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Pénztelenség 
hava 

M ost, midőn a pénzről kéne írnom, bajban vagyok. 

Mert mit írjak én a pénzről? Egyáltalán: hogyan 
jön össze a pénz és én? Különben e kettő nem két do-
log, minimum három. Egy napon nem lehet emlegetni 
engem s a pénzt. „Az újságírónak legalább száz oldalt 
el kell olvasni valamiről ahhoz: egy oldalt megírhas-
son róla" - mondta egyszer valaki, és én fönnállásom 
óta kevés pénzt olvastam ahhoz, hogy írni bírjak e 
tárgykörben. Mindenesetre elkezdem a pénzről szóló 
írást, lássuk, miből élünk. 

Úgy kezdem: pénztelenség jellemez, amióta pénzke-
reső vagyok, az pedig nem ma kezdődött. Mindig írás-
sal kerestem pénzt, s az írás, ugye... Ismerősek, nyil-
ván, e megfogalmazások: „nyomorgó költő", „nélkü-
löző író", „vékonypénzű publicista", és így tovább. Ál-
landósult szókapcsolatok ezek, előtagjuk mással be 
nem helyettesíthető. Miképp nézne ki pl. egy ilyen szó-
szerkezet: „gazdag költő"? Elég rosszul nézne ki. Nél-
külözne minden esztétikumot. Gyanús lenne. Az iro-
dalmi szalonokban („szalon", ahogy Stanci néni 
mondja) suttogások keletkeznének. „Ez nem költő, ha-
nem iparos... Darabszámra gyártja verseit... Be van 
programozva a számitógépébe 1000 szó, ezeket 
időnként jól megvariálja, s kész az új... Az „Elet he-
lyett álom" című versét eladta már „Alom helyett élet" 
címen is, kétszer... Skandallum... Szodoma... Gomo-
ra..." 

Léteznek bizonyos társadalmi elvárások, amelyeket 
átlépni nem lehet. Oktató oktasson, hallgató hall-

gasson. Orvos orvosoljon, beteg nyögjön. Suszter ma-
radjon a kaptafánál. És így tovább. Tőkés dörzsölje 
kezét, üljön az aranyon, az aranyon, költő nyomorog-
jon, író nélkülözzön (-zék?), publicista - előrehaladott 
állapotban: publiciszta - üldögéljen órákig szimpla, s 
pohár víz mellett a caféhausban. Ez így dukál. Ja, 
hogy ezzel kész is az írás a pénzről? Észre sem vettem. 
Most már csak valami igazán stílszerű, monetáris be-
fejezésnek kéne következnie, mely olvastán felhördül 
a nemzetközi pénzvilág. PL: eljő az idő, mikor nem 
három dolog lesz a pénz s én, nem is kettő, hanem 
csak egy. 

Farkas Csaba 

• A gasztronómia nagykövetei 

Irány Klagenfurt 
• Munkatársunktól 

GAST f a n t á z i a n e v ű 
gasztronómiai és turisz-
tikai szakkiá l l í t ás t ren-
d e z n e k K l a g e n f u r t b a n 
1 9 9 9 . f e b r u á r 2 8 . é s 
március 3 . között. A kü-
lönböző - köztük k a m a -
rai - a lapokból t ámoga-
to t t m e g j e l e n é s jó le-
hetőség a dél-magyaror-
szági vál la lkozóknak és 
a r e n d e z v é n y s z e r v e -
zőnek, a Szegedi Nem-
zetközi Vásá rnak is. 

Még tavaly nyáron tör-
tént, hogy egy osztrák kama-
rai küldöttség látogatta meg 
a Szegedi Nemzetközi Vá-
sárt, s köztük volt a Klagen-
furti Vásár intendánsa is, aki 

, élénken érdeklődött az Ago-
ra élelmiszeripari és 
mezőgazdasági szakkiállítás 
iránt. Bauer úr, aki hat évig 
dolgozott Budapesten, mint 

i osztrák konzul, már akkor 
jelezte, hogy szívesen látná-

I nak magyar résztvevőket is 
az idei rendezvényen. 

