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Tapétabolt 

Setumidt And rea íclvótelo 

A Jókai utca 7.-ben (apetaszaküzJetet nyitottak. A üzlet 
gazdája a Kcszlölei Jó Szerencsét Mezőgazdasági Terme-
lőszövetkezet. A lakások otthonossá „varázsolásához" kap-
ható minden kellék, ami a fa l ra való. A tapétákon kívül 
kínálnak még különböző szegélycsikokat, díszes csomagoló-

papírokat, ragasztókat 

Hibás 
fékcsövek 

A Trabant gyár vevőszol-
gálatának közlése alapján a 
Mogürt Gépjá rmű Külke-
reskedelmi Vállalat tájékoz-
tatta az Autótechnikai Ke-
reskedelmi Vállalatot arról, 
hogy a Trabant gépkocsik 
hátsó, haj lékony gumi fék-
csövei között lehetnek gyár-
tási hibásak is. A hátsó, 
haj lékony gumi fékcsövek 
közül a piros hossz irányú 
csíkkal ellátolt, belső me-
netes végén 11/88, illetve 
111/88 gyártási dá tummal el-
látott, illetve gyártási dá-
tum nélküli fékcsöveket a 
forgalomból ki kell vonni. 
Kérik, hogy akik pótalkat-
részként ilyen fékcsövet 
1988. június 1- je óta vásá-
roltak, és beszereltek, vagy 
szervizben beszereltettek, 
szállítsák vissza a vásárlás 
helyére, illetve gépkocsiju-
kat a beszerelést végző 
szervizzel ellenőriztessék, 
ahol a fékcsöveket kicseré-
lik, és kár ta laní t ják a vá-
sárlókat. 

Bölcsődekiárusítás 
Erre szokták volt monda-

ni, nem túl eredeti fordu-
lattal, hogy az ember egyik 
szeme sír, a másik nevet. 
Van végre helye a városi 
köjálnak, ugyanis hamaro-
san költöznek a Tar ján II. 
Számú Bölcsödébe, a Sólyom 
utca 2. szám alá. Az érde-
keltek szemrevételezték, az 
épület megfelel. De mi lesz 
a bölcsödével? Természete-
sen az is költözik. A körül-
ményekről helyben tá jéko-
zódtunk. 

* 
Nem fogadott üdvrivalgás. 

A vezető, Nagy Antalné táp-
pénzen van, ennek ellenére 
szinte mindennap bent ta-
lálni, szervezi a kiürítést, a 
szanálást. 

— Magánemberként nyi-
latkozom. Ezt az épületet a 
hetvenes évek elején adták 
át. Kétségtelen, nincs ki-
használva, nyolcvan férő-
helyen csupán 42 gyerek 
van. A dolgozók létszáma 
32. 

— Hová, merre, a szélró-
zsa minden irányába? 

— A város húsz bölcsödé-
je vá r ja a gyerekeket, a 
dolgozóinkat. A kicsik, ha a 
szülők úgy akar ják , mehet-
nek a gondozónőkkel. Se-
hol nem zárhat ják ki őket. 
Munkanélküliség senkit nem 
fenyeget, 44 üres állás van 
a bölcsődei hálózatban. 

— ön bizonyára tudja, 
hogy nem népszerű a böl-
csőde kiürítése. 

— Mi valamennyi szü-
lővel megbeszéljük az „át-
települést". November 1-jé-
ig a gyerekeknek el kell 
hagyniuk a bölcsődét. Jo-
gos a felháborodás, hiszen 
nyár elején a szülök kín-ke-
servvel ideszoktatták a gye-
rekeket. Most kezdődhet az 
egész elölről. A hirtelen dön-
tések megviselik az embert. 
Nem tudom, miért nem le-
het az ilyesmit humánusan 
megoldani? 

— Bölcsődeként remény-
telen ennek az épületnek a 
jövője? 

— Elöregedett ez a város-
rész, kevés a gyerek. Lét-
számfelfutás nem várható. 
Bölcsődeként tehát nincs 
esélyünk. 

— Milyen sors vár az el-
költöztetett gyerekekre? 

