
KEDD, 1995. SZEPT. 12. 

• Máté László: „Színeset szeretnénk álmodni" 

Jövőképre szüksége van 
egy magát baloldalinak, 
szocialista-szociáldemok-
ratának nevező pártnak 
(is). „Színeset szeretnénk 
álmodni" - mondta Máté 
László, az MSZP alelnöke, 
mikor bejelentette: a no-
vember utolsó hétvégéjén, 
Miskolcon megrendezendő 
kongresszuson elfogadják 
a Magyar Szocialista Párt 
hosszú távú gazdasági és 
szociálpolitikai program-
ját. A kongresszus elé ke-
rülő, baloldali érzelmű sza-
kértők által készített, 100 
pontból álló „váz la to t" 
megyénk közgazdászaival, 
vállalkozóival, jogászaival 
és „néhány" szakszervezet 
képviselőjével is megvi-
tatta tegnap az MSZP-alel-
nök, aki majd a pártkong-
resszus gazdaságpolitikai 
szekciójának munkáját ve-
zet). 

Újításnak nevezte sajtó-
tájékoztatóján Máté László 
a kongresszusi vitaanyag 
megközelítését azért is, 
mert nem megálmodják, mi 
lesz 15 év múlva, hanem 
arra a kérdésre adnak vá-

Valaminek történni 
kell a Parlamentben, 
mert különben az ut-
cán történik „vala-
mi" - véli Póda Jenő 
országgyűlési képvi-
selő, akit helyzetérté-
kelésre kértünk. 

• A parlamenti folyosó-
kon hogyan értékelik a 
koalíción belüli vitát? 
- A kormányzás lelas-

sult. Ennek oka az MSZP-n 
belüli harc. A szocialisták 
balszárnya, pontosabban a 
Nagy Sándor-féle vonal tá-
madja a miniszterelnököt, 
mert a Bokros-csomag óta 
számukra is egyértelmű: 
Horn Gyula nem baloldali, 
hanem sokk-terápiás, libe-
rális elemekkel átszőtt 
programot valósít meg. Ez a 
támadás az őszi MSZP-
kongresszuson érte volna el 
a csúcsát. Ennek vágott elé-
be Horn Gyula, gondolván: 
ha ő választja meg a csata 
helyszínét és időpontját, 
akkor győzhet. 

• Nagy nem szeretne 
már miniszterelnök-he-
lyettes lenni... 
- ...Mert miniszterelnök 

akar lenni. A szakszervezeti 
vezető mondatát így fejezné 
be, ha végigmondatnák ve-
le. Tulajdonképpen az tör-
tént, hogy a szocialista tá-
boron belül Horn Gyula 
idegen csapatokkal verette 
le saját felkelőjét. Ezt egyre 
többen felismerik, vagyis 
Horn pozíciója folyamato-
san romlik a szocialisták 
között, helyzete labilis a 
párton belül, ami igazolód-
hat a miskolci kongresszu-
son. Tehát Horn a csatát 
(látszólag) megnyerte, de a 
háborút elveszítheti. 

• Az MDF véleménye 
szerint közjogi értelem-
ben van miniszterelnök, 
de nincs az ország kor-

zás eddigi megál-
lapítása szerint a 
bűncselekmény-

mányát vezető személyi-
ség. Miképpen lehetsé-
ges ez? 
- Horn nem a szocialis-

ták miniszterelnöke, hanem 
a szabaddemokraták fog-
lya. Politológiai szempont-
ból Horn teljes kudarcaként 
kell értékelnünk ezt az 
összecsapást. Hiszen ki-
szolgáltatta magát „más" 
irányba, ahol őt soha nem 
fogják „bennfentesként" 
kezelni 

• Az MSZP-SZDSZ egy-
másnak feszülése miért 
nem kezelhető e két párt 
belügyének? 
- A Parlament mint tör-

vénygyár egyre kisebb for-
dulattal működik. A „moso-
lyok" ellenére a következő 
hetekben folytatódik a küz-
delem, vagyis a kormány-
zás háttérbe szorul. Ez 
rendkívüli módon káros az 
országnak! Az ország érde-
ke az, hogy mielőbb dőljön 
el a harc. E két párt törté-
nelmifelelőssége, hogy mie-
lőbb visszaállítsák a kor-
mányzás stabilitását. Ha e 
helyzettel nem képesek 
megbirkózni, akkor távoz-
niuk kell a hatalomból. 

