Mindennapi
adókereszt
nkényes elvonás eredménye ez a cím, és semmi köahhoz a tényhez vagy nem tényhez,
hogy érzem-e életem keresztjének az adóhivatalt. Már
tíz évvel ezelőtt szerettem volna beváltani a pénzügyminisztériumi főosztályvezető - a későbbi kétszeri pénzügyminiszter - szavait, amelyekben azt jövendölte, boldog lesz az az állampolgár, aki több adót fizethet, mint
a szomszédja. Bevallom, azóta se találtam ilyen embert,
pedig az egész vármegyében keresem. Amióta viszont
azt is hallom, hogy az új adófőnök polgárbarát adóhivatalt akar, vice verza szeretném meghirdetni az adóbarát állampolgárt. Tudom, kicsi a remény, hogy népmozgalmat indítok el vele.
A keresztrejtvényfejtők
izzadságos, de gyönyörűséges munkájára akarom fölhívni a közfigyelmet azzal,
hogy az adóbevallás papírjait a legbonyolultabb keresztrejtvénynek mondom, bár könyvjutalmat nem osztanak a megfejtőknek. Adókeresztrejtvényfejtők
lenne
ilyen alapon a cím, de annyira torz, hosszú és nyakatekert, most is megreszketett a kezem, amikor lepötyögtem. Címbe így nem írhatom, ősi szóalkotási mániák
szerint lett a csonka változat: Adókereszt.
Sajnos, így is van értelme.
Vállalnám a gyöngeelméjűséget is, ha egyedül leiedzenék bajomban. Legalább tizenöt nagyhírű profeszszor között válogathattam a napokban, közöttük a
többség akadémiai nagydoktor már, de beértem azzal,
aki szemben ült velem. Őt se én választottam, maga
hozta elő, bár első ránézésre láthatta, szelleme javára
billen azonnal a mérleg, ha ebbe belevág. Azt mondta,
ha elevenbe reped, akkor se tudja kitölteni adóbevallási ivét. Magam csak erősítettem szavait: ha aprószeget
pisilek, akkor se megy.
A körítése lepett meg. Azt is mondta, amikor hoszszabb külföldi tanulmányúton volt, odakint is bele-beleesett egy-egy adóbevallási hullámba. Bár ő még mindig magyarul gondolkozik, a közvetítő nyelven is megértette, hogy föl kell írnia összes bevételét, levonva belőle minden figyelembe vehető költséget, és a jövedelem szerinti adót számolta föl magának. Amikor azonban itthon elkezdi böngészni, melyik sort melyik huszonöttel kell összevonnia, hogy a huszonhetedikbe is
jusson valamilyen szám, akkor elkezdi tövig rágni a ceruzáját, és a lázát is megmérte már. Pedig a hazait állítólag édes anyanyelvén írták,
rtkkor álltam mellé saját keserves
aprószegeimmel.
M-J Kitűntető megtiszteltetésben lett közben részem.
Tíz évvel ezelőtt beláttam már, megtanulni nem tudom
a keresztrejtvényfejtés új divatját, ezért kikalapált fejű
adóhivatalnokot kértem meg bevallásom összeállítására. Baráti önzetlenséggel gépen is átfuttatta Ivemet,
hogy se a vízszintes, se a függőleges sorokban szőrszál
ne maradjon. Mégis megérkezett a legkedvesebb invitálás: szedjem össze teljes esztendei
vállalkozásom
számlatermését, minden más bizonylattal és igazolvánnyal fölmálházva kocogjak be a hivatalba, mert
szeretnének közvetlen segítséget nyújtani a tökéletes
bevalláshoz.
Egy hónapja már, hogy a visszajáró pénzt vártam.
Megsajnáltam őket. Bennem merik még keresni a
tökéletes adóbevallót?
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PALYAZATI FELHÍVÁS
A Csongrád M e g y e i Kereskedelmi é s Iparkamara
pályázatot hirdet a tagsága közel egyharmadát kitevő
kereskedő é s vendéglátó egyéni vállalkozók számára

