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Esélyegyenlőséget a kisiparnak 
Az idén csökkent ugyan 

az adminisztráció kényszere, 
de a szabályozók nagy ré-
sze még mindig kedvezőtlen 
nül érinti az egyéni és tár-
sas magánvállalkozókat, és egyszer mar bevált műszaki 
ez összességében nehezíti e fejlesztési alapot, 
szektor további fejlődését — a műszaki fejlesztes, a be-

ban ezek a hitelek a kisvál-
lalkozókhoz már több mint 
20 százalékos kamattal jut-
nak el. 

így foglalta össze a kisipa- ruhazasok elszamolasa a 
rosok érdekvédelmi szerve- szemelyi jövedelemadó alá 
zetének véleményét Kurucz tartozóknál csak progresz-
Zsigmond elnök, valamint s z í v adóval, a nyereségadó 

A Kiosz úgy ítéli meg, 
Jelenleg hogy a kisiparosok számá-

nak és tevékenységének bő-
vülése csak akkor várható, 
ha ezek a sarkalatos prob-
lémák megoldódnak. Erre 
annál is inkább nagy szük-

Szabó Tibor és Szűcs György, 
a Kiosz két alelnöke, a csü-
törtökön tartott saj tótájé-
koztatón, a Kiosz-székház-
ban. 

Mint mondották, a Kiosz 
egy nappal korábban, orszá-
gos vezetőségi ülésen alakí-

alá tartozó vállalkozóknál ség lenne, mert egyes tele-
pedig a nyereségadóval ter-
helt jövedelemből lehetsé-

püléseken, főként a falvak-
ban, a lakosság részére 

ges. Ez a tapasztalatok sze- nyújtott szolgáltatásokat 
rint azt eredményezi, hogy szinte kizárólag a kisiparo-
a kisiparosok mind keve-
sebb összeget képesek a 
műszaki fejlesztésre fordíta-

totta ki a szervezet állás- n e m érdekeltek a beru-
pontját a kisipart és a tár- házások megvalósításában, 
sas magánvállalkozásokat A kisiparosok nem ver-
érintó közgazdasági és jogi senysemlegességet, hanem nem csökkentik, ezek a kolt-
szabályozók változtatásáról, eselyegyenloseget kernek. 
Egyebek között azt javasol- a m e z t először létre kell 
ják, hogy a kisvállalkozók h o z n i . m e r t a z elmúlt 40 

sok végzik, mégpedig azok 
akik az állami, illetőleg a 
szövetkezeti szektor „kivo-
nulása" után folytatják e 
munkát. Ha köztehervise-
lésüket rövid időn belül 

ségek óhatatlanul megjelen-
nek a szolgáltatások árában. 

_ I Elhangzott az is, hogy a 
25 millió forint évi bevéte- évben a szektort tudatosan kisiparosok az ország vala-
lig csak pénztárkönyvet ve- elsorvasztották. A gazdasá- rnennyi vállalkozóját érintő 
zessenek, és csak az efölötti 8' szabályozók változtatásá- javaslatok kiharcolására a 

nal figyelembe kell venni, jelenleginél szorosabban 
hogy az egyem es társas működnek együtt a Vállal-

árbevétel esetén legyen kö-
telező a naplófőkönyv rend-
szeresítése. Ugyancsak ma-
gasnak tar t ják az adóelvo-
nás jelenlegi mértékét. A 
Kiosz szerint ez nem halad-
hatná meg a 30-35 százaié-

magánvállalkozók saját 
kéjüket kockáztatják. 

tó- közök Országos Szövetségé-
vel, a kiskereskedőkkel és a 

Az országos vezetőség ál- szövetkezeti szektor érdek-
lást foglalt arról is: a kor- képviseleti szervezetével az 
mányzat tegye lehetővé, OKISZ-szal, ám az is szűk-

kot, máskülönben a terme- hogy a magánvállalkozók a séges, hogy a jelenleginél 
jelenleginél kedvezőbb fel- erőteljesebb gazdasági kép-lés megélénkülése e szekto-

ron belül nem várható. Tűi 
zottnak ítélik a 43 százaié 
kos társadalombiztosítási já- van arról, hogy több nyuga- létrehozzanak. Ez egyébként 
rulékot is, ennek ugyancsak ti bank akár 4 százalékos már folyamatban van; né-
mérséklésére tesznek javas- kamattal is adna hitelt egy- hány héttel ezelőtt megala-

tételekkel jussanak hitelek- viselet érvényre juttatásá-
hez. A Kiosznak tudomása ra politikai szervezetet is 