— Nem rosszabb, mint 
amilyen itt volt. Legfeljebb 
távolabb kell őket vinni. Ez 
esetenként lehet komoly 
akadály is. 

— önök hol tudnak el-
helyezkedni? 

— Változatlan fizetés mel-
lett mindenkinek lesz he-
lye. Én majd helyettesként 
dolgozom. 

— Sajnálja ezt a munka-
helyét? 

— Nem a nosztalgia mon-

da t ja velem, de ez jó kollek-
tíva volt. Itt mindenki ki 
merte mondani, ami nyomta 
a szívét. Innen kevesen men-
tek el. Mindig próbáltunk 
egymásnak, egymáson segí-
teni. Nem tudom, így lesz-e 
a jövőben?! 

— Attól fél, hogy fenn-
tartásokkal fogadják önö-
ket? 

— Igen. Mindenképpen ne-
künk kell alkalmazkodni. 

— Hogy történik a szaná-
lás? 

— Kiárusí t juk a bölcsődét'. 
Ki-ki ízlése szerint válogat-
hat. A készletet átutal juk, 
átigazoljuk. Volt bölcsőde, 
nincs bölcsőde! Ilyen egysze-
rű! Valóban? 

* 
Nem értem a pánikszerű 

intézkedéseinket. Felfogha-
tatlan számomra a kapko-
dás Miért hiányzik belő-
lünk az empát ia? Egyik órá-
ról a másikra derült ki, hogy 
elnéptelenedik a ta r jáni II-
es bölcsőde? Miért nem füg-
gesztették fel már nyár ele-
jén a gyerekek beszoktatá-
sát? Képtelenség lett volna 
felkészíteni a dolgozókat a 
szanálásra?! Igen, ez hangu-
latelem. Befolyásolni ille-
nék, hiszen pénzbe sem ke-
rül. Ez. a legolcsóbb vagy a 
legdrágább?! Én az előbbi-
re tippelek, ami legalábbis a 
forintokat illeti. B. E. 

A gazdaság egyik betegsége 

Eredményhirdetés 
Az 1988/89-es tanévre ké-

szült tankönyvek előállítá-
sában részt vevő nyomdák 
versenyének eredményhir-
detését és díjkiosztó ünnep-
ségét csütörtökön rendezték 
meg a Művelődési Minisz-
tériumban. 

Az értékelés szerint a 
tankönyvellátás színvonala 
bár elmarad az előző éve-
kétől, a jelenlegi gazdasági, 
anyagellátási gondok ellené-
re jónak ítélhető. Az általá-
nos és a középfokú oktatás-
hoz szükséges tankönyvek 
csaknem mindegyike időben 
elkészült. 

Inkei Péter, a Művelődési 
Minisztérium kiadói fő-
igazgatóságának vezetője 
adta át az elismeréseket. 
Kiemelkedő munkát végzett 
az Alföldi, a Nyírségi és a 
Pécsi Szikra Nyomda. A 11 
díjazott vállalat, valamint a 
budapesti Fényszedő Köz-
pont képviselői összesen 1 
millió 150 ezer forint jutal-
mat vehettek át, s meg-
kapták a Művelődési Mi-
nisztérium dicsérő oklevelét. 
A szakkiadók a Borsodi, a 
Széchenyi, a Szegedi és a 
Kossuth Nyomda munká já t 
értékelték a legmagasabb-
ra (MTI) 

Magyar-lengyel 
barátsági nap Szegeden 
A testvéri kapcsolatok je-

gyében tegnap, csütörtökön 
magyar—lengyel barátsági 
napot tartottak, Szegeden. 
Ez alkalomból Tadeusz Ol-
szanszki, a Lengyel Népköz-
társaság nagykövetségének 
első titkára vezetésével kül-
döttség érkezett városunkba. 

Elsőként a vendégeket 
Kulcsárné Kiss Piroska, tit-
kár fogadta a városi nép-
front székházában. Rövid 
megbeszélés után a Tolbuhin 
sugárúti 600-as Számú Móra 
Ferenc Szakmunkásképző Is-
kolába mentek, ahol az 
aulában kiállítás nyílt Fry-

deryk Chopen címmel. Dél-
után a vendégek szegedi 
pedagógusokkal beszélgettek. 
A résztvevők egyebek mel-
lett Lengyelország belpoliti-
kai helyzetéről hallhattak 
tájékoztatást. Ezután a JA-
TE-n tanuló diák honfi tár-
saikkal találkoztak a kül-
döttség tagjai . 

