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S o m o g y i Kiájxilyné fe lvé te le 

Az új Rókus-városrész utolsó járdaszakaszát építik, a víz-
torony közelében. A Délép útépítői elhelyezik a KRESZ-

táblákat is, helyenként tereprendezésen is dolgoznak 

Szociális húsosfazék 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

vet tek le Csanádpalotán. Mó-
raha lmon to jás rán to t tá t sü-
töttek reggelire. A kérdés, 
hány tojásból. Egyál ta lán ot t 
a n n a k sem volt nyoma, 
mennyi te j , kenyér , zsemle, 
sa lá ta fogyott va ló jában, 
úgyhogy az étkeztetést egy-
szerűen n e m is lehetet t el-
lenőrizni. Derekegyházon, a 
m á r emlí te t t vágási jegy-
zőkönyvek hiányoztak. Ara 
mindez semmi a nagymágo-
csi állapotokhoz, ahol a sze-
mélyi higiénia is erősen ki-
fogásolható volt. Súlyos és 
a lapve tő hiányosságokat ál-
lapítottak meg az ügyvi-
telben is. Százhatvan csomó 
retekről , négyszáz f e j salá-
táról nem volt beszerzési bi-
zonylatuk, a gyökeret, r épá t 

súly szerint tar to t ták nyil-
ván, de csomóra vették (úgy 
drágább) . A normafe lhasz-
nálásuk enyhén szólva gya-
nús : előszörre ma jd 35 ezer 
for in t megtakar í tásuk volt, 
másodszorra (pár nappal ké-
sőbb) 297 ezer for in t ta l túl-
lépték azt. 

A revíziók nap ja in sok he-
lyen ta lál tak le jár t szava-
tosságú termékeket . Öpusz-
taszeren például 23 kiló va-
jat , a szegedi Londoni kör-
úti nevelőot thonban mustár , 
margar in szerepelt a kido-
bandó élelmiszerek listá-
ján, meg nagy kazal csoko-
ládé (390 da r ab Bohóc cso-
ki, 90 kiló barackízű, to-
vábbá 18 kiló nápolyi. Biz-
tos nem érdemel ték meg a 
gyerekek). 

Döbbenetes, ha igaz 
— Mik lesznek a követ-

kezmények? 

Gulyás Katalin, a megyei 
tanács vb. termelési és el-
látásfelügyeleti osztály ke-
reskedelmi és piacfelügyelő-
ségének vezetője: 

— Csak javaslatot tehe-
tünk a fegyelmi felelősség-
revonásokra. Je len tésünk 
egy pé ldányát e lkü ld tük az 
OKPF-nek , de az egyes in -
tézetvezetők f igyelmét is 
fe lh ív tuk a mulasztásokra . 
Minden á l ta lunk vizsgált 
o t thonban jegyzőkönyvet 
hagytunk. Egyébként főha-
tóságunknak javasol tuk: jö-
vőre célszerű lenne e vizs-
gálatokat megismételni , ki-
egészítve a kollégiumi. az 
iskolai és óvodai étkeztetés-
sel 

Az á l ta lam vélt illetéke-
seknél, vagyis, akiket é r -
dekelhet hivatalból a fe l -
ügyelőség jelentése, t u d a -
kozódtam, mi t szólnak a ke-
reskedelmi felügyelők t a -
pasztalataihoz. Nagy Péter, 
a megyei tanács költségve-
tési revizori csopor t jának 
vezetője tőlem hallott elő-
ször a vizsgálatról. Egyéb-
ként ók ké tévente ellenőrzik 
a szociális ot thonokat is. 
Munka te rvükben idén Óföl-

deák, Öpusztaszer, Móraha -
lom, Nagymágocs szerepelt. 
S/ .ürópróbának vetet ték a lá 
a pénztár - és bankbizonyla-
tokat, az állóeszköz-, az 
anyag-, a készlet- és mun-
kaeró-gazdálkodást , az élel-
mezési tevékenységet. Nem 
talál tak kir ívó szabályta lan-
ságot. Kajary Irént, a me-
gyei tanács szociális és 
egészségügyi osztályának ve-
zetőjét lá tha tóan megdöb-
bente t te a vizsgálat e red -
ménye. 