latot. Szorgalmazzák, hogy egy magánvállalkozónak. A 
a beruházások élénkítésére, Magyar Nemzeti Bank mo 
a műszaki színvonal növe- nopóliuma miatt a többszö- kai pártként kívánja kifej-
lésére vezessék be ú j ra az rös közvetítés révén azon- teni tevékenységét. (MTI) 

kult a Magyar Magánvállal-
kozók Uniója, amely politi-

Tősgyökeres jeges 

/ / Hűvös" kirándulás 
„Jó enged má' ki/elé a és megsózták a tetejét, hogy bü ugyanis innen szállítják 

a jeget. A vendéglátó a 
fröccsöt. a halászati tsz a 
halat hűti ezzel. 

— Miért nem működik 
most a jéggyártó sor? 

— Ha üzemelünk, aikkor 

fődnek a fagya" — szólalt ne olvadjon olyan könnyen 
meg minap Jan j bácsi, az — És itt mióta fagyaszt? 
értesz hűvösében is hunyor- — Ezt a jégüzemet 1976-
gatva. Ez azért is figyelem- ban szerelték fel, akkor mar 
r e méltó, mert ó csak. ritkán itt voltam. Indiai gyártmá-
beszél, és akkor is nagyon nyű, automata gépek ezek, 
szűkszavú. A hőmérő mel- folyamatos azi üzem. Ne- három műszakban mennek a 
lett ú jabb bizonyíték tehát: gyed óránként három mázsa gépek. Három nap ala t t 72 
kánikula van. jeget, vagyis egy tucat 25 tonnát termelünk, ez egy-

— Mióta dolgozik a szak- kilós táblát tudunk fagyasz- heti szükséglet. 
mában? — kérdezem Hajdú tani. A hűtőcsövek Ikörül f j a holnap ideállok egy 
Miklós hűtőgépészt. a Zöl- megfelelő vastagságúra hi- Ladával, akkor mennyiért 
elért Dorozsmai úti jégüze- zott jeget egy kicsit mele-
mében. gítjük, mire az a felszínre 

— Én már klottgatyás, bukik, és egy automata 
mezítlábas koromban is rendszer egyszerűen áttolja 
árul tam jeget a zsidó ne- a raktárba, 
gyedben, a Margit, a Koro. * 
na és a Polgár (ma: Guten- — Sokan irigylik mosta-
berg, Hajnóczy ós Gogol) ndban? — kérdezem Körmö-
utcában. Kékre festett, czi Sándor jégleszedöt, aki a 
ponyvás. „Műjég" feliratú, gyártósor végén, a raktár-
kétkereikü kocsin tologattuk ban fogadja a jégtömböket-
a jeget.. Beálltunk egy-egy — Aki csak egy percre 
lépcsőházba, es jól kienesz- ugrik be. az kellemesen le-
tettük a hangunkat: I t t a hűl a mínusz három fokon, _ 
jég! Kifutottak a cselédek, de én azért többet vagyok vadozik egy ladaban. A 
ki egy fél. ki egy negyed itt. Maximum egy órai ter- Közútépítő Vállalat épitke-
tömböt kért. Elég sok lép- melés fér el a szalagon, utá- zésein hordják majd körbe, 
csőt másztam meg akkori- na már nincs mese, le kell 
ban. szedni. 

— Ezek szerint régi sze- — Hány ilyen tábla fér el 
gedi... egy raklapon? 

— . . . nem régi, tösgyökc- — Huszonnyolc darab, ez 
res! Az én köldökzsinóro- körülbelül hét mázsa.i Mi-
ma t ugyanis a körtöltésen után összeraktam, meglocso-
belül vágták el. lom egy vödör vízzel, ami 

— Es a jéggyártást mikor majd ráfagy ós összetartja 
- a bálát. Enélkül az olvadás-

nak induló jég szanaszét 
csúszkálna. Targoncával is 
csak ezt az összeragasztott 
jégbálát lehet pakolgatni, 
egymás tetejére rakni. 

— Egy ilyen hélmázsás 
tömb mikorra olvadna el a 

kapok egy táblát? 
— Áfával együtt 225 fo-

r i n t Sőt ha egy jobban si-
került szombat éjjel után 
támad kedve valami nagyon 
hűvösre, akkor vasárnap 
délelőtt is kiszolgáljuk.1 

— . . . Hm. Minden meg-
történhet. 

* 

Kifelé jövet, egy tehertó-
xin, 10-12 szódásballon mel-
lett ugyanannyi jégtömb ol-

Már biztosan nagyon vár-
ják . . . 