A szóbeli meghívást 1998 
őszén hivatalos megkeresés 

követte, s ennek eredménye-
ként a magyarországi rész 
vevők szervezésére a Szege-
di Nemzetközi Vásár kapott 
megbízást. A felkérés meg-
tisztelő volt, hiszen az A1 
pok-Adria régió szívében 
fekvő Klagenfurt nagy ha-
gyományú kiállításszervező. 

A felkérés célja, hogy a 
gasztronómiához kapcsolódó 
dél-magyarországi vállalatok, 
vállalkozók kiemelt bemutat-
kozási lehetőséget kapjanak 
hiszen az élelmiszeripari ter-
mékek - köztük a bor - mél-
tán európai hírűek. Ez az el-
képzelés jól illeszkedik ahhoz 
a PR-lehetőséghez, miszerint 
1999 a magyar bor éve. A két 
vásárszervező cég közötti 
együttműködést hosszú távon 
képzeli el Katona András vá-
sárigazgató, ám ez még nagy-
ban függ a magyarországi ki-
állító cégek sikeres vásári sze-
replésétől. A részvétel termé-
szetesen nem csupán a dél-
magyarországi cégeknek nyújt 
bemutatkozási lehetőséget, 
hanem eszközéül szolgálhat a 
regionális marketing céljának 
és stratégiájának is. 
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I ISO 900 7 a Szegedi Ruhagyárnak 

Lámpással keresik a varrónőket 
r j i i i iMf" 

Szalagmunka a ruhagyárban . Növekedési pályán a cég. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Átvilágították a Szege-
di Ruhagyár Rt.-t és a fo-
lyamat végén jeles osz-
t á l y z a t t a l j u t a l m a z t á k . 
Ami a gyakor la tban azt 
jelentette, hogy méltónak 
bizonyult az ISO 9001 -es 
minőségbiztosítási tanú-
sí tványra. Magyarorszá-
gon ma még kevés cég 
r e n d e l k e z i k i lyen o k -
mánnya l a ruháza t ipar -
ban. 

A Szegedi Ruhagyár Rt. 
az utóbbi időkben rendszere-
sen azzal hívta föl magára a 
figyelmet, hogy keretes hir-
detésekben varrónőket kere-
sett. A jelenség a mai gazda-
sági környezetben, amikor a 
cégek még mindig a további 
karcsúsításokon törik a fejü-
ket, kifejezetten szokatlan. 
Egyben azt is jelzi, hogy ez a 
cég akkora megrendelésekkel 
bírhat, amelyeket nem győz 
teljesíteni kapacitás hiányá-
ban. 

Orvos Lászlót, a Szegedi 
Ruhagyár Rt. vezérigazgató-
ját arról kérdeztük, milyen 
bővítéseket terveznek 1999-
ben. 

- A Szegedi Ruhagyárnak 
1995-ben még 235 millió fo-

Koccintás a z ISO-ra. Balról j obbra : d r . Fa rkas 
László, az igazgatóság tag ja , Molnár István elnök, 
Orvos László vezérigazgató, Horváth Lajos, az MRP-
szervezet ügyvezetője 

rint volt a vesztesége - indí-
tott kicsit messzebbről a ve-
zérigazgató. - Ehelyett idén 
1,1 milliárdos árbevételt ter-
vezünk a tavalyi 808 millió 
forint helyett, a nyereség pe-
dig 40 millióról fölmehet 100 
millióra is. Ráadásul ezt a be-
vételt az utolsó évek legala-
csonyabb közületi megrende-
lései ellenére produkáljuk. 