— Most kér tem a felügye-
lőségtől egy példányt . Va-
lóban súlyos és komoly gon-
dokat fogalmaznak meg. Ez 
a terület, talán, kiesett a f i-
gyelem fókuszából, magam is 
érzem a felelősséget. Az ott-
honokban talált szervezet-
len, fegyelmezetlen étkez-
tetés meglepő, ezt nem le-
het tűrn i . 

A főorvos asszony meg-
ígérte, késedelem nélkül 
megnézik a jegyzőkönyveket. 
Meg kell tudniuk, minél ha -
marabb , a vezetők mivel 
magyarázzák a mulasztáso-
kat, meg azt, hogy azok ho-
gyan á l landósulhat tak. 

M a c E d i t 

Kereskedők háborúja (4.) 

A vizsgálat lezárult, felejtsük el... 
Nehéz \ isszagombolyitani 

a tö r téne t szálait. A szegedi 
é le lmiszer -kereskedők hábo-
rújának ú j abb fe jezete októ-
ber végére da t á lha tó , amikor 
nyolc vt-tag. a testület addigi 
működésé t . legitimitását 
megkérdője lezve — rendkí-
vüli. ülés összehívását kér te . 
Er re azonban nem került sor. 

— Szep temberben állán 
dóan nap i renden volt a cég-
nél. miért bízták meg a levál-
tott igazgatót? — mond ja 
Dobó Imre. a móraváros i 
A B C vezetője . — Közbejö t t , 
hogy alá í rásokat gyűj töget tek 
dr . Solymossy Margit mellett . 
Mikor a nyolc vt-tag kér te a 
rendkívüli ülést, az elnök az-
zal hár í to t ta el. hogy az igaz-
ga tónő szabadságon van. vár-
ják meg. míg visszajön. 

Közben — a vt háta mögött 

— az c l n ö k n ó pályázatot irt ki 
az igazgatói székre. Hírclik. 
olyan fe l té te lekkel , amely nek 
a cégnél egyedül a volt igaz-
gató képes csak megfelelni . 

— Miért furcsa uz. ha egy 
pályázatban szerepel az. hogy 
a jelölt rendelkezzék szakirá-
nyú d ip lomával? Evek óta 
magától é r t e t ő d ő dolog a köz-
gazdász d ip loma a vállalatve-
zetői székhez. Most már bárki 
megfe le lne a rendkívüli ülést 
k é r ő k n e k , csak olyan valaki 
legyen az új igazgató, aki alá-
írja a szerződést a Hones tus-
szal. / 

Az e l len tábor viszont úgy 
érvelt , hogy az igazgatónő 
nem tagja a v t -nck. tehát nél-
küle is össze lehet hívni a 
tes tületet . A szópárbaj t végül 
is a szegedi cégbíróság közbe-
lépése oldot ta meg. 

Icnthct mást . mint hogy isme-
telt pályázatot kénytelen kiírni 
most már a vállalati tanács az 
Étikor megüresedet t igazgatói 
székére. 

Érdemes azonban bolcsze-
mclgetni a X oldalas indok-
lásba is: 

a Vállalati Tanács altala-
nos vezetésevei müködó v álla-
latok 1190. június 30-ig kötele-
sek az e rendeletben meghatá-
rozott összetételű, új Vállalati 
Tanácsokat megv álasztani... A 
Szegedi Élelmiszer Kiskereske-
delmi Vállalat Vállalati Taná-
csának összetétele az 1990. jú-
nms 30. na/yáig előirt v álasztá-
sok megtartása nélkül is megfe-
lelt... így az 1990. július 
24—27-én megtartott vallalati 

tanácsi választások valóban 
nem tekinthetők a jogszabály 
szavának megfelelő választá-
soknak.. A Vállalati Tanács 
líjftlvdfasztd.sdt előíró jogsza-
bály elmulasztott szankciót 
kötni a normasértő magatar-
táshoz. " 

