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Képviselő-testületi ülés Kisteleken 
Tegnap este ülésezett Kiste-

lek város önkormányzatának 
képviselő-testülete. Az ülés 
napirendjén a nevelő-oktató-
munka hatékonyságának ta-
pasztalatai a város oktatási 
intézményeiben és a közal-
kalmazotti törvény végrehaj-
tásának állása szerepeltek 

Az oktatási bizottság írásbe-
li előterjesztéséhez, a bizottság 
hiányzó elnökét pótolva Ott 
József po lgármes te r fűzöt t 
szóbeli kiegészítést. Ezt kö-
vetően képviselői j avas la t 
hangzott el a három, eddig csu-
pán számmal jelölt városi óvo-

da számára megfelelő név ke-
resésére és a két helyi általános 
iskola közötti tanulólétszám-
beli különbség hosszabb távon 
történő kiegyenlítésére. A kép-
viselő-testület az oktatási bi-
zottság előterjesztését és a kép-
viselői javaslatokat is elfogad-
ta. (A jelenlévő pedagógusok 
hiányolták, hogy az oktatási 
bizottság ülésére nem kaptak 
meghívást az oktatási intéz-
mények vezetői.) Ezek után 
Lengyel Istvánné dr. jegyző 
aktuális előterjesztései követ-
keztek. 

Kábítószer-termelők lebukása 
Több héten át tartó felderítő 

nyomozás nem mindennapi 
kábítószerfogást eredménye-
zett Zalaegerszegen: a rendőr-
ség hét helyszínen tartott ház-
kutatás során a város egyik 
magánkertjében termelt, 1 kiló 
80 dekányi indiai kendert, a 
már leszárított canabis-szal 
töltött mintegy 80 darab kézi 
töltésű „füves" cigarettát és 
külföldön feldolgozott kisebb 
mennyiségű marihuánát foglal-
tak le. Emellett a jövő évi ter-
meléshez szánt, zacskónyi ve-

tőmagot is találtak a rendőrök. 
Magyarországon ez az első 
eset, amikor hazai termelőkre 
leltek. A 20-30 éves korú gya-
núsítottak a város négy-öt is-
mert vendéglátó- és szórakozó-
helyén, illetve baráti körben 
mintegy 60-70 fiatal kábító-
szerélvezőnek adták el házi 
készítésű és részben külföldi 
áruikat , köztük marihuánás 
bélyeget is - minőségtől és 
„típustól" függően darabon-
ként 150, 500 és 1000 forintos 
áron. 

• Kem tűr beleszólást szerb belügyekbe 

Milosevic feltételei 
. Két feltételt szabott Slobo-

dan Milosevic szerb elnök 
ahhoz, hogy Belgrád részt 
vegyen egy újabb nemzetközi 
J u g o s z l á v i a - k o n f e r e n c i á n . 
Milosevic a belgrádi televízió-
ban kétórás stúdióbeszélgetést 
folytatott újságírókkal, és en-
nek során kifejtette: Szerbia 
ragaszkodik ahhoz, hogy az 
ér tekezle ten résztvevőket 
egyenrangú partnerként kezel-
jék, másrészt nem tűri el más 
országok beleszólását a szerb 
belügyekbe.A szerb államfő, 
aki a Tan jug h í rügynökség 
alapításának az ötvenedik év-
fordulója alkalmából beszélge-
tett riporterekkel, elfogadhatat-
lannak minősítette azt, hogy 
míg Szerbiát nemzetközi gaz-
dasági büntetőinlézkedésekkel 
sújtják, addig Horvátország ki-
vételezett helyzetet élvez. A 
másik feltétellel kapcsolatban 
azt hangoztatta: Belgrád nem 

egyezik bele abba, hogy a 
"konferencián felvessék a ko-
szovói, a szandzsáki és a vaj-
dasági helyzet rendezésének a 
kérdését. A délszláv válság 
felszámolása szempontjából 
kulcsfontosságúnak minősítette 
a szerb-horvát viszony rende-
zését. Ugyanakkor úgy vélte, 
hogy az ehhez vezető .úton „na-
gyon nagy és nagyon sok aka-
dály" tornyosul még. Egyben 
azzal vádolta meg Zágrábot, 
hogy immár harmadszor ren-
dez népirtást a Horvátország-
ban élő szerbek között. 