tanácsadói tevékenység
ellátására.
Pályázhatnak azok a vállalkozások és szervezetek, akik
vállalják, hogy a hét négy munkanapján meghatározott
időben, saját irodájukban, heti egy napon pedig a
kamara székhelyén a fenti vállalkozó réteg számára
tanácsadást nyújtanak.
A tanácsadásnak ki kell terjednie:
• Kezdő vállalkozások részére az üzletnyitással,
vállalkozások alapításával kapcsolatos jogszabályi
előírásokra, adminisztratív teendőkre, engedélyeztetési
szabályokra.
• Működő vállalkozások számára szükséges jogi,
társadalombiztosítási, munkajogi,
helyiséggazdálkodási, egészségügyi, fogyasztóvédelmi,
minőségi reklamációkkal kapcsolatos és jövedéki
kérdésekre.
• Adózással és könyvvezetéssel kapcsolatos
ismeretekre.
• Szakképesítési követelményekre,
azok megszervezésének lehetőségeire.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó cég
tevékenységének bemutatását, a szaktanácsadás kezdő
időpontját és heti ütemezését, referenciákat,
vállalási díjat.
A pályázat beérkezésének határideje:
1997. március 21.
A pályázat leadásának helye: C S M K I K
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
6701 Szeged, Pf.: 524. Tel.: 62-321-343.

• Szeged vezet Mórahalom vár?

• Paksi erőmű

A lakások felében csörög

A hulladék
sorsa
• P a k s (MTI)

A paksi atomerőmű fejlesztéséről, a környezetvédelemmel kapcsolatos beruházásokról és tervekről tájékozódott az elmúlt héten Pakson Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszter. Szabó József, a
Paksi Atomerőmű Rt. vezérigazgatója elmondta, hogy a
kiégett és Pakson öt évig pihentetett fűtőelemek Oroszországba történő visszaszállítására ebben az évben
még van lehetőség: a megállapodás szerint két szerelvényt indíthatnak. Az első
éppen berakodásra vár.

Az idén újabb 25 ezer telefonvonalat kapcsolnak be: a nyilvános állomások
azonban továbbra népszerűek. (Fotó: Gyenes Kálmán)
• DM/DV információ
Aligha van olyan ország, ahol ezer lakosra
annyi rádiótelefon jutna,
mint nálunk. Ha az ember beül mondjuk egy
vendéglőbe, elképesztő
„mobil" sűrűséggel találkozhat. Szinte minden
asztalra kitesznek kettőt-hármat. Pedig egyre
kevéssé leszünk a r r a
utalva, hogy vezetékes
telefon hiányában „rádiózzunk". A Központi Statisztikai Hivatal megyei
összesítője
szerint
ugyanis tavaly 33 ezer
600 vonallal gyarapodtunk Csongrád megyé-

lámú rendszer lehetővé teszi
a belterületről elérhető külterületi igénylők bekapcsolását
is. Többek között Csanytelek
környékén hasznosítható jól
a rendszer, ahol a bel- és külterület határa összemosódik.
A „telefon elosztóból" kínálati pozícióba kerülés többek között azt is jelentette,
hogy a fix belépési díjakból
tavaly a cég akciói során jelentős kedvezményeket is tudott adni. Többek között a
szokásos kereskedelmi hitelnél jóval alacsonyabb kamatozású hitellel segítettek azokon, akik egy összegben nem
tudták volna kifizetni a belépési díjat.