Mint köztudott, a Szegedi 
Ruhagyár szinte fennállása 

óta varr egyenruhákat a fegy-
veres testületeknek, s akadtak 
olyan időszakok, amikor ka-
pacitásának több mint a felét 
a pontosan és jól fizető közü-
letek kötötték le. A rendszer-
váltás óta ezen a területen is 
sok minden változott, elég 
csak a honvédségnél beveze-
tett takarékossági intézkedé-
sekre és a sorköteles állo-
mány csökkentésére gondol-
ni. Aminek ugyebár - ez egy-

szerű matematika - az a kö-
vetkezménye, hogy egyre ke-
vesebb legényt kell egyre ki-
sebb pénzből felöltöztetni. 

Szerencsére a bérmunkás 
igények teljesítésében profi-
nak megismert ruhagyártól 
nem pártoltak el a régi meg-
rendelők. 

- A Nyugatra exportált 
férfi felsőruházat aránya 
1998-ban 50 százalékkal 
emelkedett - folytatta Orvos 
László. - Tőlünk rendelnek 
Anglia, az USA, Svédország, 
Olaszország és Németország 
meghatározó gyártói. Ma már 
az árbevételben a teljes közü-
leti igény mindössze 150 mil-
lió. 

- Egyértelműen növeke-
dési pályára állt a cég. Ennek 
persze több feltétele van: a 
termelékenységet éppúgy nö-
velni kell, mint a műszaki 
szinvonalat, nem beszélve a 
közvetlen termelői létszám-
ról. Ebben az esztendőben el-
jutunk odáig, hogy új gépe-
ket vásárolhatunk. És amire 
nem volt példa Szegeden és 
közvetlen környékén, az ná-
lunk bekövetkezett: 1998-ban 
13 százalékkal több varrónőt 
alkalmazhattunk, mint egy 
évvel korábban. Egy huszön-

ötéves folyamat záralt le: 25 
esztendeje 3500-an dolgoztak 
a szalagok mellett, a mély-
ponton 600-an, s ma már fölé 
mentünk a 800-nak - persze 
együtt a szentesi gyárunkkal. 
Mivel a kapacitásunk 130-
140 százalékát bírnák el az 
eddig bejelentett vevői igé-
nyek, egyik napról a másikra 
akár 100 varrónőt is leültet-
hetnénk a gépek mellé - Sze-
geden és Szentesen egyaránt. 

Persze, a ruhagyáriak tud-
ják, hogy vágyaik korlátok-
ba ütköznek. Hiába nagy a 
munkanélküliség a Tisza-
parti városban, keveseket 
csábítanak el a ruházatipar 
még mindig alacsony bérei. 
(Nem véletlenül alkalmaz-
nak Szegeden ukrán vendég-
munkások - hivatalos mun-
kavállalási engedéllyel.) A 
kapacitás bővítésének járha-
tó útja valóban a műszaki 
fejlesztés lesz. 

A Szegedi Ruhagyár Rt. 
január 29-én, pénteken 
bensőséges ünnepség kereté-
ben vette át az ISO 900l-es 
minőségbiztosítási tanúsít-
ványt az auditáló SGS Yars-
ley International Certificati-
on Services Limited cégtől. 

Molnár István, a rész-
vénytársaság igazgatóságá-
nak elnöke hangsúlyozta: a 
hazai ruhagyárak közül az 
elsők egyike a szegedi, ame-
lyik már nemcsak a végter-
méket, hanem a gyártási fo-
lyamat minden részletét 
minősíti. Az átvilágítás 
1998. december 14-én hiba-
pont nélkül zárult. 

A minőségbiztosítás meg-
szerzésében való köz-
reműködésért jutalmat ka-
pott Kalics Lajos, a szegedi 
gyári és Ágoston Béla, a 
szentesi üzemi rendszer ki-
alakítója, Horváth Lajos, a 
cég üzemfenntartási osztály-
vezetője és Börcsök Józsefné 
kereskedelmi főosztályve-
zető. 