Milosevic a beszélgetés 
fo lyamán közelebbről meg 
nem nevezett külföldi erőkről 
azt állította, hogy sok kicsiny 
államra akarják feldarabolni a 
Balkánt , majd a térségben 
kreált bábkormányokat saját 
gazdasági és politikai befo-
lyásuk alá akarják vonni. 

• Gazdasági magazin - cégvezetőknek 

Pénzben felérnek öt kormánnyal 
Az elmúlt öt évben más-

félszázezer cég alakult Ma-
gyarországon. Vezetőik évente 
ötször annyi pénz fe lhasz-
nálásáról döntenek, mint a 
kormány. Ez a réteg alakítja a 
gazdaságot, hozza a stratégiai 
és taktikai döntéseket. Őket 
célozza meg a legújabb ma-
gyar gazdasági magazin, a teg-
napi Hilton szállóbeli sajtótá-
jékoztatón bemutatott „Cég-
vezetés". 

A havilap kentaur a gazda-
sági lapok között, mert egy-
szerre szaklap és elemzq igé-
nyű színes magazin. A színes-
nek itt legalább kétféle megje-
lenése van, hiszen a zöld pa-
pírra nyomott „Szemle" után 
következik csak a magazi -
noktól elvárható fényes-képes 
kivitel. Az információ tehát ez 
esetben mindent megelőz . 
Húsz oldalon keresztül például 
mást sem találunk, mint ha-
táridőket, november 10-től az 
év végéig. Címszavak: társa-
sági adó előleg, útalap-hozzá-
járulás, áfa, tenyésztési hozzá-
járulás... 

A következő fejezet tömö-
ren emlékeztet a fontosabb 

gazdasági jogszabályvál to-
zásokra, a harmadik olyan kö-
rü lményekre f igyelmezte t , 
amelyek megváltoztathatják a 
vállalkozások működési felté-
teleit. Minden hónapnak lesz 
egy-egy kiemelt témája, a no-
vemberi ezúttal a mérlegzárás. 

A szerkesztőség szerint a 
hazai lappiacon ez az e lső 
olyan gazdasági k iadvány, 
amely átfogó koncepció alap-
ján szólítja meg a cégek ve-
zetőit, miközben kimondja , 
hogy egy réteget akar képvi-
selni, illetve segíteni. A 132 
oldalon, több mint százezer 
példányban megjelenő - 330 
forintba kerülő - havilap tehát 
elsősorban munkaeszköz, ami 
abban is kifejeződik, hogy a 
in fo rmác iós részen fé lszáz 
gazdasági és jogi szakértő dol-
gozik. A „Cégvezetés" ala-
pítója Iklódi András, a Hírtőzs-
de Lapkiadó Társaság elnöke, 
akinek ez a negyedik lapja az 
Adósság Közlemények, a Heti 
Csődér tes í tő és a Magyar 
Árutőzsde után. A jövő év első 
felében szeretnék elérni az 50 
ezres példányszámot. 

Kovács 

• A JATE Optikai és Kvan-
tumelektronikai tanszékének 
egyik szűk szobájában beszél-
gettem dr. Rácz Béla docens-
sel, a fizikai tudomány dok-
torával, a lézerfizikai tanszéki 
kutatócsoport vezető helyette-
sével és dr. Kiss János tudo-
mányos főmunka tá r ssa l , a 
kémiai tudomány kandidá-
tusával, aki decemberben védi 
meg az Akadémián nagydok-
tori értekezését. Ott ült még 
közöt tünk Bozsó Sándorné 
gazdasági ügyintéző, aki jól 
ismeri az MTA négy tanszéki 
kutatócsoportjának munkaügyi 
kérdéseit. A témáról megkér-
deztem az MTA Biológiai 
Központja gazdasági igazga-
tójának, dr. Vályi Lászlónak a 
véleményét is. 

