkozzék azok vételárá-
ról. Az okmány egyben de-
viza-engedélyezési kérelem-
nek minősül, 100 forintos i l -
letékbélyeget kell ráragasz-
tani. Az ötezer forint egyedi 
értéket meghaladó árukról 
egyenként, a kisebb értékű-
ekröl összevontan lehet nyi-
latkozni, előbbi esetében 
mellékelni szükséges az 
árukról kapott számlát is. 
(A számla hiányát a deviza-
érték-nyilatkozaton tett be-
jelentés pótolhatja.) 

A külföldi vásárlás legális 
devizafedezeteként elfogadja 
a vámhatóság a magáncélú 
devizaellátás keretében, a 
devizaszámláról, az utazási 

számláról, illetve a külön 

utazási számláról felvett 
pénzt, ha ezt az utas a valu-
takiviteli engedéllyel igazol-
ja. Az ajándékba kapott 
pénzen vásárolt áruról, il-
letve az ajándékba kapott 
tárgyról hitelesített ajándé-
kozólevelet kell felmutatni. 
A különböző számlákról iga-
zoltan felvett összeget együtt 
utazó családtagok összevon-
hatják. Az üzemanyagkölt-
ségre felvett valuta nem 
számolható el az áruvásárlás 
fedezeteként. 

Továbbra sem a határ-
vámhivataloknál végzik 
azoknak a 25 ezer forint ér-
téket meghaladó áruknak a 
vámkezelését, amelyeket 
külföldi illetményből, ösz-
töndíjból vagy napidíjból 
vásároltak. Ilyen esetekben, 
vagy akkor, amikor vita ke-
letkezik a határon, továbbra 
is a Magyar Nemzeti Bank-
tól kell kérni a vámkezelési 
engedélyt. 

A vámparancsnok vélemé-
nye szerint az új intézkedés 
jelentősen megkönnyíti az 
utazók dolgát, é s rövidíti a 
határon töltött idő t (MTI) 