Lengyelország újjászületé-
sének 70. évfordulója tiszte-
letére, a vendégek részvé-
telével, a szegedi Magyar— 
Lengyel Baráti Kör ün-
nepséget rendezett a t anár -
képző főiskola dísztermében. 

Több figyelmet 

Az inflációt a lakosság, a társadalom 
elsősorban a fogyasztói ának 
emelkedésén méri és érzékeli. Az 

infláció azonban nemcsak az árakat 
mozgatja, ha j t ja -űz i mind magasabbra, 
egyidejűleg erodálja, csökkenti a nemze-
ti valuta, a pénz értékét. Így azu tán 
olyan anakroniszt ikus helyzet jön létre, 
hogy a bérek, a keresetek, a pénzjöve-
delmek is emelkednek, erőteljesebben, 
min t a mostaninál jobb években, ám az 
infláció végül is a lakosság reálfogyasz-
tását, életszínvonalát csökkenti. 

Némi túlzással azt mondhat juk , hogy 
az infláció önmagát gerjesztő, tápláló je-
lenség, betegsége a gazdaságnak Ezt az 
inflációt élesztő-gerjesztő hatást szemlél-
teti egyebek között a betéti és hitelka-
matlábak állandó növekedése. Ez a fo-
lyamat azzal kezdődött, hogy — m á r a 
múl t év végén, s a z idei, évkezdő hóna-
pokban — nyilvánvaló lett: a különböző 
megtakarítási formák — az értékpapírok, 
a takarékbetéte^ — kamata, hozamai, 
noha nemzetközi összehasonlításban is 
meglehetősen magasak, a jelenlegi és 
várható infláció közepette elveszítették 
ösztönző erejüket. Ezt bizonyította, s erre 
figyelmeztetett a lakossági takarékbeté-
tek állományának alakulása, s a kötvény-
piac forgalmának stagnálás:). 

Az év kezdetén az 1—3 évre lekötött 
betétek kamatai a 3 százalékos prérium-
mal kiegészítve 9—12,5 százalék közöttiek 
voltak, míg az 1987-ben kibocsátott köt-
vények kamathozama 11-12 százalék. Er-
ről — az ösztönzés szempontjából nem 
kielégítő — szintről indult el a kamat-
verseny. Elsőként az OTP kamatlábai 
emelkedtek, áprilisban csak néhány beté-
ti formánál és mindössze 2 százalékkal, 
m a j d júniusban általános jelleggel ós na-
gyobb mértékben. Az 1-2 évre lekötöti 
megtakarítások tóimat + prémium hoza-
ma 13-15 százalékra emelkedett, mégpe-
dig nettó jelleggel, mer t az OTP a ka-
mat után fizetendő 20 százalékos szemé-
lyi jövedelemadót magára vállalta. A 
kötvénykibocsátó vállalatok, pénzintéze-
tek oly módon válaszoltak e kihívásra, 
hogyl a korábban — 1987 végéig — ki-
bocsátott. mindössze 11-12 százalékos ka-
matozású. szju-mentes kötvények hoza-
má t néhány százalékos prémiummal egé-
szítették ki. 

Ezek a kamat- és hozamemelkedések 
érdemben nem hatottak a pénz- és p i -
achelyzetre, a lakossági megtakarí tás nem 
nőtt, sem takarékbetétben, sem értékpia-
pírformában. A kamatszint-növekedés 
eszkalációjának következő lépését a ta-
vasz folyamán útnak indított — minden-
ki. a lakosság, a közületek, a vállalatok 
által megvásárolható — kincstárjegy ere-
deti kamatlábainak felemelése jelentette. 

Emelkedő vagy lejtő? Nézőpont kérdése 

A kamatlétria következő, magasabb fo-
kára az ú j kötvény ki bocsátasoK iepieK 
fel. Miután, idén megszűnt a lakossági és 
a közületi kötvénypiacok elválasztása, az 
ú jonnan kibocsátott kötvények hozamai-
nak egyidejűleg mindkét vásárló számára 
vonzónak kell lennie. 

