
PÉNTEK, 1 9 9 3 . OKT. 8. 

Elbocsátják a közalkalmazottakat? 
BELÜGYEINK 3 

Szöllősiné elmondta: a 15 
tagú bizottság fél évvel ezelőtt 
alakult azért, hogy a költségve-
tési hiány növekedésének meg-
akadályozására javaslatokat te-
gyen. A grémiumban a Minisz-
terelnöki Hivatal, a Belügymi-
nisztérium, i Pénzügyminiszté-
rium államtitkárai, közgazdá-
szok és országgyűlési képvise-
lők kaptak helyet. 

A PM jú l ius 6-án kelt -
Nagy Zoltán pénzügyminiszté-
riumi államtitkár által szignált 
- irata Szöllősiné szerint meg-
hökkentő, misztikus gondola-
tokat, kifejezéseket tartalmaz. 

Nem hivatalos úton két, az Államháztartást Racionali-
záló Bizottság feladatait tartalmazó dokumentum került 
Szöllősi Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének fő-
titkára kezébe. Az egyik az Államháztartást Racionalizá-
ló Bizottság vitaanyaga, a másik a Pénzügyminisztérium-
nak a bizottság részére készített elemzése. Tartalmukról 
a főtitkár asszony számolt be csütörtökön az újságírók-
nak. Az anyagokból arra következtet, hogy a bizottság 
jelentős elbocsátásokat javasol a költségvetési intézmé-
nyeknél. 

Példaként említette az állam-
háztartás sikeres szanálását, 
mint a gazdaságpolitika kulcs-
kérdését. Ebben az iratban sze-

repel az a javaslat is, amely 
szerint felül kell vizsgálni az 
államháztartási, az önkor-
mányzati, a közalkalmazotti és a 

köztisztviselői törvényt a fela-
datok és a finanszírozhatóság 
tükrében. A dokumentum 
Költségvetési In fo rmác iós 
Hivatal néven egy új szervezet 
felál l í tását is szükségesnek 
tartja. 

Elhangzot t az is, hogy a 
PSZ levélben fordult a Pénz-
ügyminisztériumhoz, tájékoz-
tatást kérve a Racionalizálási 
Bizottság eddigi munkájáról, 
Mádl Ferenc művelődési mi-
niszterhez küldött levelükben 
pedig ágazati érdekegyeztetést 
javasolnak. A PSZ a Költség-
vetési Intézmények Érdeke-
gyeztető Tanácsában is soron 
kívüli tárgyalást kezdeménye-
zett. 

Fotó: Nagy László 

• Csütörtökön rendkívüli ta-
nácskozásra gyűlt össze a sze-
gedi képviselő-testület. Ezen 
az értekezleten mutatta be Tű-
hegyi József alpolgármester a 
városatyáknak új képviselőtár-
sukat, Gyémánt Imrét (MSZP). 
Az 53 éves testnevelő tanár, a 
Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola docense, a nyáron el-
hunyt Csillag János képviselő 
helyét foglal ja el a szegedi 
közgyűlésben és az újszegedi 
8. választókerület polgárait 
képviseli majd a jövőben. Lé-
vén. hogy most ó a „legfiata-
labb" városatya, az új helyha-
tósági választásokig is csak 
egy év maradt hátra, arról kér-

deztük az újdonsült képviselőt, 
hogyan lát munkához miután 
hivatalosan is beiktatták? 

- Valójában már hozzá is 
láttam a választási kampány 
során körvonalazott munká-
hoz.Miután elsősorban a lakó-
hely, a környezet problémáit, 
elsősorban azokat, amelyeket 
ennyi idő alatt meg lehet olda-
ni, azokat szeretném rendezni. 

• Ezek közül melyekre he-
lyezi a hangsúlyt? 
- Már a héten szeretném 

megkeresni a Tisza Volán Rt. 
illetékeseit a buszok útvonal-
módosításával kapcsolatban, 
kértem árajánlatot az esetleges 
mikrobuszvásárlásra, bár a hal-
lott összeg nagysága egy kicsit 
elrémisztett... Érdeklődtem to-
vábbá a Holt-Maros tisztásával 
kapcsolatos technológia meg-
szerzéséről is, ami számunkra 
elengedhetetlenül fontos és mi-
előbbi megoldást igényel. 

