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Szegeden tárgyalt az Akadémia elnöke 

A liftgombot nyomogatni nem kell 
AJÁNLAT 

Az Akadémia e lnöke el-
mondta, hogy a szegedi megbe-
szélés közvetlen célja az volt, 
hogy az érdekeltek közös meg-
egyezéssel megállapodhassanak 
az egyetemi tanszékek mellett 
működő akadémiai kutatócso-
portok további munká jának 
fe l té te le i rő l . Mindazoná l ta l 
azért is kíván találkozni a vi-
déki tudósokkal, hogy közösen 
kialakíthassák a felsőoktatási 
intézmények és a kutatóhelyek 
közötti szakadék áthidalására az 
elképzeléseiket. Ez elemi tár-
sadalmi érdek. 

Kosáry Domokos kifejtette: 
az Akadémia támogatja a vidéki 
tudományos központok hagyo-
mányokra építő, önálló fejlő-
dését, segíti a helyi kezdemé-
nyezéseket. 

Beszélt arról, hogy remélhe-
tően megtörténik az akadémiai, 
a felsőoktatási és a tudományos 
minősítésekről szóló törvény-
tervezetek összehangolása. Két 
nappal ezelőtt megtárgyalta az 
elnökség a felsőoktatási terve-
zetet és azt a véleményt alakí-
totta ki, hogy túlzott bürokra-
tikus beava tkozásoka t tesz 
lehetővé a szakemberek mun-
kájába. (Leszögezték például, 
hogy nem a miniszteriális bi-
zottságok feladata a tudomá-
nyos fokoza tokró l , vagy a 
posztgraduális képzésben részt 
vevő egyetemi tanszékekről 
dönteni; ez éppen olyan - talált 
hasonlatot az Akadémia elnöke 
- , mint amikor a l i f tgombot 
csak a házmesternek volt joga 
megnyomni.) Lehetőséget ad a 
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Kosáry Domokos a SZAB-székházban: 
„Együttműködünk, ha hagyják" 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Kosáry Domokos 
sorra látogatja a vidéki egyetemi városokat, tudományos 

központokat; az a célja, hogy segítsen megszüntetni 
a felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóintézetek 

közötti, irracionális távolságokat, amelyek az utóbbi évtizedek 
„termékei". Tegnap Szegeden, vidéki körútja első állomásán 

találkozott az itteni felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek 
képviselőivel. Megbeszélésük után a Szegedi Akadémiai 

Bizottság székházában tájékoztatta az újságírókat. 

tervezet továbbá arra, hogy a kutatási színvonalának csökke-
kisebb ellenállás felé haladva az néséhez veze tő tendenciák 
ország szakmai , okta tás i és érvényesüljenek. 

Mivel Rockefellerek nincse-
nek Magyarországon, állami 
feladat az oktatás- és kutatásfi-
nanszírozás, tehát az állami irá-
nyítás is természetes. Csakhogy 
nem mindegy, felvilágosult -
vagy felvilágosulatlan - abszo-
lut ista á l lamról van-e szó, 

, amely közvetlenül, kézi vezér-
léssel akar irányítani (lásd a 
liftkezelőt). Avagy demokra-
tikus, alkotmányos jogál lam 
van, amely az irányítási hatás-
köröket a megfelelő szintekre 
delegálja . A felsőoktatást , a 
kutatást a szakemberek irányít-
sák, és ne a minisztériumi tiszt-
viselők. Az Akadémia kiáll az 
egyetemek autonómiája mellett 
és autonóm köztes tü le tként 
gondolja el a saját működését 
is; a két autonómia meg fogja 
találni az ésszerű együttműkö-
dés módjait; támogatja például 
az egyetemi városokban megin-
dult együttműködést, az univer-
sitas gondolatát. 

Azokról az elképzelésekről 
szólva, amelyek szerint az aka-
démiai intézetek beolvasztan-
dók az egyetemek szervezetébe, 
az elnök úr elmondta: a világ 
összes fejlett országában mű-
ködnek önálló kutatóintézetek 
olyan feladatok ellátására, ame-
lyekre az oktatási intézmények 
nem alkalmasak. A jelenlegi 39 
akadémiai kutatóintézet (ame-
lyekben 3 ezer 300 minősített 
kutató és több, mint 7 ezer al-
kalmazott dolgozik) hálózatát 
semmibe venni, likvidálni „em-
ber ellen való vétek és nemzet-

(Folytatás a 6. oldalon) 
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Lengyel tisztek Szegeden 
Napközben kevésbé ismert 

egyenruhásokat láthattak ma-
gyar tisztek kíséretében sétálni 
a belváros utcáin. A magas ran-
gú lengyel katonák, persze, nem 
elsősorban Szeged nevezetes-
ségeire voltak kíváncsiak, ha-
nem magyar kollégáik munkájára. 

