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Cikkünk

visszhangja

Déli Ápró-ság
Szerdai lapunkban
írást
Közöltünk arról, hogy egyelőre ma jelenik meg
utoljara a Déli Napló. A kiadó
nevében Csapó Balázs vállalkozó
elmondta
azt is,
hogy elsősorban azért nem
vállalhatják a lap
további
kiadását, mert az
jelentós
veszteséget termelt. Arról is
szó esett az interjúban, hogy
n Déli Apró című hirdetési
újságot
addig
adta ki a
k f t , míg veszteséges
volt,
a m i n t nyereségbe fordult a
lap, igényt tartott rá
Kormányos István, aki az ötletét kibontotta és a megvalósítást felvállalta.
A vállalkozó viszont más véleményen van:
— Az Apró ma is veszteséges. Amikor kiderült, hogy
húszezer forint a napi veszteség, akkor ajánlottam fel,
váljunk
külön.
Nem jött
jól, ha valakit megcsípett a
Napló, mert utána
aligha
hirdetett nálunk.
— Sikerült

a válás?

— Igen. Mi kifizettük a
veszteséget a Csapó és Tár-

sai Kft.-nek, s ú j a b b vállalkozást alapítottunk.
— Minden bizonnyal félreértés és nem üzleti hitelrontás szándéka áll a kijelentés mögött — veti közbe
Csapó Balázs.. — En úgy
fogalmaztam, hogy tendenciájában halad a nyereség
felé a lap. Az is igaz, hogy
nem azt az á r a t kaptuk a
lapért, amit szerettünk volna.
— Mert a tárgyalások ideje alatt keletkezett veszteséget nem tudtuk már kifizetni — magyarázza
Kormányos István. — Az az
igazság,
hogy így is csak
részletre tudtuk
megvenni
a lapot. Negyven százalékkal még tartozunk is.
Hogy miért adunk
most
helyt ilyen
apróságoknak?
Mert az üzleti
világban
mindenek előtt való a szavak hitele, a
vállalkozók
tisztessége — nem
szeretnénk kockára tenni.
Ezzel
a lap(ok) körül
kialakult
helyzet
elemzését
befejezettnek is tekintjük.
R. G.

Erdélyi menekültek
— amerikai
törvényhozás
Szülőföldjük ügyének kértek támogatást erdélyi menekültek az Egyesült Államok törvényhozásától. Németh Géza, a rákosszentmihályi református gyülekezet
lelkésze adta át
szerdán
emlékiratukat
Washingtonban Tom
Lantosnak,
az
amerikai törvényhozás m a gyar származású képviselőjének.
A 175
erdélyi menekült
által Budapesten aláírt levél rámutat, hogy Romániában — a békeszerződés előírásai ellenére — soha nem
tartották tiszteletben a kisebbségi jogokat, s a z utóbbi évtized tapasztalatai a r ra mutatnak, hogy a nemzetiségeket meg a k a r j á k semmisíteni. Az erdelyi magyarok — a törvényhozás útján
— a szabadságszerető
amerikai néphez folyamodnak, javasolva: a kelet-európai kérdések hosszú távra szóló megoldásánál vegyék figyelembe az évezredes erdélyi magyar kultúrát, az európai
civilizáció
részét, s az erdélyi
népek
igényét az önkormányzatra.

Vidéken sem repül lassabban a légy
Arany hitelkártya

— menőknek

Bizonyos készpénzkímélő fizetési formák nálunk is
közismertek. Aki megszokta a z átutalási betétszámla kényelmét, nehezen mondana le arról. A nagy bankokat
megelőző Dunabank Rt. hitelkártyája ú j a b b lépcső, ezzel
m á r a boltba is el lehet menni. A pénztárosnak néhány
mozdulat, a vásárlónak egyetlen aláírás. A „fizetés" nem
vesz több időt igénybe, mint visszaadni ezer forintból.
Kávézni változatlanul aprópénzzel érdemes inkább, hiszen
minden „aktus" (terhelés,) után nyolc forintot emel le
számlánkról a bank. De ; hát a kártya nem is a reggeli
bevásárlásokat hivatott megkönnyíteni, használata
csak
bizonyos összeg felett gazdaságos.
Mindenki lehet kártyatulajdonos, legyen az vállalkozó vagy magánszemély.
A
tenyérbe simuló műanyag lapocskák különböző színűek,
a lakossági kék, a vállalkozói
ezüst. A csúcs az. aranykártya. Ezt csak kiemelkedő hitelképességű,
tökeerős —
magyarul; menő — vállalkozások. vállalatok és magánszemélyek
birtokolhatják.
Kiadásukat minden esetben
megelőzi a bank egyedi hitelképesség-vizsgálata.
A kék kártyások klubjába
viszonylag könnyű bekerülni, ehhez mindössze egyszeri
ötezer forintos betét és évi
490 forintnyi tagdíj szükséges. A vállalkozói ezüstnek
tízszeres letét és
kétszeres
tagsági díj a feltétele, az a r a nyos klub-belépő két és félezer forint.
A betétek után egységesen
évi tizenkét százalék — az
átutalási betéttel megegyező
— kamatot fizet a bank. A
műveleti költség a már emiitett nyolc forinton felül 0,2
százalék pénzforgalmi jutalék. A havi zárás, illetve az
alkalmankénti
készpénzfelvétel egyaránt harminc forintba kerül, az utóbbihoz 0,2
százalékos jutalék is kapcsolódik. A kényszerhitel kamata lakossági kártyára évi 25,
a vállalkozóira* 30 százalék.