Kovács András 

Találkozások Sztálinjainkkal 
— avagy miért késik a szegedi MSZMP-program? 

Az MSZMP szegedi vezető testülete az idén február- ramkészitök is annak tar-
ban határozta cl, hogy helyi választási programot készít, tanak. De minden működő, 
Szerkesztőbizottság alakult, amely áprilisban tartotta meg politizáló pártban az a dol-
az első ülését. A párt szegedi szervezetének azóta sincs gok rendes menete, hogy a 
programja. Micrt? — kérdeztük Báslhy Gábortól, aki idó- helyi, autonóm szervezetek 
közben tagja lett a városi vb-nek, amely legutóbbi üle- dolgozzák ki a saját elkép-
sén (július 27.) őt bízta meg a feladattal: vezetésével ké- zeléseiket, és azok bizonyos 
szüljön el végre a helyi MSZMP-program. szintézisét terjesztik a kong-

resszus elé. 
— Kik voltak az eredeti valósítása érdekében . . . " — Egyetértek, de ez itt 

szerkesztőbizottságban? „Az MSZMP kénytelen a már nem fog menni. Vagy 
— Schmidt József, az ak- tőke (szocialista) érdekeit még. Vagy ha mégis, na-

kori titkár vezette, a tagok képvise ln i . . . " gyon küzdelmesen. Sokan 
a pb melletti munkabizott- — Arra gondolok, hogy még mindig az országos 
Ságokból és az apparátusból ugyanazzal a módszerrel ké- program „lebontását" kép-
verbuválódtak. szült, mint az eddi- zelik a járható útnak, és ne-

— Hogyan láttak munká- 0 ' MSZMP-dokumentumok. hezen tudják elképzelni, 
hoz? Csak ezúttal nem az appa- hogy az országos program-

— Az első ülésen elfő- rátus ollózta össze a szőve- tervezettel is lehet vitatkoz-
gadta a szerkesztőbizottság, set, hanem egy szélesebb ni. Sokaknak pedig egye-
hogy a valódi népképviselet, k°r. Talán másképp kelle- nesen az az érdekük, hogy 
a helyi demokrácia, az ön- ne elindulni... minél nagyobb legyen a ká-
kormányzat szellemében — Nem lehet semmiféle osz. Dolgozzanak csak a he-
olyan programot próbáljunk programot készíteni, ha leg- lyi elképzeléseken, akik még 
összeállítani, amelyből vi- először nem határozzuk meg rokonszenveznek a szocia-
lágosan kitűnik, hogy mit a z alapvető elveket-tézise- lisztikus eszmékkel, aztán 
akar az MSZMP a helyi po- ket. A z MSZMP-n belül az eltérő programok sem-
litikában, hogyan kívánja egyedül a reformköröknek legesítsék egymást, és vé-
képviselni elsősorban a sa- létezik viszonylag kidolgo- gul elöállhasson egy szűk 
ját tagjait és Szeged lakos- z o t t . é s számomra elfogad- érdekcsoport, és könnyedén 
ságát. Tréfásan azt mond- h a t ó alapelvekkel rendel- érvényesítse a saját akara-
tuk, a „szabad királyi vá- kezö platformja. Ez lenne a tát, amit aztán az egész 
ros"-koncepció jegyében ké- kályha, amelytől a szegedi párténak tüntet fel. Ez a 
szüljön a program, vagyis programkészítők elindul- szisztéma, az eddig jól be-
a szegedi pártszervezet itt hatnának. vált, bolsevik módszer, 
nem az MSZMP központi — Ha ez a véleménye, és — Kit vádol? 
vezetését, a KB apparátusát, megbízta a pártbizottság a Akiknek nem érdekük 
és főképpen nem a pártve- programkészítéssel, akkor hogy tisztázódjon, milyen 
zetők személyes ambícióit mi akadálya van még min- irányzatok léteznek valójá-
kívánja szolgálni. dig a munkának? ban a pártban. Például az 

— Ez az önállóságigény — Semmi és minden. Idő- országos vezetésből kíszo-
igen rokonszenves — és ré- közben szétzilálódott a szer- rulni látszó korábbi cent-
gebbi keletű. De mi történt kesztöbizottság; vezetője, rumnak. Sem Grósz Károly, 
azután, hogy megállapod- toint ismert, lemondott tit- s e m — korábban — Berecz 
tak: ez a kályha, ahonnan a kári funkciójáról. A külön- János, vagy Lukács János 
programkészítők indulnak. féle üléseken kiderült, hogy tevékenységében nem ér-