„Ez a ruhagyár történeté-
nek csak egy újabb állomá-
sa" - mondta az ünnepségen 
Orvos László. 

„Azt jelenti, hogy az út, 
amin haladunk, nem rossz, 
de ezen tovább is kell men-
ni" - folytatta. A sebesség 
fokozata azonban egyelőre 
még ismeretlen. 

Fekete Klára 

ADÓNAPTÁR Február 
5-én Gyakorított áfa bevallása Az áfa fizetési kötelezettség gyakoribb áfaengedély alapján 

12-én Összesítő járulékbevallás az egyéni vállalkozók 

és a foglalkoztatók részére. 

Az előző havi kifizetésekből a munkáltató, kifizető által levont személyi 

jövedelemadó-előleg, ill. jövedelemadó. 

A munkáltató az év végi elszámoláskor általa megállapított jövedelemadó és 

a már levont, megfizetett adóelőleg különbözete. 

A kifizető által levont osztalékadó. 

A tételes, illetve q munkáltató és a kifizető által százalékos mértékben fizetett 

egészségügyi hozzájárulás befizetése. 

15-én Az 1998. évre vonatkozó valamennyi adó- és 

költségvetési támogatás bevallása [kivéve: a vál-

lalkozói tevékenységet nem folytató vagy áfa fi-

zetésére nem kötelezett magánszemély jövede-

lemadóját, a társasági adót, ill. az osztalékadót). 

Őstermelők adóbevallása (egyes, feltételek fenn-

állta esetén). 

A nemzeti kulturális járulék bevallása. 

A környezetvédelmi termékdíj bevallása. 

A fogyasztási adó és fogyasztóiár-kiegészítés 

bevallása. 

A vállalkozói tevékenységet folytató vagy áfa fizetésére kötelezett 

magánszemély személyi jövedelemadója. 

A nemzeti kulturális járulék befizetése. 

A rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás előző évi egyenlegének és az 

éves összegének különbözete. 

A szakképzési hozzájárulás befizetett előlegének és az éves nettó -

kötelezettségének különbözete. 

20-án A havi, havi áfa vagy gyakorított áfabevallásra 

kötelezettek adóbevallása. 

A játékadó fizetésére kötelezettek adóbevallása. 

Támogatások bevallása. 

Az áfakötelezettség befizetése. 

A havonta fizetők társaságiadó-előlege. 

A fogyasztási adó nettó összegének és előlegének különbözete. 

Környezetvédelmi termékdíj-befizetési kötelezettsége. 

Játékadó befizetési kötelezettsége. 

Munkaadói, munkavállalói járulék befizetése. 

Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás, fogyasztóiár-kiegészítés, 

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás igénybe vétele. 

Az előző hónapra megállapított költségvetési támogatás. 

28-án Fogyasztásiadó-előleg befizetése. 

Jr 
Kiemelkedő nemzetközi háttérrel, országos 
hálózattal rendelkező bank szegedi fiókja 

kisvállalati tanácsadót (hitelezőt) 
keres az alábbi feladatok ellátására: a bank 
folyamatos ügyfélbővltése a kisvállalati és 
kisvállalkozói területen, beleértve a hitelezést. 
Folyamatos portfolió- és ügyfélkezelés, a 
forrásgyűjtés lehetőségeinek feltárása a bank 
üzletpolitikájának megvalósítása érdekében. 
Elvárásaink: 

• felsőfokú (közgazdasági vagy pénzügyi) 
végzettség 

• kiemelkedő értékesítési képességek 
• önálló, ügyfélcentrikus munkavégzés 
• jó kommunikációs, elemző, problémamegoldó, 

tárgyalási készség 
• számítástechnikai ismeretek 
• hasonló, banki területen szerzett tapasztalat előny. 

Önéletrajzát a hirdetés megjelenését követő 1 héten 
belül „Hitelező 923" jeligére a következő címre 
küldje: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. 
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