• Ez a helyzet az ellen-
zéki pártok malmára 
hajtja a vizet? Készek a 
kormányrúd átvételére? 
- A három polgári párt 

egyre hatékonyabban mű-
ködik együtt. Ennek ellen-
ére e pártoknak, s különö-
sen az országnak nem érde-
ke az előrehozott választás. 
Ennek az országnak ugyan-
is nincsenek a bölcs és 
megalapozott döntéshoza-
talhoz szükséges, bejáratott 
demokratikus technikái és 
hagyományai. Az előreho-
zott választás a baloldali és 
a Torgyán-féle szélsősége-
ket erősítené. Ez pedig nem-
kívánatos. Ezért is óriási a 
mai koalíció felelőssége. 

Újsxászi Ilona 

Az adózást a legtöbb ál-
lampolgár - és nemcsak 
nálunk - szükséges rossz-
ként éli meg. Vannak azon-
ban jó néhányan, akik 
fittyet hányva a törvények-
nek, minden lehetséges 
módon igyekeznek kibújni 
e kötelezettség alól. Ki ne 
tapasztalná: a kereskedők, 
az iparosok és a szolgálta-
tók némelyike hogyan kí-
nál előnyös fizetési feltéte-
leket, ha eltekint a vevő 
(megrendelő) a számlaadá-
si kötelezettség teljesítésé-
tói? Pedig végső soron ép-
púgy a mi zsebünkből 
folynak el így a forintok, 
mintha ragaszkodnánk az 
áfával terhelt számlához. 

Az adóhatóság emberei 
nem lehetnek ott minden 
ki lométerkőnél , de az 
utóbbi időben érezhetően 
szigorodott az ellenőrzési 
tevékenységük. Erről így 
beszél Hajdú Miklósné, az 
APEH operatív főosztályá-
nak vezetője: 

- Megvallom, én is azt 
óhajtom, hogy csökkenjen 
az adóm! Szeretném azon-
ban, ha minél több állam-
polgár megértené: az adó-
zás nem kívánságokra 
épül, törvények, jogszabá-
lyok határozzák meg a 
módját, kereteit. Többek 

A kormány hosszú távú, 
15 éves gazdaságpolitikai 
programja is elkészült. Ez 
és az MSZP-kongresszus 
elé kerülő vitaanyag kö-
zött „óriási a különbség" 
- jelentette ki a szocialista 
párt alelnöke. A kong-
resszusi programtervezet 
szociáldemokrata színeze-
tű. Vagyis: a szolidaritás 
elve alapján a társadalom 
leggazdagabb rétegei és 
térségei felől a legszegé-
nyebbek felé pénzt áramol-
tatna. A másik különbség: 
a párt gazdaságpolitikusai 
szerint nem lehet mindent a 
piacra bízni, az államnak 
még tartósan maradnak fel-
adatai a gazdaságban. 

Kritizálta a kormány 
gazdaságpol i t iká já t az 
MSZP gazdasági ügyekkel 
fogla lkozó alelnöke: a 
Bokros-csomag végrehaj-
tása lelassult, az egysze-
rűbben megvalós í tha tó 
dolgok felé mozdult a 
Pénzügyminisztérium. Pél-
daként említette, hogy az 
államháztartási reform 
gyorsításával több pénz 
folyna be, mint a diákok 
kétezer forintjával. 

Lassan a programbőség 
zavarával küzd a kormány. 
Az MSZP alelnöke reméli: 
ezeknek a mainál „követ-
kezetesebb" végrehajtását 
fogjuk tapasztalni... 

Ú. I. 

között főosztályunk azt is 
vizsgálja, hogy az" adózás 
mértékének megállapítása 
szempontjából oly fontos 
nyugta- és számlaadási kö-
telezettségnek miként tesz-
nek eleget az állampolgá-
rok. Az is feladatunk, hogy 
megakadályozzuk az úgy-
nevezett fantomcégek lét-
rejöttét és működését. Ezek 
ugyanis gyakorta egy bér-
házi lakásban „működ-
nek", a sokezer négyzetmé-
teres telephelyet igénylő 
és bejelentett vállalkozá-
suk csak papíron létezik. 