Tegnap , hé t főn a Szegedi 
Katonai Ügyészségen vendé-
geskedett Ryszard Michalowski 
ezredes, a Lengyel Köztársaság 
legfőbb ügyésze helyet tese , 
katonai főügyész, kíséretében a 
lengyel haditengerészeti flotta 
és az olsztyni helyőrség katonai 
ügyészeivel. A Szegedi Kato-
nai Ügyészség vezetője, Dr. 
Pap János ezredes hivatalában 
fogadta a lengyel t i sz teket . 
Tájékoztatott a három alföldi 
megyére kiterjedő hatáskörrel 
működő szervezet munkájáról. 

Szegedről a délutáni órákban 
utaztak el a lengyel katonai 
ügyészek Kiskunfélegyházára, 
ahol megtekintették a börtön-
múzeumot. 

FÓKUSZ 
^ N KÖZEPES ERÖSSÉ-

GŰ F Ö L D R E N G É S 
rázta meg kedden Mexikót. 
Károkról és sérülésekről nem 
érkeztek jelentések. Mexikó-
város magasabb épületei rö-
vid ideig kilengtek, s a rengés 
a Richter-skála szerint 5,1 
erősségű volt. 
^ \ NÉGY KATONA MEG-
• m S H A L T és 20 másik 
megsebesült tegnap az elűzött 
grúz elnök, Gamszahurdia 
híveivel vívott tűzpárbajban. 
A tbiliszi államtanács május 
1-jéig meghosszabbította az 
éjszakai kijárási t i la lmat , 
valamint a még decemberben 
elrendelt rendkívüli állapotot. 

A CSERNOBILI ATOM-
ERŐMŰ leállításáról 

hozott határozatot az ukrán 
kormány. Az intézkedés 
értelmében 1993-ban le kell 
állítani az 1. és a 3. reaktort (a 
2. blokkot még tavaly leállí-
tották). A j e l en tés szer int 
1995-ig teljes műszaki felül-
vizsgálatot tartanak az atom-
erőműben,, k idolgozzák és 
végrehajtják teljes leszerelé-
sének tervét. 

^ \ K O L U M B U S Z 
- m S KRISTÓF egy levelé-
nek 500 éves másolata a 

napokban 1,8 millió frankért 
kelt el a párizsi Drouot árve-
résén. A hatoldalas, latinul 
íródott levelet , amelyben 
Kolumbusz beszámol az Új-
világ felfedezéséről, egy meg 
nem nevezett amerikai vásá-
rolta meg. 
^ \ HÚSZ ÉVE NEM TA-
^ * P A S Z T A L T mély-
pontra zuhantak az amerikai 
búzatarta lékok . A mező-
gazdasági minisztérium ne-
gyedéves jelentéséből kide-
rült, hogy az egy évvel koráb-
bihoz képest 37 százalékkal 
kevesebb búzatarta lékkal 
rendelkezik az ország. 

M A D O N N A MEZ-
TELEN S Z E R E P R E 

kérte fel Dirk Bogarde-ot, de 
a hatvanas évek angol film-
je inek most 71 éves férf i -
szépsége visszautasította az 
ajánlatot. Bogarde egy brisz-
toli közönségtalálkozón fel-
olvasta azt a levelet, amelyet 
az amerikai énekessztár iro-
dájától kapott New Yorkból. 
Jót nevettünk az ötleten, de 
v i sszautas í tot tuk - kom-
mentálta a felkérést. 

Tilos jugóból benzint hozni 
A megyei vámparancsnok 

tegnap a következőkről tájé-
koztatta lapunkat: április else-
jétől csak annyi benzin hozható 
be Röszkén, amennyi a gépko-
csik üzemanyag-tartályába 
belefér. Akinél plusz benzint 
találnak - kanná(k)ban, tar-
tályban... stb. - azonnal, még a 
határon, visszafordítják. S csak 
akkor engedélyezik a belépést, 
ha az illető autós, akár magyar, 
akár külföldi, megszabadult a 
fölöslegtől. 

Igazi ve'ífóVam-állásfoglalás-
ról van szó, dacára az április el-
sejei érvénybe léptetésének. A 
tréfának ehhez semmi köze, a 
vámosok a lehető legkomo-
lyabban gondolják betarttatását. 
Amikor például a héten a tele-
vízió Metropolis című játékos 
vetélkedő műsorában elhang-
zott: benzint szabad behozni, 
állítólag Balogh tábornok úr, az 
országos vámparancsnok a fejét 
fogta. Elgondolható, mit éreztek 
azok a vámosok, akik itt a köze-
lünkben lévő jugó határátke-
lőkön teljesítenek szolgálatot: 
vidékünkön a feketepiac slágere 
az üzemanyag. Röszke túlol-
dalán már csak 18-20 forintért 
mérik a nálunk 60 for in tos 
benzint. 

Szabad behozni benzint , 
persze, de a hazai piac bizton-
ságát ilyen mértékben sértő 
mennyiségben nem. 

