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„Misikém, adjál pénzt!" 
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A felsőoktatási törvény elfo-
gadása előtt nem kerül sor a 
tandíj bevezetésére - jelentette 
ki Kálmán Attila, a művelődési 
tárca politikai államtitkára teg-
nap a JATE hallgatói fórumán. 
Mielőt t azonban a tandí j -
ügyekre sor került volna, az ál-
lamtitkár egy jóval súlyosabb 
gonddal is szembesült: a do-
logi kiadások fedezetlensége 
mian jövőre megbénulhat a tu-
dományegyetem működése. 

Idén 18, jövőre 60 millió fo-
rintot vonnak el a JATE-tól. 
amit az egyetem csak a már le-
szorított működési költségek-
ből tud fedezni. Ez a mostani 
helyzet még nem annak a jele 
- utalt Csirik János, a JATE 
rektora az Auditórium Maxi-
mum fűtetlenségére - de jö-
vőre még hidegebb lehet. Vála-
szul az államtitkár Kupa Mi-
hály pénzügyminiszterrel foly-
tatott párbeszédével („Misi-
kém, adjál pénzt!" - „Tépjél 
szőrt a tenyeremből.") szemlél-
tette, mi vár jövőre a felsőokta-
tásra, i l letve miből fedezik 
majd a közalkalmazotti tör-
vény bérrendezési tételeit. Kál-
mán Attila a jövő évi országos 
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Mit rejt Kálmán államtitkár táskája? 

1,2 milliárdos elvonásról szól-
va az OTKA és egyéb pályáza-
tokból elnyerhető 6 milliárd 
forintban látott enyhítő meg-
oldást , amely azonban nem 
használható dologi kiadásokra. 

Sőt egy-egy elnyert pályázattal 
- a JATE-n ez már tapasztalat 
- csak nőnek a működtetési 
köl tségek, mondotta Csirik 
János. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

// 

Oszi, borongós 
átlagkeresetek 
Az 50 főnél többet foglal-

koztató jogi személyiségű gaz-
dálkodó szervezeteknél októ-
berben a dolgozók bruttó átlag-
keresete 23 565 forintot tett ki 
- tájékoztatta a KSH az MTI-t. 

Ezúttal nem a bányászok, 
hanem a pénzügyi területen 
dolgozók kerestek legtöbbet, 
átlagosan 55 717 forintot. Ezt 
követőén a vegyiparban voltak 
a legnagyobbak a Fizetések, a 
havi bruttó átlagkereset 28 136 
forintot tett ki, ám jelentős volt 
az eltérés a fizikai és a szelle-
mi dolgozók jövedelme között, 
a Fizikaiak 23 582, a szellemi 
dolgozók 39 332 forintot ke-
restek. 

A bányászok a harmadik 
helyre szorultak, átlagosan 27 
715 for int ta l , s körükben a 
szellemi dolgozók csaknem 
kétszer annyit kerestek, mint a 
Fizikaiak. A legkevesebb - át-
lagosan 15 024 forint - volt az 
átlagkereset a textilruházati 
iparban, nem érték el a 20 ezer 
forintos átlagot az építőipar-
ban, valamint a feldolgozóipar 
hulladékvisszanyerési ágaza-
tában tevékenykedők sem. 

Mai mellékletünk: 

Gyógyszergyár Szegeden? 
(4. oldal) 

Karfiolszámtan 
A novembervégi köd mellett az árakkal is vacogtató belvá-

rosi piacplacc asztalát sokan közelítik. „Az ahol tömeg van, 
ott valami... " pszichológiája természetesen odasodor engem 
is. Nem csalódom: „valami van". A karfiolos láda sarkába 
tűzött vastáblácskán az áll: 50 Ft/kg + áfa. Első látásra a 
népek mondhatnám „paffok" a dologtól. Aztán fejszámoló-
művésszé hipp-hopposodva kikalkulálják, hogy a szép fehér, 
tömött karfiol kilója a + áfa 25 százalékával megfejelve va-
lójában 60-nál is több forint. A piac más árusainál is annyi 
(itt-ott még több is), de díjazzák a bajszos, bekecses ember 
„reklámfogását", humorát, s tőle vesznek. Percek alatt túlad 
a karfiolon, szedi a hat nagy ládát, rakja a kombikocsi hátul-
jába. Megszólítom. Évődünk egy sort a módszeren, a vasár-
lói szokásokon, a fogyasztási adón, a készülő kétkulcsos 

| áfán. 
Emberem somolyog az egészen. S mondja, ő ugyan a par-

lamentben megszavazott új adók szerint sem fog az eladott 
tojásai, zöldségféléi után százalékot befizetni az APEH-nek. 