• Említette, hogy folya-
matosan foglalkoznak 
a nyugta- és elismervé-
nyadás ellenőrzésével... 
- Az elmúlt 8 hónap so-

rán 12 ezer, ilyen jellegű 
vizsgálat zajlott le, közöt-
tük három országos jellegű 
akció is. Az ellenőrzés ré-
vén kiderül t , hogy 100 
eset közül 60-ban nem ad-
tak nyugtát az ellenőrök-
nek. 

A balatoni ellenőrzé-
sünk még kedvezőtlenebb 
képet mutatott, itt 88 szá- * 
zalékos volt ez az arány. A 
megfelelő büntetés termé-
szetesen nem maradt el, a 
többszörös visszaesőknél 
40 esetben az üzlet ideigle-
nes bézárására is intézked-

Az Interpol 
„utánanyúlt" 

Olaszországban elfogták 
és őrizetbe vették V. Zol-
tánt, az augusztus 29-i sop-
roni gyilkosság gyanúsí-
tottját. Az akcióban az In-
terpol Magyar Nemzeti Iro-
da működött közre. A 22 
éves V. Zoltán társát, M. 
Zsolt 20 éves soproni la-
kost a helyi rendőrkapi-
tányság akciócsopor t ja 
kézre kerítette röviddel az-
után, hogy lőfegyverrel ha-
lálosan megsebesítették B. 
Zsolt soproni lakost. Cél-
juk az áldozatnál lévő na-
gyobb összegű pénz meg-
szerzése volt. 80 ezer forin-
tért vásároltak külföldiek-
től egy kiskaliberű pisz-
tolyt, s áldozatukat azért 
szemelték ki, mivel az a hír 
járta: milliókkal a pénztár-
cájában közlekedik a vá-
rosban. Lesben álltak a ház-
nál, ahol az áldozat lakott, 
s amikor kilépett a kapun, 
M. Zsolt két méterről az 
egész tárat belelőtte. Az ál-
dozatnak még annyi ideje 
volt, hogy visszatámoly-
gott a lépcsőházba, így a 
tettesek nem jutottak hozzá 
a nála lévő 260 ezer forint-
hoz. A tragikus esetet kö-
vetően V. Zoltán külföldre 
szökött. Szeptember 7-én 
sikerült kézre keríteni. 

tünk. Tavaly egész évben 
összesen 48 alkalommal 
kényszerültünk ilyen lé-
pésre. 

• Az előbb említette az 
országos akciókat. 
Ezek miképpen zajla-
nak le és milyen ha-
szonnal járnak? 
- Eddig három országos 

akciót szerveztünk, 2,5 
milliós költséggel. A „ho-
zam" viszont meghaladta 
az 50 milliót! Minden or-
szágos ellenőrzést a legna-
gyobb titoktartás közepet-
te készítünk elő, csak a le-
hető legszűkebb kör ismeri 
a tervet. 

• A lakosság, ponto-
sabban az ellenőrzött 
területen tartózkodó ál-
lampolgárok miként fo-
gadják akcióikat? 
- „Kétlelkűség" tapasz-

talható az embereknél. 
Úton-útfélen jjoggal köve-
telik a legszigorúbb fellé-
pést az adócsalók, hamisí-
tók ellen, ám amikor ezt 
tesszük, sokszor az érintett 
mellé állnak. A jogszabá-
lyok mielőbbi módosításá-
ra lenne szükség, hogy 
gyorsan és megfelelő haté-
konysággal léphessünk fel 
az adócsalók ellen. 

Az Ugrás évének hirdet-
tük meg 1995-öt, s ha a na-
gyon nagy ugrás nem is si-
került, néhány igen nagy 
lépést tettünk az eredmé-
nyesség terén, mégpedig 
elsősorban a megbízható-
ság vonalán. Ügyfeleink, 
utasaink az utóbbit emelik 
ki, ez mindenképpen sokat 
jelent számunkra a jövőt 
illetően, mondotta dr. Tóth 
Tibor, az Expressz Utazási 
és Szálloda Rt. vezérigaz-
gatója a tegnapi budapesti 
sajtójékoztatóján. 