— bolt. vevő, bank — számiara „indigózzák" a műanyag
kártya dombornyomásű sorszámát. Kétezer forint alatti
vásárlásnál elég a hitelkártya. illetve az
aláírások
egyezősége. E felett, 20 ezer
forintig a z elfogadó kéri a
személyazonosság
igazolását. Nagyobb vásárlásnál a
bank telefonon
(telefaxon)
igazolja a hitelképességet.
A kártyatulajdonosok havonta
kapnak
értesítést
bankszámla-egyenlegünkről. Ha valaki
„takaróján"
tűi költekezik — bankos
bikkfa-nyelven szólva; hitelkeretét meghaladóan .eszközöl kifizetéseket — köteles
egy nap múltán
számláját
rendezni. Enélkül a pénzintézet nyolc nap elteltével letiltja az érvénytelen
hitelkártyát.
(
*
A Dunabánk Rt.
fiókigazgatóját,

Oláh

szegedi
Jánost

először arról kérdeztem, hol
használható a hitelkártya.
Partnerünk többek között
az Afor, a Csemege, a Centrum, az Amfora és az Ofotért. Egyébként bármelyik kereskedővel — legyen az m a gán — kötünk
elfogadói
szerződést. A vásárlás ellentételét két napon belül átutaljuk, és a szolgáltatásért
nem számolunk fel kamatot.
Vásárlás. A pénztárnál egy
— Vidéken a légy is lasmechanikus szerkezet segít- sabban repül. Vannak
már
ségével a
hárompéldanyos szegedi partnerek is?

— A Déltexnél
vásárlók
gyakran utaznak
táskányi
pénzzel keresztül-kasul az
országban, velük már aláírtuk a szerződést. Most tárgyalunk a Vídiával és a Délröviköttel, de jegyben járunk
a Tisza Füszérttel is.
— És a „maszekok"?
Van már egy helyi könyvkereskedőnk.
— Hogyan
tudják
megakadályozni
a
visszaéléseket?
— Egy régi ügyfél szavaival, élve : itt is mellé lehet
ütni a cintányérnak.
Az
esély azonban kisebb, mint a
népszerűségéből — bizalomhiány miatt — egyre inkább
veszítő bélyegzös vásáriásol
nál. Az elfogadók "napon
megkapják a letiltó listát, a
pénzárosokat pedig anyagilag is érdekeltté tesszük az
illetéktelen
felhasználás
megakadályozásában.
— A fejpénz ...
— . . . kétezer forint.
— Hol tart
jelenleg
a
„kártyavár"
építése?
— Remélem, akciónk nem
kártyavárhoz lesz hasonló.
*

A Csemege az elmúlt héten Szegedre hivta dél-alföldi üzletvezetőit, és közös bemutatót tartottak a bankkal
A fogadtatással
mindenki
elégedett volt. i> hogy mikor
kártyázhatunk .először élesbes? A Centrum és a Csemege üzleteiben
decemberben
kezdenek, tehát a karácsonyi
bevásárlás már tétre megy.
A benzinkutaknál is kiszolgálják az év utolsó hónapjától a hitelkártya tulajdonosokat.
Kovács András