— Április 30-ra terveztük niég mindig az elmúlt 40 zem, hogy törekednének a 
elkészíteni a téziseket, ame- évben meghonosodott szem- platformok tisztázódására, 
lyek alapján a munkabi- lélet hat ja át azoknak a Ujabban pedig föltűnt, fő-
zottságok részletesebb doku- többségét, akik hozzáfértek ként a Zala megyében tör-
mentumokat készítettek vol- a programszerkesztéshez. téntek nyomán, hogy a me-
na — május 26-ig. Ezután Senki sem merte fölvállal- gyei pártapparátusok sem 
széleskörű vitákat tervez- n>. hogy egy konkrét és érdekeltek az MSZMP belső 
tünk, amelyek alapján júni- komplex tézisjavaslatot viszonyainak tisztázásában. 

— Megmagyarázná ezt 

— Zalában megfogalmaz-
ták: ha komolyan vesszük, 
hogy többpártrendszerben 

si, községi pártszervezetek-
ben önállóan kell politizál-
ni, hiszen ott dőlnek el a 

— Ellenkezők a tapaszta-
lataim, segítséget kaptunk 
tőlük. De nem önálló a vá-
rosi pártbizottság — ez a 

kezdte? 
— A Madách és a Bocs-

ikai utca sarkán volt egy 
jéggyár, ott dolgoztam 1970-
től néhány évet. Akkor még 
sóleben hűtöttünk. A mí-
nusz 10 fokos oldatba már-
tottuk bele a kúp alakú, édes 
vízzel töltött cellákat. Nyolc nagyszobamban? 
óra alatt fagyott meg. Fo- ~ . A z t nem. tudom, de itt 
lyamatosan szedtük ki igv a zoldsegraktórba napontó 
mindig volt jég. A cellákat Elvisznek egy bálát. A visz-

szahozott raklapon is van-
nak még öklömnyi jégdara-
bok. 

* 

vízbe mártottuk, és mint 
ma a jégkocka a csap alatt, 
kicsúszott a 12 kilós tömb, 
A pincében tároltuk a táb-
lákat. nyolc órát ki is bír-
tak, bálákba rakva. 

- Nemcsak nyáron gyár-
tunk jeget — mondja Bánsz-

.... „ , János áruforgalmi veze-
- Kik voltak a vásárlók? m á j u s elejétől október 
— Sok jeget vitlt el a végéig tart a szezon. 

Hungária és a vendéglátó. A — Akkor most van a 
fűszeres is ezzel hűtötte a csúcs? 
te je t és a húst. A fagylal- — Ezt a hőséget is érez-
tosok idejöttek a triciklik- zük, de ha a szalámigyár 
kel, összetörték a jeget, kör- export ja elindul, az a na-
beszórták a fagylaltostégelyt, gyobb tétel. A hűtvagonok-

us 30-ig véglegesítettük vol- megfogalmazzon, inkább 
na a programtervezetet, és csak részletkérdések kidől- részletesebben? 
az augusztus közepén tar- gozására vállalkoztak. Nem 
tandó pártértekezlet elé ter- lenne demokratikus — 
jesztettük volna. A gazda- mondták sokan, pedig nem 
ságpolitikai munkabizottság az a demokráctó, ha minél ^ í o k r a t " ^ ^ ' ' v ^ S ^ Í 
el is készült egy dokumen- többen próbálunk kiagyalni ~ d t ' s me akar iuk 
tummal, június 26-án meg- valamit, hanem az ha mi- „ y e r n i akkor a h e l y f v á r o -
hivott szakértőkkel kibóví- nél többen, több koherens n / e ? i / . ' í k k 0 [ . , a _ „ h e i y i , . v a r p -
tett ülésen tárgyalták. Csak programtervezetet megis-
mellékesen jegyzem meg, merve választhatnak, csat-
hogy az anyag egy példánya lakózhatnak valamelyikhez, képviseleti arányók^MáTpe-
valamiképpen eljutott az Meg,telik k.egeszit.k vegul a k k o r

 y
m i n d e n h ! ; t ó 

MDF-hez, jól szórakoztak a legjobbat elfogadja a m e g y e i pártszervezet és 
r a í t a - többség. -irányítás nem fer bele a 

— Olyan mulatságos — Talán nincsenek a sze- képbe. Fölöslegessé válik. 
volt? gedi MSZMP-ben program- Koordinációs iroda kell, 