• Mi okozza a feszültsége-
ket az egyetemen a fize-
tésemelés után? 
K. J.: - Előfordul , hogy 

ugyanazon laboratórium falai 
között dolgozó, két azonos 
korú és minősí tésű kutató 
közül az egyik akár a kétsze-
resét kapja fizetésként, mint 
kollegája. Csak azért, mert az 
egyiket az egyetem, a másikat 
az Akadémia fizeti. Az egye-
tem, a közalkalmazotti törvény 
január 1-én életbe lépő elő-
írásait érvényesí tendő, már 
ősztől megadta az elérendő 
alapbér 85 százalékát , az 
akadémiai státuson lévőknek 
viszont be kellett érniük a 
májusi, egyöntetűen ezer fo-
rintos pluszjuttatással. így esik 
meg, hogy a kandidált tudo-
mányos főmunkatárs 26, az 
azonos minősítésű egyetemi 
docens 50 ezer forint bruttót 
„visz haza". Az elmúlt 20 év-
ben nem volt jelentősége an-
nak, ki kerül oktatói vagy 
kutatói státusba, ki honnan 
veszi föl a fizetését: a kutatás 
és az oktatás, ha arányaiban 
eltérő módon is, de egyaránt 
feladata volt, és az ma is min-
denkinek. Ezért érezzük igaz-
ságtalannak és érthetetlennek 
ezt a jelenlegi, hátrányos meg-
különböztetést. 

• Egyáltalán elképzelhető-
e jó oktatási tevékenység 
igényes kutatómunka nél-
kül? 
R. B.: - Nem is szabad 

szétválasztani a kettőt. Érzé-
sem szerint az elmúlt két évben 
távolodott el az oktatás a ku-
tatástól , s ennek részben a 
pénzhiány az oka. 
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Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 
8 -12- ig, 13—16-lg. 

HAMAROSAN SZOMBATON ISI 

KÜLÖNLEGES 
MÉTERÁRUK BOUJA 
Kedves Hölgyem! 
Szebb lehet, de csak, 

ha nálunk vásárol, 
alkalmi ruhájához 

import szép 
bársony-
a n y a g o t . 

Kapható még sokféle 
mintás 

muszlinanyagok is. 
Ne tétovázzon! 

: SZESED KÁRÁSZ U .15; 

Forrongás a laboratóriumokban 
• A tudományt sokan 
amolyan pénzfaló passzió-
nak tekintik, sajnálják a 
most hozott anyagi áldoza-
tot a beláthatatlan jövőben 
kamatozó eredményektől. 
Mit gondolnak, miért olyan 
alacsony nálunk a tudo-
mány presztízse, hogy a 
kormányzat sem tart han-
gos utcai kivonulásuktól, a 
tömegszimpátiától? 

R. B.: - Ez az a réteg, 
amely legkevésbé tudja , s 
intelligenciájánál fogva nem is 
akarja, zsarolni a társadalmat. 
Valóban az a tévképzet él az 
emberekben , hogy „azok a 
bogaras megszállottak" saját 
kényük kedvük szerint csak 
kutatgatnak, s örülhetnek, hogy 
ezért még valami pénzt is kap-
nak. Egyre inkább tudomány-
ellenes hangulat alakul ki Ma-
gyarországon. amelynek ré-
szint oka még az is, hogy sen-
kit nem érdekelnek a hosszú 
távú dolgok: a pillanatnyi szó-
rakozás, a jelenben való boldo-
gulás a cél. Ezért özönli el a 
könyves standokat a szexiro-
dalom, az ufókról, a paranor-
mális jelenségekről akarnak 
inkább hallani az emberek, 
semmint a lézerfizikáról, és 
jobban bíznak a csodadokto-
rokban, mint a hivatalos or-
voslásban. Emellett személyes 
indulatok is fűtenek egyeseket, 
akik eredményeiktől függet-
lenül föl szeretnék számolni az 
egész akadémiai kutatóháló-
zatot. 