Az 1995-ös eremények-
ről szólva az cég vezetői 
elmondták, hogy mind a 
külföldi, mind a belföldi 
forgalomban növekedett a 
bevételük, javult szállodá-
ik kihasználtsága, az étter-
mi forgalom, sőt, a valuta-
váltásból származó bevétel 
is. Néhány új szolgáltatást 
és utat is felkínáltak a kö-
zönségnek (például a por-

tugáliai üdülést), s ezt te-
szik majd a következőkben 
is. 

Lapunk munkatársának 
kérdésére, hogy a külföldi 
vendégeknek Magyaror-
szágon a budapesti és a ba-
latoni programokon kívül 
mit tudnak kínálni , el-
mondták: a valóban szűk 
kört szeretnék bővíteni és 
a jövő évi kínálatot már 
úgy állították össze, hogy 
abban Dél- és Kelet-Ma-
gyarország is szerepeljen. 
Hangsúlyozták azonban, 
hogy ennek érdekében 
minden érdekeltnek, bele-
értve a régió illetékeseit is, 
tevőlegesen hozzá kell já-
rulnia olyan kulturál is , 
sport- és egyéb rendezvény 
szervezéséhez, amely nem 
néhány napra, hanem hosz-
szabb időre is „vendégma-
rasztaló" lehet. 

K. F. 

Dr. Baja Ferenc kör-
nyezetvédelmi és terület-
fejlesztési miniszter az 
előző hétvégén avatta fel a 
Vásárhely határában léte-
sült új regionális szilárd-
hulladék lerakót, amely az 
országban is a párját rit-
kítja. Ezen alkalommal vá-
laszolt a sajtó kérdéseire 
is. 

• Miniszter úr! Ön ha-
marosan találkozik 
azoknak a cégeknek a 
vezetőivel, akik felelő-
sek az Algyőre hordott 
a veszélyes hulladéko-
kért. Milyen megáll-
apodás várható ettől? 
Köztudott, jogilag nem 
lehet őket felelősségre 
vonni.. 
- Szeptember huszadi-

kán várom őket egy teára. 
A területet személyesen is 
megnéztem annak idején. 
A hulladékkal kapcsola-
tos lakossági panaszok és 

kérdés 

• A környezetvédelmi miniszterhez 

Az algyői veszélyes 
hulladékról 

parlamenti interpellációk 
nyomában kezdődött jogi 
folyamat még nem zárult 
le. De tartom az ígéretei-
met, melyek közül az 
egyik: ezt a hulladékot át-
csomagoltatjuk. Már meg-
tettük, s eddig két-két és 
fél millió forintba került. 
Ezzel megteremtődött a te-
rület biztonsága. Vagyis 
közvetlen veszély semmi-
lyen formában sem fenye-

geti a lakosságot! Más-
részt azt ígértem, hogy 
megpróbálom az érintett 
cégeket összehívni. Nos 
ez is sikerült... 

# Miről lesz szó ezen a 
találkozón? 
- Elmondom nekik, 

hogy ugyan jogilag nem 
felelnek a kárért, de úgy 
gondolom, az erkölcsi fe-
lelősség őket terheli. Hi-
szen egy cégnek a jó híré-

Dr, Baja Ferenc 

re is adnia kell. Úgy vé-
lem, ebben az esetben nem 
a kellő gondossággal jár-
tak el. Éppen ezért arra fo-
gom kérni őket, hogy vál-
laljanak valamennyi részt 
a hulladék eltakarításából. 

# A költségvetésből 
milyen összeget akar-
nak biztosítani a ha-

sonló munkák elvégzé-
sére? 
- Körülbelül egymilli-

árd forint szerepel a ter-
vekben. Most folyik az 
úgynevezett nemzeti prio-
ritási listának az összeál-
lítása. Gondolom, ebben 
szerepel, hogy már az első 
évben elszállítjuk innét a 
hulladék egy részét. A ter-
vek kidolgozása a szakér-
tők feladata lesz. Folya-
matosan odafigyelünk er-
re a területre, s néhány 
éven belül megszűnik a 
veszélyes hulladék algyői 
jelenléte. Hangsúlyozom 
még egyszer: ez a hulla-
dék addig sem veszélyez-
teti sem a lakosságot, sem 
a környezetet! Azokat a 
jogszabályi hézagokat is 
megszüntetjük, melyek 
miatt hasonlóan felhábo-
rító helyzetek alakulhat-
nak ki. 