• A sors úgy hozta, hogy 
képviselői minőségében 
már az első összejövetelen 
kénytelen a sporttal foglal-
kozni. A város sportjának 
finanszírozása kerül terí-
tékre. 
- Tegnap kaptam meg az 

anyagot. Átolvastam, de össze-
függéseit, mélységeit igazán 
még nem látom, hiszen olyan 
részekkel is foglalkozik, ame-
lyek az én korábbi irányultsá-
gomhoz, felkészültségemhez 
nem i l leszkedet t szorosan. 
Hogy felszólalásom korrekt, 
átfogó legyen, ehhez több fel-
készülésre, tapasztalatra van 
szükségem. Egyébként én min-
denképpen Szeged sportjának 
megmentése mellett kardosko-
dom... 

K. F. 

Az új főhatalmi 
pozícióról... 

Gyógykezelése idején Boross Péter helyettesíti a minisz-
terelnököt. Nincs ebben semmi új. Eddig is úgy volt, hogy 
akadályoztatása esetén a belügy ér félfenékkel átült a kor-
mány első számú bársonyszékébe. Például a taxisblokád 
idején is ez történt, Antall miniszterelnököt akkor is gyógy-
kezelték. Ha nem esik ágynak „az osztályfőnök úr", szegény 
kis Horváth Balázsról talán sose derül ki, milyen rossz ta-
nuló. így azonban megbukott, hogy további bársonyszékek-
ben bizonyítsa alkalmatlanságát. 

Boross úr esetében szó sem lesz bukásról. Ő megtanulta, 
hogy kell joviális mosollyal, erős kézzel egyensúlyozni a ha-
talom tálcáján a politika törékeny edényeit. 

Boross úr esetében másról szól a dal, mert négy hét 
ugye, a kormány legbársonyosabb bársonyszékében, hosz-
szú, nagyon hosszú idő. Meg fogja szokni, hogy neki, talán 
nem is kicsit, miniszterelnöki hatalma van. És ezt mások is 
meg fogják szokni! És az élet, meg az emberi lelkület olyan, 
hogy respektálja azt, akinek a formális fölött még külön in-
formális hatalma is van. Respektálni fogják Boross úr „mi-
niszterelnöki hatalmát" akkor is, amikor az igazi miniszter-
elnök itthon lesz. Hiszen sose lehet majd tudni, hogy Antall 
úrnak mikor kell megint váratlanul elutaznia, hogy mikor 
lesz egy kicsit megint Boross Péter a miniszterelnök. 

Nem árt hát vigyázni! 
Zelei Miklós 

A kormány felrúgta 
a megállapodást 

Az Egészségbiztosítási Ön-
kormányzat október 21-én 
rendkívüli közgyűlést tart. A 
testület elnöksége azért döntött 
így, mert megítélése szerint a 
kormány egyoldalúan felrúgta 
a társadalombiztosítás jövő évi 
költségvetésének alapjául szol-
gáló, a tb-önkormányzatokkal 
megkötött megállapodást. Ezt 
Sándor László jelentette be az 
elnökség rendkívüli ülését kö-
vető csütörtöki sajtótájékoztatón. 

Az Egészségbiztosítási Ön-
kormányzat elnöke elmondta: a 
Pénzügyminisz té r ium és a 
Népjóléti Minisztérium illeté-
keseivel folytatott megbeszé-
léseken nyilvánvalóvá vált, 
hogy a Pénzügyminisztérium 
nem tudja tartani a '92. évi hi-
ány rendezésére vállalt kötele-
zettségeit. Ez nem jelent mást, 
minthogy a tavalyi 31 milliár-
dos hiány rendezésére a társa-

dalombiztos í tásnak kel lene 
kötvényt kibocsátania. Ugyan-
csak módosulás történt a tb-
költségvetés a vagyonjuttatás-
sal kapcsolatban. A kormány 
korábban - a vagyonátadás el-
húzódása miatt - 16 milliárd 
forintos hozamgaranciára tett 
ígéretet a tb-nek. A legújabb 
álláspont szerint azonban csu-
pán az ÁV Rt. által át nem 
adott vagyon hozadékára vál-
lalna garanciát, az efölötti részt 
pedig forgalomképes vagyon-
ként adná át a tb-nek. 

Simsa Péter alelnök a tör-
téntekkel kapcsolatban rámuta-
tott: amennyiben a tb költség-
vetésének egyoldalú megvál-
toztatása mögött politikai szán-
dék húzódik meg, ki kell mon-
dani, hogy sem az egészség-
ügy, sem az egészségbiztosítás 
nem válhat politikai csatározá-
sok színterévé. 

I «J n, kérem, rájöttem: úgy van a szegedi nép a képvise-
l—J lökkel, mini a legkevésbé sem szomjas szurkoló a já-
tékvezetőkkel. Csak és kizárólag szidni tudja őket. Mindig 
és mindenért. Okkal. Ok nélkül? 