A francia tulajdonú Déltáv Rt. tavaly a megye legtöbb helyiségében kínálati
piacot teremtett. A bekapcsolt új állomásokkal elsősorban a magán ügyfelek
igényeit szolgálták ki, de 48
új nyilvános készüléket is
üzembe helyeztek. Az eddig
alkalmazott vezetékes hálózat mellett tízezer telefont az
Ericsson által szállított új, digitális rádiós-rendszer, a
DECT segítségével tudtak
üzembe állítani. A mikrohul-

Bár jelentős fejlesztések
történtek, egyes települések
A megye kistérségei köközött mégis jelentős kü- zül, ahol tavaly egy települönbségek maradtak. Az év lésen sem történt hálózatvégén 104 ezer 700 vonallal építés - többek között Kisaz ezer lakosra jutó telefon- telek és Mórahalom környéfőállomások száma a megyé- kén - ott, az ezer lakosra juben átlagosan 248 darab volt. tó főállomások száma ma is
A sűrűség - 374-es értékkel -Jcevesebb, mint száz. A la- Szegeden a legmagasabb, kástelefonok száz lakásra
míg a másik végletet - ter- jutó átlagos száma a megyémészetes módon - a tavaly ben 50. Szeged térségben :z
nem fejlesztett kistelepülé- az arány közel 70, ezen besek jelentik.
lül a centrumban a laká: ok
A legjelentősebb hálózat- háromnegyedében van ti leHódmezővásárhely,
fejlesztések Hódmezővásár- fon.
hely és Makón belterületén. Makó és Csongrád-Szentes

Sokszor az az érzése az
embernek, túl sok az építési
vállalkozás Szegeden. Amikor azonban
házépítés,
avagy lakásfelújítás előtt áll,
rá kell döbbennie: mégsem
találja meg a legmegfelelőbb anyagokat, a leghasznosabb szaktanácsokat.
Ezt a hiányt szeretné pótolni a budapesti székhelyű
Lambda Systeme Kereskedelmi Kft. szegedi, a mai
nap folyamán újonnan
megnyíló irodája és raktára. A Brüsszeli körút 26.
szám alatti szigetelőanyag
szakkereskedés egyben bemutatóterem is: itt mindazokat az anyagokat látni
lehet, amiket a Lambdánál
meg lehet vásárolni. Makettek mutatják be, miként

valamint Csongrád és Szeged nagy részén történtek.
Szentes, illetve Szeged peremkerületeinek további fejlesztésére az idén kerül sor.
A három új kisváros közül
Mindszenten nőtt jelentősen
a telefonállomások száma. A
falvak közül hat Makó környéki település - Apátfalva,
Ferencszállás, Földeák, Klárafalva, Magyarcsanád és
Nagylak - , valamint három
Csongrád
környéki
Csanytelek, Felgyő és Tömörkény - került be a fejlesztett területek közé. Szeged mellett Sándorfalva,
Röszke, valamint Zsombó
szintén hálózatbővítéssel juthatott újabb vonalakhoz.

környékén 40 körüli ez az
érték, míg a két kisvárosban
ennél is lényegesen alacsonyabb.
A fejlesztett területek ellátottsági különbségei ugyancsak jelentősek. A társadalmi
és gazdasági fejlettség mellett a különbségek a kommunikációs kultúra és a telefonhasználat eddigi szintjére is
visszavezethetők. Ahol eddig mindössze néhány telefon működött - például Ferencszálláson. Klárafalván,
vagy a városi rangú Mindszenten - ott a fejlesztések
nyomán is jóval kevesebben
igényeltek telefont, mint ott,
ahol a telefonálás lehetősége
valamely szempontból addig
is bővebb volt.
Ebben az évben 25 ezer
700 új vonal kiépítését tervezi a Déltáv Rt., amellyel
szinte 100 százalékossá válik
majd az igények területi kielégítése, a telefonálás lehetősége az eddig nehezen elérhető távoli és szórt településeken is biztosított lesz. A
fejlesztésekben az eddig alkalmazott vezetékes hálózatok mellett nagy szerepet
kapnak majd a digitális, valamint az analóg rádiós rendszerek is.