• Jól értem, hogy ennek 
egyik jeleként értékelik a 
jelenlegi intézkedéseket is, 
amelyek ilyen bérfeszült-
séghez vezettek? 
K. J.: - Mi másra gondol-

ha tnánk? A leépítés egyik 
formája a bérjellegű juttatások 
csökkentése. A közalkalma-
zotti törvény szerint az egyete-
mi adjunktus , aki még nem 
kandidátus , a legmagasabb 
fizetési kategóriába kerül. Az 
MTA azonban ehhez megkö-
veteli a kandidátusi fokozatot. 

• Ha a költségvetést meg-
szavazza az országgyűlés, 
januártól rendeződik az 

ARANY- ES EZUST-
VÁSÁR (14 k) 

20-40% árengedménnyel, 
világszínvonalú 

ÉKSZERTISZTÍTÁS, 
valamint 

fájdalommentes fülbelövés. 
MTESZ, TECHNIKA 

HÁZA, Kígyó u. 4. 
1993. november 5-én, 

9-18 óráig. 

Üzlet céljára bérelnénk 
kb. 1000 nm alapterületű 

helyiséget 
Szeged területén 

Érdeklődni: 
316-100 

J \ MEGÚJULÓ 
V Á L A S Z T É K K A L 
várjuk 1994—es 

megrendeléseiket! 
E l i s a b e t h 

Esküvoiruha-szalon, 
Szentháromság utca 13y/ 

INEZ Kismamaholt 
Pár izs i krt . 15. Rendörséggel 
szemben. Nyitva: H-P: 9-18-ig 

Szo: 9—13-ig 
D e c e m b e r b e n 

m i n d e n v a s á r n a p : 9 - 1 3 - i g 
Szegeden sok kismama van, 

de kismamabolt csak egy. 

akadémiai státusban dol-
gozók bére is, s a pótlékok-
kal behozhatják az esetle-
ges lemaradásokat. 
K. J.: - Akkor valamelyest 

javul a helyzetünk, a hátrányos 
megkülönböz te tés azonban 
nem szűnik meg, az illetmény-
pótlékban különbségek lesz-
nek. Az igényesebb MTA-nál 
munkaköri elvárás a nyelv-
tudás, ezért ott nem jár pótlék. 
Az egyetem a fölsőfokú nyelv-
vizsgát az illetmény alapmér-
tékével: 8000 forinttal hono-
rálja. Ezt az összeget kapja 
pótlékként egy akadémiai fő-
munkatárs és tanácsadó, de ha 
ugyanez az ember egyetemi 
státusba kerül, kettőre vagy 
akár négyre ugrik a szorzó-
száma. 

• Természetes következ-
mény: megkezdődik a tü-
lekedés az egyetemi mun-
kahelyekért... 
R. B.: ...a ku ta tóvéná jú 

pályakezdők is arra orientálód-
nak, a megélhetési gondokkal 
küzdő idősebbek pedig, mint 
egyik kandidátus kollegánk, 
elmennek szoftvert árulni egy 
kft-be. A havi 22 ezer helyett 
90 ezerért. Nyilvánvaló: arra 
megy a játék, hogy magától 
fölszámolódjék az akadémiai 
hálózat, hogy föleméssze ön-
magát. 

B. S-né: Ugyanez a sors vár 
a kisegítőkre is: nincs vegyész-
technikus, aki ide jönne dol-
gozni, a régiek pedig elmen-
nek: a kft-ben, vagy bárhol 
t i tkárnőként annyit kapnak, 
mint itt egy docens. Különösen 
fájdalmas itt mindenki számára 
legújabb „fölfedezésünk": a 
köztisztviselők jogál lásáról 
szóló 1992-es törvény megkü-
lönböztetett elbánásban része-
síti a közszolgálatot teljesítő, 
minisztériumi, önkormányzati 
dolgozókat. Elég csak annyit 
említenem: annak a különböző 
számokkal beszorozható illet-
ményalapnak a mértéke, amely 
az egyetemi dolgozók esetében 
8000, náluk 15 000 forint! 