Itt volt, ugye, ez a szerdai rendkívüli közgyűlés, ahol a 
derék városatyák nagyjából döntöttek a helyi (él)sport jö-
vőjéről. Hogyan? Az olvasói szívhangokból ítélve megle-
hetősen .Jelemásan". Ne mondjam, mérhető hozzáértés és 
különösebb lelkiismeretfurdalás nélkül. (Ez esetben a logi-
kára sem szívesen hivatkoznék...) 

Mert nem vitás, ama bizonyos X millió forint elosztása 
igencsak egyedi játékszabályok szerint történt. Leegyszerű-
sítve: az kapott, aki (időben) kért. 

Félreértés ne essék, valamennyien örülünk a Papíron 
SC felpumpálásának, ám nem igazán értjük, miért marad-
tak ki a jótékony „szórásból" a Pick kézilabdásai vagy ép-
pen a Managers JSC korongosai. (A sor ennél valamivel 
hosszabb...) Szóval, egy dolgot hiányolunk: a körültekin-
tést. Az alaposságot. A tömegigény felmérését. Ha úgy tet-
szik, az értékkeresést. 
~7J s akkor még nem is szóltunk a (végképp) lenullázott 

1—1 labdarúgásról. Arról a sporton majdnem kívülálló 
iparágról, ami - most és mindörökké - a legtöbb indulatot 
váltja ki az emberekből. Az egyik telefonáló kis híján sírva 
panaszolta: a focisták „elfelejtésével" egyetlen szórakozá-
sát vették el tőle a képviselők. Egy másik úr egyenesen 
„revíziót" kért: azt javasolta, a város gondolja át még egy-
szer, nem lenne-e érdemes felkarolni egy új futballklubot, 
annak teljesen tiszta vezetőit és többé-kevésbé romlatlan 
játékosait? 

Mondom, nehéz ma képviselőnek lenni. 
Jó képviselőnek különösen... 
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Szeged, Csongrád i sgt. 27. X.: 491-022 
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Fortuna Panzió 
Újszegeden, a Termál fürdá közelében 

kétágyas szobák zuhanyzóval , telefonnal. 
Minibár, színes tévé, faxszolgáltatás. 

Szeged, Pécskai u. 8. 
Tel+fax: 62/431-585. 

• Jövőre az állam tulajdonosi 
szervezeteinek tevékenységé-
ben kiemelt fontosságú lesz az 
állami tulajdon feljavítása és 
ezzel összefüggésben a társasá-
gok, illetőleg a vállalatok adós-
ságkonszolidációja - tartal-
mazza a kormány által most a 
Parlament elé terjesztett jövő 
évi vagyonpolitikai irányelvek 
című dokumentum. 

A privatizáció alapelveit, il-
letőleg az úgynevezett sarok-
számokat meghatározó doku-
mentumot a képviselőknek or-
szággyűlési határozat formájá-
ban kell jóváhagyniuk. 

A dokumentum a privatizá-
ciós folyamat eljárási szabályai-
val kapcsolatban kimondja: ér-
tékesítésre továbbra is csak a 
versenyeztetést követően kerül-
het sor. A versenyeztetési sz-
abályoknak pedig az érintettek 

Vagyonpolitikai irányelvek 
számára megismerhetőknek és 
áttekinthetőknek kell lenniük. 
A hazai befektetők és a bei-
só munkavállalói csoportok 
hasonló ajánlat esetén előnyben 
részesülnek. Amennyiben a 
dokumentumot a Parlament jó-
váhagyja, annak alapján mind 
az Állami Vagyonügynök-
ségnek (ÁVÜ), mind az Állami 
Vagyonkeze lő Részvény-
társaságnak (ÁV Rt.) jelentős 
központi bef izetéseket kell 
teljesítenie a privatizációs be-
vételekből. Az ÁVÜ-nek 44 
milliárd 800 millió forintos 
privatizációs készpénzbevételt 
kell elérnie. Az állami vagyon 
privatizációjából származó be-
vételből a központi költségve-

tésbe 26 milliárd 800 millió fo-
rintot kívánnak bevonni. To-
vábbi 12 milliárd forintot irá-
nyoz elő a dokumentum reor-
ganizációra, 2 milliárd forintot 
az Egzisztencia-hiteles kedvez-
ményes konstrukció garancia-
fedezetének képzésére kíván 
fordítani. 