MAG 

A Fidesz nem egyházellenes 
Párbeszéd kezdetét j e lz i , 

hogy egy liberális (s mellesleg 
generációs) párt, a Fidesz, s az 
egyházak vezetői e lmondják 
egymásnak, ki mit tart a poli-
tika, az állam, az egyház felada-
tának, mi az álláspontja a vallá-
sos nevelés szerepéről, hogyan 
képzeli az egyházai tulajdon 
rendezését és gazdasági függet-
lenségét, ki mit gondol a helyi 
önkormányzatok és a gyüleke-
zetek viszonyáról . A Fidesz 

egyházképét Németh Zsolt, a 
Parlament emberi jogi, kisebb-
ségi és vallásügyi bizottságának 
tagja, valamint Balogh Zoltán 
re fo rmátus teo lógus , a párt 
egyházügyi szakértője imertette 
azon a tegnapi fórumon, melyet 
megt isz te l t j e len lé téve l és 
á l l á spon t jának vázolásáva l 
Gyulay Endre megyés püspök és 
Bartha Tibor református lelkész 
is. A tartalmas vitáról beszá-
molunk. 

„Autópályát építeni 
környezetkímélő vállalkozás!" 

Ritka alkalmat kapott rádiós kollégájával együtt lapunk mun-
katársa tegnap: a közlekedési tárcához tartozó szakterületek aktu-
ális ügyeiről válthattak szót - hogy aztán információikat átad-
hassák hallgatóiknak, s olvasóinknak - a KVHM közigazgatási 
államtitkárával, Dr. Gyurkovits Sándorral és a tárca röviddel 
ezelőtti szóvivőjével, Horváth Árpáddal. A randevú apropója az 
volt, hogy a területi tájékoztató értekezletek egyikeként két napon 
át szegedi továbbképzésen vettek részt a környék szállításvezetői, 
fuvarozói, autóforgalmazói, közlekedési vállalkozói. Mivel mind-
két vendég több mint két évtizedet töltött el minisztériumában, e 
szakmai háttér garanciát adott az érdemi tájékozódásra - hallottuk 
a továbbképzés szervezőitől. Ezúttal két kérdéskört ragadunk ki 
olvasóink informálására : a tárca közúthá lóza t - fe j lesz tés i 
koncepciójáról, s - mert Horváth Árpád egy hónapja foglalta el 
vezérigazgatói székét a Merkúrnál - a lépéshátrányba került 
állami autóforgalmazás jövőbeli stratégiájáról érdeklődtünk. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Feketelisták 
„Aki olyan céggel köt üzletet 

akinek nincs pénze az vagy 
gazdag, vagy rossz üzletem-
ber. " Ezt a kétségkívül elgon-
dolkodtató megállapítást vá-
lasztotta mottóul egy kistele-
pülésen működő kft., amely némi 
költségtérítés ellenében rend-
szeresen és több ezer példány-
ban közzéteszi a számlakiegyen-
lítést elmulasztó cégek listáját. 
Nem ez az első ilyen vállal-
kozás, januárban lapunk is 
részletesen bemutatott egy 
országos kiadványt. Az írást 
követő napokban meglehetősen 
sok telefonáló érdeklődött, ők is 
világgá akarták kürtölni nem-
fizető adósaik nevét. 

Úgy tűnik, hogy ez az óriási 
körbetartozás, ez az össznépi 
nem fizetés akkora üzlet, hogy 
több cég is érdemesnek tartja az 
ilyen jellegű információk vál-
lalkozási alapon szervezett köz-
zétételét. Egy magára valamit is 
adó főkönyvelő legalább fét~ 
tucat különböző kiadású körle-
véllel, feketelistával találkozott 
már, s a használattól az sem 
riasztja vissza a kincstárno-
kokat, ha saját cége nevét is 
olvassa valamelyikben. Nehéz 
ma az ismeretlen üzleti partner 
fizetőképességéről biztos infor-
mációkat szerezni, így nem 
csoda ha a leendő hitelezők 
minden alkalmat megragadnak, 
hogy elkerüljék azt a hibát: 
eleve lyukas zsákba öntsék a pénzt. 

Egy-egy ilyen kiadvány 
listája természetesen csak csepp 
a tengerben, mégis elgondol-
kodtatja a kipellengérezett 
adóst, s ha csak kicsin múlik, 
elkerüli a nyilvánosságot, azaz 
rendezi a tartozást. Aki erre 
megijed, az nem is igazán 
komoly adós vagy nem kapott 
még olyan sok, olyan nagy 
összegekről szóló ultimátumot, 
hogy ne tudta volna a lapzár-
táig előteremteni a pénzt és 
kiegyenlíteni a számlát. A na-
gyobb baj akkor kezdődik, 
amikor megszaporodnak az 
olyan cégek, amelyeknek nincs 
pénzük, s ha már nem lesz kivel 
üzletet kötni a mottót is el lehet 
dobni. Az egy nagyon hosszú 
feketelista lesz. 
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