Nos, az év első felében a kereskedelmi 
bankok és a szakosított pénzintézetek az 
éves lekötésű betétekre általában 12 szá-
zalékos kamatot kínáltak, qz év második 
felében már 15-16 százalékot, s még töb-
bet az egy éven túli lekötésű betétekre. 
Ezek után nem meglepő, hogy a lakos-
ság és a gazdálkodó szervek által egy-
a rán t megvásárolható ú j kötvények éves 
a lapkamata 15-16 százalék, kiegészítve 2-
4 százalék prémiummal. Ám a r r a is van 
m á r példa, hogy brut tó 19 százalékos fix 
kamatozással bocsátottak ki ú j kötvényt. 

Várhatóan az év utolsó negyedében, 
kerül sor a legfiatalabb megtaka-
rítási forma, a letéti jegy forgal-

mazására, amelyet kizárólag pénzintéze-
tek bocsáthatnak ki, mind jogi szemé-
lyek, mind magánszemélyek számára 
egyazon feltételekkel. Ez szükségszerűen 
alkalmazkodik az év korábbi időszaká-
ban megemelkedett kamatszinthez. Az 
1—3 évi lejárattal piacra kerülő ér tékpa-
pírok éves kamatlába 18. nettó mérték-
ben 14,4 százalék. 

Megkerülhetnénk a tanulságok levoná-
sát, mondván, nincsenek még ismereteink, 
adata ink a kamatinfláció hatásáról. Azt 
viszont tudjuk, hogy a z egymással kon-
kuráló, versenyző magasabb kamatlabak 
nem növelték sem a lakossági megtaka-
rításokat, .sem a gazdálkodó szervek ke-
reskedelmi bankoknál lekötött betéteit. 
Az év eleje óta emelkedő kamatlábak, a 
magasabb kamatszint végül is a hitelpénz 
árát , költségeit növeli, ami a mi viszo-
nyaink között továbbhárítható. Ebben az 
összefüggésben a kamatlábak tekintélyes 
mértékű emelkedése is az infláció fo-
lyamatát táplál ja , erősíti. 

G . I . 

A tüzelő- és fűtőberende-
zések szabálytalan haszná-
lata miatt szaporodott a 
tűzesetek száma, a fűtési 
idény kezdete óta. Csak 
szerdán három személy ha-
lálát okozta az ily módon 

keletkezett tűz. A BM Tűz-
oltóság Országos Parancs-
noksága kéri a lakosságot: 
fokozottabb figyelemmel 
tartsa be a tüzelő- és fűtő-
berendezések használatára 
vonatkozó előírásokat (MTI) 

ÜDVÖZLÖ TÁVIRAT 
Csehszlovákia megalaku-

lásának 70. évfordulója alkal" 
mából Straub F. Brúnó, az 
Elnöki Tanács elnöke, táv-
iratban fejezte ki jó kíván-
ságait Gustáv Husáknak, a 
Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság elnökének. 

TANÁCSKOZOTT 
A VSZ KMB 

A Varsói Szerződés tagál-
lamai Külügyminiszteri Bi-
zottságának pénteken kez-
dődő ülésére csütörtökön 
Budapestre érkezett Petar 
Mladenov, a Bolgár Népköz-
társaság; Oskar Fischer, a 
Német Demokratikus Köz-
társaság; Tadeusz Olechows-
ki, a Lengyel Népköztársa-
ság; Ioan Totu. a Román 
Szocialista Köztársaság; 
Eduárd Sevardnadze, a 
Szovjetunió és Jaromir Jo-
hanes, a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság külügy-
minisztere. A vendégeket a 
repülőtéren Várkonyi Péter 
külügyminiszter fogadta. 
Jelen voltak a Varsói Szer-
ződés tagállamainak ha-
zánkban akkreditál t nagy-
követei. 