Róka fogta csuka — mond-
ha tnánk . dc inkább lapozzunk 
tovább: ..A bíróság ágy dön-
tött, hogy nem rendeli el a Vál-
lalati Tanács választásának új-
bóli lefolytatását. E döntés 
meghozatala során mérlegelte 
azt is, hogy ellentétes álláspont 
esetén... a vállalat 1990. június 
30-ától az első fokú határozat 
meghozataláig, közel 4 hóna-
pig általános vezetés nélkül 
maradna. " 

Privatizáció - magyar módra 
A törvény szövedéke 

— Miután visszajött az igaz-
ga tónő. összehívtak egy ter-
melési tanácskozást , ahol dr. 
Solymossy Margit megígérte a 
dolgozóknak, ha december 
31-éig nem jön létre az Rt . , 
visszafizetik a dolgozók betet t 
forintjait — mondja Berek Ti-
bome szb-titkár. — Engem az-
zal vádolt , hogy a vezetés háta 
mögött fe l je lentet tem a válla-
latot a cégbíróságnál. Már 
majdnem elszabadultak az in-
dula tok . végül a személyes-
kedő viták csak lecsillapodtak 
nagy nehezen. Az volt a be-
nyomásom. mintha szándéko-
san. össze akar ták volna ug-
rasztani egyesek a dolgozókat . 
Volt olyan, nyilván felkért 
hozzászóló, aki azt követel te , 
hívják vissza a nyolc renitens 
vt-tagot. és közvetlenül a dol-
gozók adjanak ismét bizalmat 
dr . Solymossy Margi tnak. 
Drámai délután volt. . . 

Még d ráma ibb folytatással. 
Másnap reggel a rendkívüli vt-
ulcsrc ugyan megjelentek a ta-
gok . de az e lnökno egy levéllel 
a zsebében érkezet t , ami azt 
tar talmazta, hogy a cégbíróság 
törvényességi vizsgálatot ren-
delt el. s az aznapi vt-ülést 
felfüggesztet te . 

Patthelyzet alakult a válla-
latnál. Időközben a kiirt pá-
lyázatra hárman — köztük a 
megbízott igazgató, dr. Súly -
mossy Margit is jelentkez-
tek. Csakhogy a bírósági vég-
zésig minden a levegőben ló-
gott . Vagy mégsem? Novem-
ber közepén a megbízott ve-
zető — bar ez eddig nem volt 
szokás — több tízmillió torin-
tot osztott ki a dolgozók kö-
zölt — juta lomként . 

November végére megérke-
zett a cégbíróság vegzese: ..A 
hódság Írásban figyelmezteti 
<h Solyotosss Margitot, a cég 
képviseletét ellátó személyt, a 
törvényes működés helyreállí-
tásain a következők szerint: a 
Vallalati Tanács elnöke köteles 
összehívni a vt-t. ha tagjainak 
egynegyede az ok megjelölésé-
vel azt kéri... A ; igazgatói 
munkakör betöltésére a pálya-
zatot a \ állalűri Tanai s /. . o-
sitit kiírni... A híréisag vb: 
ileli a Szerv ezed es Miikodcst 
Szabályzat I " oldatán apaivá-
zat kiírására vonatkozó szabii-
fyainak no napon belüli módo-
sítását. tlletve az ehhez szüksé-
ges halm azat meghozatalai" 
eddig a száraz jogi szöveg, ami 
magyarra fordítva aligha je-

Hogy is van ez? — kérdezhet-
nénk. De maradjunk inkább a 
szigorú tényéknél. Az így kiala-
kult helyzet a következő: új pa-
tv ázató t kell kiírni, immár a vt-
nek. amiről — egy joghézag 
következtében — az atyaúris-
ten tudná talán csak megmon-
dani. hogy legitim-e vagy sem. 
A vásárlót persze a vállalat 
belső háborúi aligha érdeklik. 
Sokkal inkább azzal van elfog-
lalva. mit hoz a jövő? Lesz-e 
pénze kenyérre, tejre, húsra az 
egyre jobban emelkedő árak 
mellett? Mi lesz a szegedi élel-
miszer-kereskedelem jövője, 
ha elcsitul végre a háború'.' fer-
mészetcs. hogy minden e: le 
kelt másként látja. 