Korom András 
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laszt: mit kell 
csinálni jövőre, 
két és három év 
múlva ahhoz, 
hogy 10-15 múl-
va „jobban él-
jünk". A vita-
anyag alapján a 
k o n g r e s s z u s 
„ m u n k a o k -
mányt" készít , 
amit évenként , 
k é t é v e n k é n t 
„karban kell tar-
tani, mert minden 
mozog, így a gaz-
daság is". 

A kormány há-
roméves gazda-
s á g p o l i t i k a i 
programját is ér-
tékelte Máté 
László. Kijelen-
tette: a Bokros-
csomag beváltja 
a hozzá fűzött re-
ményeket, átrendezi a gaz-
dasági mutatókat. A válto-
zások jele, hogy 1996-ban 
nem lesz oly drasztikus át-
rendeződés, mint az idén. 
Jövőre 17-18 százalékos 
lesz az infláció, a közössé-
gi fogyasztások 6 százaié-

Mi lesz tizenöt év múlva? 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

kos visszafogása, az ipar 2 
százalékos növekedése 
várható. A kormány 1998-
ra 4 százalékos GDP-növe-
kedésre számít, ami azt je-
lenti, hogy fölzárkózunk a 
nyugati országok növeke-
dési üteméhez. 

az MSZP-házban 
Szeptember 8-

ra virradó éjszaka 
betörők jártak a 
budaörsi MSZP-
házban, ahonnan 

elvittek egy szá-
mítógépet és egy 
faxot. A kár értéke 
összesen 100 ezer 
forint. A nyomo-

nek nincs politi-
kai indítéka, az el-
követőket való-
színűleg anyagi 
haszonszerzés mo-
tiválta. A tettese-
ket keresi a rend-
őrség. 

• Az ellenzéki képviselő szerint 

Horn a csatái megnyerte, 
de a háborúi elveszítheti 

• „Nekünk nincs fegyverünk, csak golyóstollunk!" 

Titkos tervvel az adócsalók ellen 

A rözsehordó né 
egint drágább a gáz, és tavasszal még drá-
gább lesz. Ettől valószínűleg módosulnak 

majd a fogyasztási szokások: aki eddig egy szál 
alsóneműben szerepelt otthon (ha ugyan volt még 
ilyen), ezután valószínűleg fölhúzza inkább a mac-
kóruháját, és kisebbre csavarja a lángot - legföl-
jebb nem attól fog áttüzesedni esténként... 

Egy gázipari szakember, a várható változások-
ról beszélve a napokban, egy gyermekkori emlékét 
is megosztotta a hallgatósággal. Akkoriban még 
gyakori jelenségnek számított a Tisza árterén, 
hogy a szegényemberek összeszedték a gallyakat, 
meg az elszabadult uszadékfát, s azzal fűtöttek 
otthon. Faluhelyen meg a kukoricacsutkákból ra-
kott tűz mellett melegedtek. 

„Ma már ilyet nem látni" - tette hozzá - „akik 
gázzal fűtenek, még ha lenne is alkalmas kályhá-
juk, inkább az udvaron égetik el a ház körül össze-
gyűlt tüzelőnek valót. Odabenn meg hadd égjen a 
gáz... Az emberek panaszodnak, hogy szegények, de 
nemigen próbálnak segíteni magukon." 

Való igaz, rözsehordó nőt eddig még csak Mun-
kácsy Mihály festményén láttam, meg a meseköny-
vek illusztrációin. Lehet, hogy egyszer még „élő-
egyenesben" is találkozunk vele? S ha igen, mit 
mondjunk neki? Szólítsuk „öreganyámnak", és 
ajánljuk föl teherhordó szolgálatainkat? 

m lakótelepen élőknek viszont nincs hol rőzsét 
MA égetni (hacsak a szoba közepén nem raknak 
egy kis tábortüzet). Ők már csak abban bízhatnak, 
hogy a rözsehordó anyókák közt akad egy igazi jó 
tündér, aki kifizeti helyettük a gáz fölemelt ára 
miatt ugyancsak magasabb fűtésszámlát. 
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