í Az árat persze - mondja- kénytelen lesz megemelni, ha neki 
I is áfásan emelt áron adják majd azt, amit a boltban muszáj 

megvennie. Ha drágábban jut vetőmaghoz, műtrágyához, 
permetezőszerhez drágábban kell eladnia, amit megtermel -

] hárítja másra a saját fogyasztói adóterheit. Hogy mennyire? 
í Állítja, csak annyira, hogy ő járjon jól, ne állambácsi. S ha 
j az netán vélelmezné, hogy megfosztja őt az adóköteles rész-
s tői. nosza állítson a tyúkok mellé ellenőröket, számolják meg, 
\ mennyit tojnak, s a tojások értékesítése után vajon mennyi 
; jár a kincstárnak. Abból meg vonja ki az adóapparátus költ-
I ségeit... 

Ragoztuk a témát egy darabig - van rajta mit. Csakhát va-
\ lójában cseppet sem élcelődésre való. A józan paraszti ész-
! járás nagyon is komoly és körültekintő. Költségvetési ügyek-
1 ben lenne mit tanulni belőle a kétkulcsos adóbevételeket ter-
I vezgetőinek... 

Szabó Magdolna 

Hardy úr, a Paprikás 
(5. oldal) 

Hogyan voksoltak 
képviselőink? 

Arról az indítványról, hogy a személyi jövedelemadó 
esetében az önkormányzatoknak szánt 30 százalékos ré-
szesedés helyett 40 százalék illesse meg őket, Csongrád 
megye és Szeged országgyűlési képviselői a következőkép-
pen szavaztak. 

Név Párt Voks 

Annus József MSZP igen 
Bratinka József MDF nem 
Eke Károly független nem volt jelen 
Géczi József MSZP igen 
Grezsa Ferenc MDF nem 
Király Zoltán független igen 
Kószó Péter MDF nem volt jelen 
Mihály Zoltán MDF nem volt jelen 
Papp Lehel György MDF nem volt jelen 
Pintér István FKgP nem 
Póda Jenő MDF tartózkodott 
Raffay Ernő MDF nem volt jelen 
Rózsa Edit SZDSZ igen 
Szabó Lajos FKgP tartózkodott 
Tamás Gáspár Miklós SZDSZ igen 

(A szavazással kapcsolatos írásunk a 4. oldalon.) 

bérlakások eladásáról 
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Sok szegedi vár arra a közgyűlési ha-
tározatra, amely egyelőre még mindig csak 
készü lőben van. Je len leg áll az önkor-
mányzati tulajdonú (IKV-kezelésben lévő) 
bérlakások e ladása, de lehet, hogy már 

nem sokáig. A végső döntést azonban a leg-
inkább érintettek, a jelenlegi bérlők véle-
ményének f igye lembe vételével akarják 
meghozni. 

(Cikkünk a 3. oldalon.) 

Szigorú 
„csehszlovákok" 

Szigorodnak a közúti fuva-
rozás feltételei a Cseh és Szlo-
vák Köztársaságban a csütörtö-
kön életbe lépő rendelet sze-
rint. December 3-tól hétvége-
ken nem köz lekedhe tnek a 
szomszédos köztársaság autó-
pályáin, autóútjain, az elsőren-
dű utakon és a nemzetközi uta-
kon a 7,5 tonna összsúly feletti 
gépjárművek és a pótkocsis te-
herautók, ünnepnapokon és 
szombaton 07 órától, vasárnap 
22 óráig. Kivétel lehet a rom-
landó élelmiszert és élő állatot 
szállító jármű - tájékoztatta az 
MTI-t csütörtökön a Magyar 
Közúti Fuvarozók Egyesülete. 

A szervezet értesülése sze-
rint a Nemzetközi Közúti Fu-
varozók Egyesületének cseh-
szlovák tagegyesülete az illeté-
kes hatóságokkal közösen fog-
ja kérelmezni, hogy az új sza-
bályozást legkorábban január 
elsején vezessék be. Az intéz-
kedés meghoza ta la előtt 
ugyanis nem kérték ki a szak-
mai egyesület véleményét. 

ISMÉT JÖN A KARÁCSONY! ÉS ÚJRA ITT A KARÁCSONYI VÁSÁR A SZÉCHENYI ÉS A MARS TÉREN 
L e g y e n o t t Ö n i s m á r a z e l s ő n a p o n ! N y i t v a tar tás : ÍO—19 ó r á i g . 

A MARS TÉRI CSILLAGSZÓRÓ SHOW SZÓRAKOZTATÓ MŰSORAIRA A BÉLÉPÉS DÍJTALAN! 
A részletes programismertetést keresse mindennap a DÉLMAGYARORSZÁGBAN. 

AUTÓKIALLÍTÁS # LEGO Kalózok világa, az U-pavi lonban! 
Eredményes vásárlást és kellemes szórakozást kiván a VÁSÁRIGAZGATÓSÁG 