— A bolfvczctok eddig is el-
térítettek az árakat I la kikerül-
nek a központ felügyelete alól. 
gyakorlatilag elszabadulhat a 
pokol mondja a vt elnöke, 
f áidig a központot is. a vevőt is 
becsaptuk, a boltvezetők ez-
után csak az utóbbit fogjak — 
alighanem duplán. Mindehhez 
ló asszisztencia lesz a Honestus 
Kft.. ami egy eddig békés és jól 
müködó vállalatból harcteret 
csinált 

Eges/cn másként latiak a 
kft.-ben erdekeit felek a jövőt: 

— A Honestusnak nem lesz 
erdeke, hogy árakat emeljen — 
mondja Dobó Imre üzlet-

vezető. — A nagykereskede-
lem kiiktatásával gyakorlatilag 
még olcsóbbak is Teszünk. Ép-
pen ezért alapítottuk meg a tár-
saságot. A kisebb ár. nagyobb 
forgalom elvét valljuk. 

— Az Eliker-központ eddig 
sem vette észre, hogy piacgaz-
daságban kezdünk cini — 
mondja Antalik József. — Ha 
jol működik a kft . , a nngyker 
árrés jó része a vásárlónál ma-
radhatna Mindenki jol járna. 
Az pedig, hogy visszaélésre ad 
okot ez a vnllalkozas — egysze-
rűen nevetséges kifogás. A ke-
reskedőknek is egyre inkább az 
az érdeke, hogy maniutközpon-
tok nélkül, minél olcsóbban 
-zci ezzek be es adjak el az arut. 
Különben is ne felejtse el a 
vállalkozásunk nevét. Hones-
tus. Ami annyit jelent magya-
rul: becsület. HöSszú távon csak 
ennek a magatartásnak lesz jö-
vője a kereskedelemben is. 

Adná az eg. hogy úgy legyen. 
Egyelőre azonban hídfőállások 
épülnek vállalatok, kereske-
delmi cégek százainál ország-
szerte. hogy ki. mit és hogyan 
tud markolni abban a folyamat-
ban. amit ügy is nevezhetnénk: 
privatizáció magyar módra. 

Knfai Gábor 

(Vége) 

Ki kaparja ki a gesztenyét? 
\ I -,/ker országos szervezete 

immár másfél éve zátonyra til-
tott Hatalmas keszletekkel dol-
gozott. számottevő saját töke 
nélkül. Amint a hitelkamatok el 
szabadultak. a gazdálkudas 
veszteségbe esiiputt üt. A halmo-
ZCKIO tartozásokra nem találtak 
ellenszert. A felszámolási eljárás 
során év vegere az országos köz-
pontból alakult külkereskedelmi 
vállalat is megszűnik. A Tszker 
baksi tizemében a napokban jár-
tam. rendet, tisztaságot láttam, s 

a/ t . hogy törette nitt dolgoznak. 
Vajon ók elkerülhetik az össze-
omlást' Révész. Perein igazgató 
derülátó e kérdésben, a mélvpon-
ton már túljutottak, s ha a jövő 
epitese erdekeben is olyan sike-
resen lavíroznak, mint a túlélé-
sért. akkor évek múlva is megta-
lálhatjuk a boltokban a baksi 
gesztenyemasszát, s a mezex-
portban is megtarthatják nem 
csekély részaranyukat. Törtene-
tük nem nélkülözi a tanulságo-
kat. 

utcám kerültek volna. A baksi.ik 
perlekedtek, veszekedtek, s ma 
gukra vállalva minden nehézsé-
get. végül maradhattak. A let-
szuincsokkciuinr nem úszhattak 
meg. jelenleg százhúszan vannak. 
Másfél evig ügy kellett dolgoz-
niuk. hogy mig minden számlán 
levő bevetel elúszott az össz-
adósság fejében, addig összesen 
4.5 millió forintot kaptak a köz-
ponttól. A többit küigyeskedték. 
Fizetésnapokon különböző gyá-

rak kapui előtt kecskelábú aszta-
lokon kipakoltak a készleten 
levő kollekciót, széket, munka-
ruhát. üveges me/et. amire épp 
akadt vevo. jgy árultak össze tíz-
es százezrekből u fennmaradás-
hoz szükséges pénzt. Igaz. ..taka-
rékon" tudtak csak működni, a 
szokásos me/mennyiség négyé-
viét vásárolták csak fel. sageszte-
nyehűtésre épült hűtőházukban 
sem tudtak az idén mirelit zöldsé-
get. gyümölcsöt gyártani. 