Az ÁV Rt. 1993. évi adózás 
utáni nyereségéből és az állami 
vagyon 1994. évi privatizáció-
jából származó bevételből osz-
talék címén 8 milliárd forintot 
köteles a központi költségve-
tésbe befizetni, 28 milliárd 269 
millió forintot pedig különféle 
központi alapok javára utal át. 
Ezek közül a Foglalkoztatási 
Alapnak befizetett összeg a 

legjelentősebb: 13 milliárd 500 
millió forint, amit a Terelütfej-
lesztési Alap 6 milliárd forint-
ja, illetőleg a Mezőgazdasági 
Fejlesztési Alap 4 milliárd fo-
rintja követ. 

Á vagyonpolitikai irányel-
vek tervezete külön szól a kár-
pótlási jeggyel szembeni kíná-
latról. 1994 végéig, az ez évi 
elkülönítést, illetve felajánlást 
is figyelembe véve, az ÁV Rt. 
és az ÁVÜ összesen 210 milli-
árd forint értékű portfoliót kü-
lönít el, illetve ajánl fel kárpót-
lási jeggyel szembeni fedezet-
ként. Mindkét vagyonkezelő 
szervezet köteles a kínálatot 
•folyamatosan összehangolni, 
annak feltételeiről gondoskod-
ni - olvasható egyebek között 
az jövő évre szóló vagyonpoli-
tikai irányelvek című doku-
mentum-tervezetben. 

• Bővülő testvérvárosi kap-
csolatainkat bizonyítja a 9 tagú 
szegedi küldöttség ma kezdődő 
amerikai látogatása is. Szeged 
és Toledó együttműködése az 
elmúlt év végén vett nagyobb 
lendületet, amikor két ízben is 
járt nálunk az amerikai nagy-
város delegációja, ugyanakkor 
az ottani Magyarok Égyesüle-
tének szervezésében karácso-
nyi ajándékokkal lepték meg a 
szegedi szegénysorsú gyerme-
keket. Idén tavasszal járt már 
egy városi küldöttség a testvér-
városban, most viszont gazda-
sági delegáció utazik Ameri-
kába. A látogatás céljáról az el-
utazás előtt kérdeztük dr. Lippai 
Pál polgármestert. 

- Toledóban a testvérváro-
sok részvételével rendeznek 
egy ipar i -kereskedelmi be-
mutatót, amelyre mi is meghí-
vást kaptunk. A cégeknek tehát 
lehetőségük nyílik a bemutat-
kozásra, azonkívül üzleti tár-
gyalásokat folytathatnak az 

Szegedi küldöttség Toledóban 
A szegedi küldöttség tagjai: dr. Lippai Pál, Szeged 

város polgármestere, Csonka Gábor, a Szegedi Ipari és 
Nemzetközi Vásár igazgatója, Sebők Zita vásárszervező, 
Vámosi Lukács, Pick Szalámigyár, Veres János, Csanytelek 
polgármestere, Bellavics István, a Délmagyarország Kft. 
marketing és kereskedelmi igazgatója, Rumpf László, Adu 
Kft., dr. Pintér Ferenc, Lesőharcsa Kft. és Kapus János, 
csanyteleki képviselő. 

amerikai és más országbel i 
partnerekkel. Természetesen a 
fentieken kívül én tárgyalni fo-
gok az ottani, a jelenlegi pol-
gármesterrel, valamint azzal a 
két jelölttel is, akik a polgár-
mester választás második for-
dulójába került, s akik közül a 
novemberi voksolás során meg-
választják az új polgármestert. 

• Toledóban működik a 

Magyar Közösség. Tavaly 
decemberben ez a szervezet 
gyűjtést szervezett a szegedi 
nagycsaládosok és szegény-
sorsú gyerekek megsegíté-
sére. Találkozik-e képvise-
lőikkel? 
- Látogatásunk programjá-

nak egyik állomása lesz e Kö-
zösséggel való találkozás is. 
Október 18-án szüreti bálát 

rendeznek ebben az egyesület-
ben, amelyre hivatalos vagyqk 
és nagy várakozással tekintek e 
rendezvény elé, annál inkább, 
mert el tel t már vagy 30 év 
amikor utoljára ilyen mulatsá-
gon részt vettem... 

• Meddig tart az amerikai 
látogatás? 
- Október 23-án veszünk 

búcsút toledói vendéglátóink-
tól. A Magyar Közösségben 
akkor ünneplik a nemzeti ünne-
pünket, azon még részt veszünk. 

A szegedi küldöttség láto-
gatásával kapcsolatban arról is 
értesültünk, hogy az ottani Ma-
gyar Közösség számára köny-
veket ajándékoznak, hozzájá-
rulnak a Magyar Ház a fölsze-
reléséhez és bővítéséhez is. 

K. F, 