A BRIT 
PARLAMENTI 
KÜLDÖTTSÉG 
PROGRAMJA 

A Dávid Arthur Russell 
Howell, a brit par lament 
alsóháza külügyi bizottságá-
nak elnöke vezette parla-
menti küldöttség — amely 
szerdán érkezett hazánkba 
— csütörtökön külpolitikai 
és katonapolitikai kérdések-
ről tárgyalt Budapesten. A 
szigetországi képviselőket 
az Országházban fogadta 
Szűrös Mátyás, az MSZMP 
KB titkára, az Országgyű-
lés külügyi bizottságának 
elnöke. A találkozón ma-
gyar részről jelen volt Barcs 
Sándor és Réger Antal (or 

( Rádiótelex 

szagos lista), a külügyi bi-
zottság tagja. 

ASTA-
VILAGKONGRESSZUS 

Befejeződtek a szekció-
ülések csütörtökön az 
Amerikai Utazási Irodák 
Szövetségének (ASTA) 58. 
világkongresszusán. A nem-
zetközi rendezvénysorozat 
utolsó előtti napján, a kő-
bányai vásárváros konfe-
renciatermekké. átalakított 
kiállítócsarnokában tartott 
szekcióüléseken több felszó-
laló is úgy vélekedett, hogy 
a kelet-európai politikai 
változások kedvező feltéte-
leket teremtenek az eddigi-
nél több amerikai turista-
csoport utazásához. Francis 
Goranin, az ASTA leköszö-
nő elnöke szerint a kong-
resszus budapesti megtar tá-
sa szinte biztosítékot jelent 
arra, hogy a közeljövőben 
emelkedni fog az Egyesült 
Államokból Kelet-Euró-
pába, ezen belül Magyaror-
szágra irányuló turizmus. 

SZÖVETKEZETI 
ÉRDEKKÉPVISELET 

Gyökeresen meg akar ják 
új í tani a termelőszövetkeze-
ti érdekvédelmi tevékeny-
séget a TOT-ban; er re néz-
ve mind sürgetőbb az igény 
a gazdaságok részéről — er-
ről tájékoztat ta az újságíró-
kat csütörtökön, Budapesten, 
Eleki János, a Termelőszö-
vetkezetek Országos Taná-
csának főti tkára. 

ÜJ AMERIKAI 
JAVASLAT 

Az amerikai kormány ki-
sebb engedményt tett a ha-
dászati fegyverek korlátozá-
sáról fQlyó tárgyalásokon, de 

ez aligha lesz elég az érde-
mi haladáshoz. A The Wa-
shington Times szerdai ér -
tesülése szerint az Egyesült 
Államok haj landó bevonni 
űrvédelmi tervét a START-
egyezmény keretébe. A 
genfi tárgyalásokon kész 
kötelezettséget vállalni, 
hogy legfeljebb 15, az űr-
védelmi rendszer k i V r l e t e i -
hez szükséges m- térséges 
holdat bocsát fel egyszerre 
s azokról is értesíti a má-
sik felet. A c- !, iiogy ily 
módon meg lehessen külön-
böztetni a kísérleteket ;.z 
űrvédelmi rendszer telepí-
tésétől. 

A TERVGAZDASÁGI 
BIZOTTSÁG ÜLÉSE 

A Par lamentben csütörtö-
kön Kunos Péter, a Terv-
gazdasági Bizottság t i tkára 
tájékoztatást adott a testü-
let legutóbbi üléséről. A 
TGB megvitatta egyebek 
között a központi gazdaság-
fejlesztési programok meg-
valósításának helyzetét. E 
témáról Tétényi Pál, az 
Országos Műszaki Fejlesz-
tési Bizottság elnöke rész-
letesen informálta az újság-
írókat. Elmondta, hogy a 
VII. ötéves tervhez kapcso-
lódóan hat központi gazda-
ságfejlesztési program van 
érvényben. Az állami költ-
ségvetés közvetlenül is tá-
mogatást nyúj t e progra-
mok megvalósítására, s a 
vállalatok bizonyos a lap ju t -
tatást, egyes esetekben ked-
vezményes kamatú és fu-
tamidejű hitelt, vámprefe-
renciát kaphatnak, illetve 
élhetnek a gyorsított leírás 
lehetőségével 

s 