Központi programok - országos központok Üzlet és mentőöv 
A hatvanas évek végén szüle-

lett a központi elgondolás, a me-
zőgazdasági szövetkezetek élet-
képesebben működhetnek, ha 
megszervezik sapa kereskedel-
müket A nagykereskedelmi 
szervezeteket kiiktatva 
versenyképesebbé válnak. Mega-
lakultak a megyei és központi 
szervezetek, s többszöri átszer-
vezés után a megyei irodák. A 
gigantománia azonban a köz-
ponti szervezet túlméretezéséhez 
vezetett, majd ráharaptak az ex-
portlartalékok feltárásának szin-
tén központi programjára. Meg-
született az exportturtulékokat 
feltáró központjuk. ..természete-
sen" ez is Budapesten. A baksi 
üzemet ez a szervezet hozta létre 
PJ7Ü-ben A MM téesz szmién 
gignntomim mádon építkezett. a 
Inskttgotnber telepből trern lett 

semmi, kihasználatlanul álltak a 
drágán megépített épületek. Ezt 
vette meg a réeszker. Gesztenye-
feldolgozássá! kezdte, majd im-
portméz kikészítésévé! és keres-
kedelmevel bővültek a felada-
tok A vállalat összeomlásáig 
ment szepen a verkli 

Közben a megyei irodák 
önállósodtak, nyakukba veve a 
központtól örökölt adósságokat. 
Egy részük már össze is roppant, 
jórészt az átvállalt terhek súlya 
alatt. A baksiak önállósodáséiról 
szó sem lehetett. A tartozások 
miatt az OKI 111 jelzáloggal ter-
helte az üzemel. Tavaly ny áron a 
téeszker be akarta zárni gyáregy-
ségét. mondván, hogy finanszí-
rozni nem tudja, a beveteleket 
meg úgyis elviszik a bankok, ak-
kor minek vesződni vele Azem-
berek egyik napról másikra 

Innen már a kiknpaszkodás 
fázisai következnek. Hogy a fel-
számolási eljárás ne vigye el vég-
leg e nyereséges termelőüzemet. 
az önállósodott megyei Tszker-
ekhól t5. egy-egy millió forintos 
vagyoni betéttel ez év júniusa-
ban Élelmiszer-feldolgozó Közös 
I állal,akon a tulajdonába vette. 
A jelzálogot nem kerülhették 
meg. 62 millió forint hitelt üt 
kellett venni a központtól Ebből 
a vállalt 26 milliót már az idén 
kifizették, a többi később esedé-
kes. 

Az üzem ennek többszörösét 
éri. most várják a Pricc Waterho-
use vagyonértékelését, s ennek is-
meretéhen pár hónapon belül Rt. -
vé alakulnak. Mindennek az a 
célja, hogy az amerikai befekte-
tők által alapított Akác Kft.-rWk 
a tulajdonosok arában adhassak 
el részvénveiket Bizonvara ie> 

üzletre számíthatnak a résztvevő-
ként befektetett I millió forint 
fejében. Még mielőtt irigyelnénk 
a mentöövet dobók v.irható hasz-
nát. ne feledjük, másik oldalról 
épp ilyen ..érdektelenül" jutottak 
a kozpont felparcellázott adossa-
gaihoz. A baksiakat különöskép-
pen nem zavar/a. ki a tulajdonos, 
hisz sosem voltak a maguk urai A 
lényeg, hogy megmaradjon az 
üzem. s továbbra is itt keressek 
meg a kenyerüket. 

Munkájuk van. A tervezett 
gcsztenyemennyiseg NO százalé-
kát felvásárolták. Saját mézük 
ugyan kevés, de több cégtől vál-
laltak bérfeldolgozást. Előreha-
ladott tárgyalásaik arra biztat-
nak. hogy német megrendelésre 
nagy tételekben tudnak mirelit 
almásrétest gvártani és eladni 

f ulh Szt-lcs Isis ón 