Európai válaszokat
Az MSZP

Csongrád

megyei

szervezetének

A Magyar Szocialista Párt Csongrád megyei irodája fontosnak t a r t j a — a s a j t ó
nyilvánosságát is felhasználva — folyamatosan a közvélemény és a párt tagjai tudomására hozni állásfoglalásait fontos társadalmi-politikai kérdésekről:
1. A kezdeti bizonytalanság után
megyénkben is felgyorsulóban van az MSZP
szerveződése. Továbbra is v á r j u k a programunkkal azonosuló, baloldali értékrendet
valló és az MSZP szervezeteiben aktiv politizálást vállaló volt MSZMP-tagok
regisztrálását, a z ú j párttal azonosuló — korábban párton kívüliek — tagfelvételi kérelmét
A létrejött, ú j MSZP-szervezetekben helyes az a törekves, hogy a községekben és
a városokban a mar meglevő tagság mielőbb válassza meg s a j á t ideiglenes községi-városi ügyvivő testületét, amely a párttagok bizalmából teljes
felhatalmazással
kapcsolódhat be a helyi közéletbe. önállóan alakítva ki álláspontját minden fontos
politikai kérdésben. A megyei szintű irányítás helyett az MSZP megyei irodája a
jövőben
koordinációval, szolgáltatásaival
segíti a községekben, városokban folyó politikai m u n k á t
Örömmel üdvözöljük a párton belüli tagozatok szervezésére irányuló helyi kezdeményezéseket. Alakuljon minél több tagozat! Tapasztaljuk, hogy a munkások a z ú j
párt nevéből hiányolják a munkás
szót
Véleményünk, szerint nem ez a döntő, hanem az, hogy milyen lehetőséget kapnak a
munkások a pártban arra, hogy szavukat
hallassák, és érdemben részesei legyenek a
politika alakításának. A
munkástagozat
épp e r r e való! Hasonló a helyzet a mezőgazdaságban dolgozók esetében is. akiket
az agrártagozatok megalakítására
biztatunk. Az a véleményünk, hogy többet ér
egy erös munkásvagy
agrártagozat-,
amelyben önállóan politizálnak, mintha —
ahogy korábban az MSZMP-ben volt — a
párt- és az állami vezetés szűk köre állandóan a munkások nevében szónokolna.' Arra biztatjuk tehát a baloldali, demokratik u s érzelmű munkásokat, parasztokat,
ne
üljenek fel az ú j a b b munkásdemagógiával
előálló (régi) ű j pártszervezódéseknek. Különösen ne azoknak, akik egyszer m á r kisajátították
és lejáratták a munkásmozgalom céljait, és válságba vezették az országot, a p á r t o t
Szükségesnek tartjuk, hogy minél több
rétegtagozat, érdeklődés, életkor.
szakma
szerinti szervezkedés alakuljon a szocialista párt keretében. Nagyon várjuk sorainkba a tenni a k a r ó fiatalabb nemzedékek politizáló képviselőit!
Azt akarjuk, hogy a szocialista pártban
mindenki otthon érezze magát, szabadon
kifejthesse véleményét, alakitója legyen a
párt politikájának. Hinnünk kell
abban,
hogy ez a párt képes volt a múltjára pontot tenni. Az MSZP szervezeteinek mielőbb
talpra kell állni, hogy a jelen és a jövő
feladataira összpontosítsák erőiket. Politizálni kell. miközben tovább kell folytatni
a párt szervezését Választásokra kell készülnünk. Bízni kell, hogy megváltoztatható az err.berek gondolkodása, cselekvése.
2. Az MSZP Csongrád megyei szervezete
természetesnek tartja, hogy a hazánkban
zajló jelentős társadalmi-politikai és remélhetőleg mielőbb megkezdődő gazdasági változások minden szinten számottevő személyi változásokkal járnak együtt. Szükségszerű, hogy ezek a változások érintik a korábbi állampárt (MSZMR) és a jogutódja
(MSZP) apparátusait is. Meggyőződésünk,
hogy ez a folyamat a békés átmenet előrehaladtával érinti a
korábbi
pártállam
struktúráit — az állami, társadalmi, érdekképviseleti szervek apparátusait —, az
elmúlt évtizedekben felduzzasztott gazdasági-hivatali bürokráciát is. E folyamatok
egyik kezdeményezője az MSZMP
volt,
amit
napjainkban a Magyar Szocialista
Part alakuló szervezetei
következetesen
képviselnek, támogatnak
Az Európához való felzárkózásunk
—

