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• Szegedi Egyetemi Szövetség alakul 

Universitas: új név, új státus 

HAZAI TÜKÖR 7 

A felsőoktatási tör-
vény várható módosí-
tását megelőzve döntött 
tegnap a Szegedi Uni-
versitas Egyesülés igaz-
gatói tanácsa: elfogadja 
a szervezet új koncepc-
iójának tervezetét . A 
tervezetet előzőleg vala-
mennyi tag intézmény 
szenátusa jóváhagyta , 
így az már csak formális 
aláírásra vár. 

A szövetség neve a jövőben 
Szegedi Egyetemi Szövetség 
lesz, és az eddigi universitas-
alapokon működik majd. Ha a 
törvénymódosítás szabályozza 
a felsőoktatási intézmények 
szövetségének jogi státusát, 
akkor az eddigiekhez képest 
jelentős változás lesz. hogy a 
SZESZ önmagában is jogi 
személyiségként, a költségve-
tés által közvetlenül is finan-
szírozható felsőoktatási intéz-
ményként működhet. Az. auto-
nóm tagintézmények az állami 
f inanszírozásbői ezután is a 
törvényi előírások és norma-
tívák szerint részesülnek, de a 
szövetség a közös programok-
hoz költségvetési intézmény-
ként kezelheti a pénzt, vala-
mint közös képzéseihez „szö-
vetségi" diplomát adhat. 

Dr. Dinya László (SZÉF), a 
Szegedi Universitas Egyesülés 
soros elnöke, aki idén az orszá-
gos főigazgatói konferencia 
elnöke is, lapunknak elmondta, 
hogy a fő iskola i vezetőket 

tömörítő szervezet és az or-
szágos rektori konferenc ia 
hétfőn ötórás egyeztetés után 
hasonló szellemű törvénymó-
dosítási javaslatokkal élt a kor-
mány felé. 

Az egyetemi szövetség sza-
bad társulás lesz, amelyen 
belül a tagok teljes önálló-
sággal rendelkeznek. A jogi 
szabályozás után megjelen-
hetnek a döntéshozó, illetve 
döntéselőkészítő testületek is. 
A csúcson a tagintézmények 
mindenkori vezetőiből álló 
elnökség helyezkedik majd el, 
melynek munkáját több ope-
ratív bizottság segíti. Elnököt a 
mindenkori vezetők közül éves 
rotációval vá lasz tanak. Az 
elnökség mellett működő sze-
nátus nem bírálhatja majd 
fölül a tagintézmények szená-
tusainak határozatait, de fel-
adata lesz dönteni új - közös -
szakok alapításáról, illetve az 
azokra szóló felvételről. 

Szegeden tehát elébe mentek 
a felsőoktatási törvény jövő 
tavaszra várható módosí-
tásának. Az universitas igaz-
gatói tanácsa egyúttal egy 
november végén benyújtandó 
közös FEFA-pályázat érdeké-
ben egyeztetést kezdett a tárgyi 
fej lesztések ügyében is. Az 
universi tas közös prioritási 
listát kíván felállítani a kollé-
giumi férőhelyek és sportléte-
sítmények bővítése, az infor-
matikai hálózat, a kutatási és 
oktatási háttér, illetve a telek-
ommunikáció és a műszerpark 
terén. 

P. J. 

• (Folytatás az 1. oldalról.) 
Zoltán tanyán gyerekes-

kedett. műegyetemre járt, most 
33 éves. Éva egy szegedi tár-
sasházban lett felnőtt, 28 éves, 
s a gyest januártól szeretné újra 
gépírásra váltani. Öt éves fiuk-
kal és három éves lányukkal 
egy 57 négyzetméteres, újsze-
gedi, lakótelepi lakásban élnek. 
Az utóbbi időben megle-
hetősen gyakran rajzolnak. 

Naná, 
hogy házat, 
noha ez a kicsik esetében csak 
szakszerű magyarázatuk - „ez 
itt az ajtó, az meg az ablak" -
hallatán válik egyértelművé. 

A mérnök végzet t ségű, 
programozó apa rajzai már 
nem hagynak kétséget: eltö-
kéltségük, hogy családi házat 
építenek, egyéni elképzeléssel 
párosul. 