• Az SzBK-han nem érez-
hetők ilyen „testközelben" 
az ellentmondások, hiszen 

ott mindenki az egyöntetű-
en alacsony akadémiai fi-
zetést kapja. Milyen vissz-
hangra találtak önöknél a 
közalkalmazotti törvény 
illetménnyel kapcsolatos 
paragrafusai? 
V. L. - Úgy érezzük, kissé 

fé l res ikerü l t ez a törvény, 
bevezetése is kérdéses. Az alsó 
és fölső határok ismeretében 
megál lap í to t tuk : a 40 éves 
kutatógárda olyan mértékben 
marad el a törvényben megha-
tározott összegektől, hogy azt 
behozni tudományos pályán 
aligha tudja. Szájról szájra jár 
annak a kiváló kutatónak az 
esete, aki nagydoktorként egy 
gyárba szegődött el, intézeti 
f izetésének négyszereséért . 
Akinek szenvedélye, életeleme 
a kutatás , az, b izonyta lan-
ságban tartva a munkahelyét, 
e lmegy 1-2 évre kül fö ldre , 
hogy a hazai zsebpénz mellé 
keressen is valamit. A laborok-
ban lázadoznak az emberek, 
lassan nehezen kezelhetővé 
válik az intézeti működés. A 
forrongás mellett már a fásult-
ság jelei is kezdenek mutat-
kozni . Félő azonban, hogy 
január 1. után más formában is 
kifejezésre juttatják a kutatók e 
méltánytalan helyzettel szem-
beni véleményüket. 

• Milyen perspektívát lát 
ön, aki a laboratóriumi 
légkört és a gazdasági kö-
rülményeket egyaránt is-
meri? 
V. L.: - Ha hagyjuk, hogy 

leépüljön a tudomány, nem 
lesz az sem, aki oktassa a leg-
újabb ismeretekét, s nem lesz, 
aki hajlandó lenne megtanulni 
ezeket. Márpedig képzett szak-
emberek nélkül se kft, se gyár 
nem tudja átvenni a legmo-
dernebb nyugati technológiát 
sem. 

• Mivé lesz akkor ez az 
ország? 
V. L„ K. S„ R. B.,B. S.: -

Ezt ne tőlünk kérdezze. 

Chikán Ágnes 

MÓRA GT | ( f f 679J .Szeged, Szilva u. 3. 
® 62361-451 

AVIA, BARKAS, IFA, ZSUK 
GÉPJÁRMŰ-ALKATRÉSZEK. 

F a g y á l l é -
a k c i ó ! i kg 

1 0 , 2 0 kg 
7 0 kg 

2 0 0 kg felett 

115 Ft+áfa 
105 F t + á f a / k g 
9 0 F t + á f a / k g 
6 6 F t + á r a / k g . 

Csongrádi sugárúti, 
1200 nm-es 

építési saroktelek eladó 
Érd.: 62/312-833 

vagy 322-51 l-es telefonon, 
munkaidőben. 

November 6-án, 20 órától 

zenés-táncos est lesz, 
az Aranykorona 

étteremben. 
A belépés ingyenes. 

Szolár ium nyílt 
a Szilléri sgt. 49/A alatt, 

a gép új, 24 turbócsöves, 
2 arcbarnítós, testventilátoros, 

ugyanitt divatáru, ajándék. 
Nyitva tartás: 

H-P: 8—20-ig. Sz, V: 9-12-ig. 

ZÖLDSEGKERTESZEK! 

J a p á n S A K A F A , 
h o l l a n d E N Z A 

s z a k m a i es t . 
Hétfő, 5 óra, Balástya, 

Orchidea 

Bő választékkal és olcsó árakkal állunk 
kedves vásárlóink rendelkezésére 

Klapka tér 6. sz. alatt. Tel.: 314-662. 
Nyitva: H-P: 5.30-tól 20-ig. Sz: 6-tól 15-ig. V: 7-től 1 l-ig. 