• Lambda-üzlet a Brüsszelin

Szegedi szigetelök
hasznosíthatók a gyakorlatban.
Az új szegedi egység
nagykereskedelmi
tevékenységét jellemzően három szakterületen kívánja
folytatni. Az első a már ismert és a környéken is használt közkedvelt, korszerű
víz-, hő- és hangszigetelő
anyagok, úgy is, mint a
Therwoolin üveggyapot, az
Austrotherm expandált, illetve a Styrofoam extrudált
polisztirol
habok,
a
Heraklith fagyapot, valamint a Villás bitumenes le-

mezek. A második terület az
úgynevezett
szárazépítési
anyagoké: ide tartoznak a
Knauf gipszkarton és a
Thermatex
álmennyezeti
rendszerek, ez utóbbival új
lehetőségek nyílnak az építészek és a kivitelezők előtt.
Hasonló anyagokhoz eddig
csak nehezen lehetett a környéken hozzájutni. A harmadik, és talán a Lambda
legerősebb profilja a műszaki szigetelőanyagok területe. Itt olyan, a profik számára már ismerős európai márkák képviseltetik magukat,

mint a Rockwool és az
Armstrong. Ezek mellett
egy
hazai
gyártó,
az
Isotechnik termékei is jelen
vannak.
Hogy a szegedi kereskedés mely anyagokkal foglalkozzon, abban az döntött elsősorban, milyen minőségű
termékekről van szó, menynyiért lehet azokat beszerezni és van-e lehetőség a szervizükre. Ezek a szigetelők a
hármas kritériumnak eleget
tesznek. Nagy részük itthon
gyártott anyag, ami a szervizlehetőség mellett azért is

A vezérigazgató arra is
felhívta a figyelmet, hogy
Oroszországba már csak Magyarország szállíthat kiégett
fűtőelemeket úgy, hogy azokat az ott történő újrafeldolgozás után, mint továbbra is
erősen radioaktív hulladékot
nem kell elhozni az orosz
partnertől. Most váiják a választ Oroszországtól, szállíthatnak-e paksi hulladékot a
következő években is ilyen
feltételekkel, vagy megszűnik a kedvező helyzet Magyarország számára is. Ha az
utóbbi történne, akkor a kiégett paksi fűtőelemeket külföldre szállítás helyett célszerűbb leszi az atomerőmű
mellett épített, s már üzemképes átmeneti tárolóba elhelyezni.
A létesítményt egy angol
cég tervei szerint építették és
olyan technológiai berendezéssel szerelték fel, amely
bevált Angliában és az USAban. Az átmeneti tárolóban
50 évig tartható a nagy aktivitású atomhulladék, utána
azonban végleges tárolóba
kell helyezni. A végleges tároló építésének helyét folyamatosan keresik Magyarországon, a kutatásokra idén
170 millió forint szükséges közölte a PARt. vezérigazgatója. Elmondta továbbá,
hogy a kis- és közepes aktivitású hulladék végleges tárolóját 6 éven belül, tehát
2002-ig kell megépíteni, a
nagy aktivitású hulladék kiégett fűtőelemek - végleges tárolóját pedig 2040-ig.
A tavaly ősszel megszületett
atomtörvény lehetővé teszi,
hogy a Paksi Atomerőmű Rt.
biztosítást kössön húszmilliárd forint kárértékig.
jó, mert legfeljebb három
nap alatt mindegyik beszerezhető.
Mint ahogy azt Hoffmann Pál, a Lambda kirendeltség vezetője elmondta, a
nagykereskedés elsősorban
a profiknak kiván kedvező
feltételeket nyújtani, de a
kisfogyasztóknak, illetve
magánépítkezőknek is szolgálhat hasznos tanácsokkal,
segítve őket az anyagok optimális kiválasztásában. A
szigetelés ugyanis egyre inkább gazdasági, zsebbevágó
kérdés.
A Lambda kirendeltség
mától, szerdától vátja az érdeklődőket Szegeden, a
Brüsszeli körút 26. szám
alatt.
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