— Az MDF tagjain ki- alkotásra képes személyisé- amely bizonyos fontos uk-
vül velem együtt több gek? ciókban "együttműködést 
MSZMP-tagnak is az volt — Vannak. De nem most szervez a pártszervezetek 
a véleménye, hogy bár van- kellene elkezdeni megke- között. A megyei apparátu-
nak értékes elemek a gaz- resni őket — bár én meg- sok létjogosultsága megkér-
daságpolitikáról szóló ter- kísérlem. Az idő teltével vi- dőjeleződött. 
vezetben, tartalmilag, szer- szont az a dilemmám, hogy _ A Csongrád megyei ap-
kezet.leg és stílusában is ne var junk-e most mar a paratus nem tamogatta az 
elhibázott. Ilyen mondatok kongresszusig, es azutan ke- önilló di pártprogram 
vannak benne: szüljön egy helyi válasz- lé t re jöt té t ' 

A jövőkép kialakítása tási program, amely figye-
után a célállapotba való ju- lembe tudja venni a kong-
tás megfelelő mechanizmu- resszus eredményeit is. 
sainak kialakítása . . . " „Kül- — Föltéve, ha lesznek, 
és belgazdasági lépéssoroza- mármint olyan eredmények, , ... , 
tot kell tenni a helyzet meg- amelyeket a szegedi prog- ^adálSTa " 

— Az önállóságra egy prog-
ram segítségével lehet tö-
rekedni. Ez lehet a program 
egyik célja, nem? 

— A városi szervezeten 
belül ez még nem minden-
kinek világos és elfogadha-
tó. A megyei mindenható-
ság — ha már nincs is t— 
föltételezett, ez egy állapot, 
és visszahúzó erő a prog-
ramalkotásban. 

— Mi a személyes prog-
nózisa? 

— Nem szeretnék jóslá-
sokba bocsátkozni. De idé-
zek egy mondatot Mi-
tovar. Gyilasz: Találkozások 
Sztálinnal című könyvének 
utószavából: „Amíg c. part 
elméletileg és főleg gya-
korlatilag nem szabadul 
meg attól, ami a sztáliniz-
mus lényegét jelenti, tehát 
az ideológiai egységtől, a 
monolitikus pártszerkezettől, 
addig mindez baljós, dc 
biztos jele annak, hogy nem 
sikerült átlépnie Sztálin ár-
nyékát." 

Sulyok Erzsébet 

Központi utasítás 

A díjtartozások behajtásáról 
A Magyar Posta Központ- vállalatok és közületek tar- érintett vállalat többszöri 

ja augusztus elején utasítást tozásai, az általuk ki nem figyelmeztetésre sem ha j -
adott ki a posta és távköz- fizetett telefon- és telex- landó kiegyenlíteni számlá-
lási díjtartozások behajtásá- számlák alkották. Ez év it, a telefon- és a telexvo-
nak gyorsításáról, a hátra- má jus végére a múlt évi nalak nagy részét kikap-
lékok csökkentéséről. Az tartozások összegét sikerült csolja. A vállalat továbbra 
utósitás azért vált szüksé- 6 millió forintra leszorítani, is hívható marad, ám csak 
gessé, mert az év első ne- Az adós vállalatok száma a legszükségesebb telex- és 
gyedévében a vállalatok és 900-ról körülbelül nyolc- telefonvonalak üzemelnek 
közületek, illetve a lakosság vanra csökkent. Az első majd. A segélykérő telefo-
díjtartozásainak mértéke félévben azonban a ki nem nokat természetesen nem 
már elérte a 13 millió forin- fizetett tartozások összege kapcsolják ki. • 
tot. rohamosan emelkedett. 

A telexek és 
kikapcsolása nem 
jellegű intézkedés. 

telefonok 
retorziós 

Csupán 
korlá-

cégnél 

Az utasítás hátteréről dr. Az adósok többsége fize-
Vida István, a Magyar Pos- tési gondokkal küszködő 
ta Központja jogi és igazga- vállalat. Ezek a cégek in-
tásj osztályának vezetője tá- kább a postának tartoznak, a z t a szolgáltatást 
jékoztatta az MTI munka- minthogy hátralékaik ki- tozzák majd a 
társát. Elmondta, 1988. vé- egyenlítésére kölcsönöket amelynek dí ját nem fizették 
gén a be nem hajtott postai vegyenek fel. A posta ki. A posta emellett kezde-
és távközlési díjak összege ezentúl — több mint ne- niényezi az adósságok peres 
44 millió forintra rúgott, gyedévi díjkifizetés elma- ü t o n történő behajtását is. 
Ennek legnagyobb részét a radása esetén —, ha az (MTI) 