állásfoglalásai

mint fontos nemzeti célunk —
minden
szinten és minden kérdésben
kulturált.,
európai valaszokat, problémamegoldásokat
kivannak. Az MSZP Csongrád megyei szervezete éppen ezért elítéli a volt MSZMPapparátusból távozókkal kapcsolatban
az
utóbbi időben megjelent egyoldalú, differenciálatlan, nem ritkán hangulatkeltő írások, karikatúrák szerzőit, akik sommásan
„ejtőernyősnek" titulálnak képzett, becsületes embereket is, akik többek között
a
párttestületekben
és az -apparátusokban
végzett munkájukkal, közéleti tevékenységükkel a most zajló változásokat is előkészítették. Az MSZMP korábbi felső vezetését — köztük azokat, is, akik manapság
megkérdőjelezik a legutóbbi
kongresszusunk és az MSZP legitimitását — jelentős
felelősség terheli azért, hogy a társadalom
válságáért a pártapparátust kiáltják
ki
bűnbaknak.
amit egyes sajtóorgánumok
még felerősítenek, vagy sajátos érdekeik
szerint interpretálnak. Azok, akik felelősek
a múltban elkövetett hibákért, visszaéléseket követtek el. vagy felkészületlenségük
is hozzájárult a jelen válságos helyzet kialakulásáért, azok nagy többségé megyénkben már a korábbi években megbukott, kikerültek a testületekből, apparátusokból, és
a közélet perifériájára sodródtak.
Az ó tevékenységük, munkásságuk megítélése a történeti kutatások feladata,
és
zövid távon az ez irányú felszínes publicisztikák sem szolgálják a nemzeti megbékélést, a békés átmenet céljait és méltatlanok egy európai jogállam, a Magyar
Köztársaság must formálódó arculatához.
A pártapparátusból más területre távozók
többségének van becsületes szakmája
—
nem egynek több diplomája —, ezert nem
kényszerülnek „ejtőernyőzésre". Nem
kívánnak maguknak kivételes bánásmódot,
csak esélyegyenlőséget. Ugyanakkor visszautasítjuk a manapság is többfelé tapasztalható
diszkriminációt, hangulatkeltést
Véleményünk szerint jól képzett, dinamikus, ugyanakkor szerény létszámú politikai
es szakapparátus nélkülözhetetlen feltétele
egy modern politikai párt működésének, és
a mai viszonyaink között — a demokratizmus kontrollja alatt — jelentős
szerepe
van a Magyar Szocialista Párt megszervezésében.
3. A Magyar Szocialista Párt Csongrád
megyei szervezete nem kéri fel tagjáit és
támogatóit a z 1989. november 26-í népszavazáson való részvételre, de nem szólít fel
annak bojkottjára sem. Egyetért a Magyar
Demokrata Fórum vezetésének a népszavazás kierőszakolásáról vallott kritikájával.
Vélemenyünk szerint is az SZDSZ—Fidesz
által kikényszerített népszavazás „obstrukciós" ügy, lassítja a békés átmenet megvalósulását. tovább élezi a
társadalomban
tapasztalható feszültségeket, növeli a politikai változásokkal lépést nem tartók értetlenségét, elbizonytalanodását Ez a lépésük nemzetgazdaságunktól elvon több mint
200 millió forintot, amit más égető problémáink megoldására, esetleg az egészségügy feszítő anyagi gondjai enyhítésére fordíthatnánk. Nem beszélve arról, hogy
a
magyar társadalom szavazópolgárait olyan
ügyekben „citálják" népszavazásra,
amelyek többségében m á r
közmegelégedésre
döntött a Parlament. A népszavazást kierőszakoló szervezetek és az utóbb hozzájuk,
csatlakozó Független Kisgazda. Földmunkás és Polgári Párt és a
Magyarországi
Szociáldemokrata P á r t meg a k a r j á k fosztani a népet attól, hogy maga válasszon
köztársasági elnököt. Vezetőik nyilatkozataikkal. kampányukkal, tetteikkel bizonyítják. hogy a kibontakozóban l e v ő többpárti
köztársasagunkban milyen szerepet szánnak a demokratizálódás folyamatában
a
népnek,
és
rövid távú pártérdekeiknek;
mily könnyen alárendelik a nemzet érdekeit
Szeged, 1989. november 15.
Az MSZP Csongrád megyei
irodája

Alkatrészért Citroen
Minimum évi 500 Citroen
személyautó behozatalát teszi lehetővé a Gödöllői Gépgyár, a Technika Külkereskedelmi Vállalat és a francia
Citroen Művek között létrejött megállapodás. A kocsik
ellenértékét a gödöllői gyár
különböző
járműalkatrészekkel egyenlíti ki.
Gödöllőn, katonai járművekhez, eddig is készítettek
alkatrészeket, a
hadiiparmegrendelések
visszaesése
miatt azonban jelentós kapacitás szabadult fel. Ezt

használják ki most a Citroen
céggel kötött megállapodással. A gyártás
hamarosan
megkezdődik, s még az idén
megérkezik az első Citroen
AX és BX típusú autókból
összeállított autószállítmány
is. A kocsikat a gödöllői gyár
megbízásából a Lézer
Kft.
értékesíti. Forintért és valutáért
egyaránt
kaphatók
lesznek. A szerződés szerint
a szállítók a gépjárművek
TABLADZSUNGEL. Európa egyik legszebb tere — már túlságosan is huszadik századiak, a fogyasztói táralkatrész-utánpótlásáról
is mondogatják az elfogult szegediek a Széchenyi térre, sadalom felé vezető útnak meglehetősen illúzióromboló
gondoskodnak.
Ezek a Stühmerrel farkasszemet néző hirdetések azonban útjelzői.