- A hosszadalmas keres-
gélésünknek az volt a legfőbb 
oka, hogy egyik eshetőség sem 
kínált igazán szerencsés 
megoldás t . Vegyünk olyan 
házat, ahol az egyik gyerek-
szobának nincs szabadba nyíló 
ablaka? Vagy négy millióért 
olyan épülete t , amire még 
legalább kettőt rá kell költeni? 
Miből? Végül aztán az a telek, 
amit megvet tünk, árban is, 
méretben is megfelelt nekünk. 
S olyan házat építhetünk rá, 
ami a mi ízlésünket tükrözi. 
Meg amit elbír a pénztárcánk. 
Remélhetőleg. 

Ajándék a Medicortól 

• Kellemes meglepetés érte 
tegnap a manapság nem éppen 
elkényeztetett szegedi egész-
ségügyet. A SZOTE új klinikai 
épü le tébe jókora dobozok 
é rkez tek , te l is - te le , főként 
sebészek által használa tos 

Fotó: Révész Róbert 

kéziműszerekkel. Aki átadta 
őket a kü lönböző kl inikák 
orvosa inak: Nagy János , a 
Medicor Orvosi Kéziműsze-
rgyár tó és Forga lmazó Kft 
vezérigazgatója. 

Önmagában már az is ün-

Hát igen, 
a pénz... 

Ezügyben kell a lehető 
legnagyobb józanság: mi az, 
amit pénzzé tud tenni az 
ember, amiről le tud mondani, 
ha nagyon muszáj, amit pótol 
eset leg a barát i , családi 
segí tség, amit még ezután 
kereshet meg az építtető, amit 
kiegészíthet a hitel, a gyerekek 
után járó kedvezmény. „Most 
ugye azt hallani, egy millió 
kétszázezer lesz a 'szocpol' -
ha ez igaz, nekünk nagyon jól 
jönne. De azt is rebesgetik, az 
áfa-visszatérítést meg beszün-
tetik. Ac nagy érvágás volna, s 
akkor talán nem is kezdhetünk 
hozzá tavasszal az építke-
zéshez. " 

Úgy számoltak ugyanis , 
hogy még az idén beadják 
engedélyezésre a tervet, jövő 
tavaszig eladják a lakásukat -
az árából jó sok anyagot előre 
megvehetnek - , s az anyai 
nagyszülők lakásába ké-
redzkednek, amíg lakásuk 
már, házuk pedig még nincs. 
„Szóval most nagy a pénzügyi 
bizonytalanságunk, nem tudjuk 
anyagilag előre ütemezni a 
kiadásainkat, számítanunk kell 

rá, hogy eset leg fölborul a 
tervünk." 

November eleje van. Na-
gyon sok Évának és Zoltánnak 
okozhat most fe j törést , el-
szánja-e magát a nagy lépésre. 
Hiszen aki tavasszal alapozni 
akar, l egfőbb ideje mestert 
választania. Mit mestert? Vagy 
tucatnyi kivitelezővel kellene 
már most, előre egyezkednie, 
árban, határ időkben meg-
ál lapodnia . kicsiben kisak-
koznia azt, amit a nagy-
beruházásoknál hálós ütem-
tervnek neveznek. Ez egyéb-
ként Zoltán reszortja lesz, ha 
már ő a programozó. „Nem 
szeretnénk fővál la lkozásba 
kiadni a házépítést, bár tudjuk, 
ha az egyik mester 'csúszik', a 
következőnél halmozódhatnak 
a problémák. Több ismerősünk 
épí tkez ik , ha valaki náluk 
bevált, iránta nekünk is lehet 
bizalmunk. Legelőször egy jó 
kőműves kellene. Nem ismer 
valakit?" 

Éva szerint persze 

nem csak 
az árajánlatokat 
kell majd 
összevetni, 
nem lehet csak a referenciában 

megbízni: a személyes szim-
pátia is fontos lehet. Az egyes 
részmunkákra azért akarnak 
más-más partnert választani, 
hogy ne legyenek kiszol-
gáltatva egyetlen fővállalko-
zónak. „Tudunk építkezésről, 
ami emiatt hónapokkal ezelőtt 
leállt..." 

A munkamegosz tásban 
egyébként Éva a ház belső 
elrendezésének felelősségét 
vállal ta föl , s már látszik: 
ke l lőképpen makacs is tud 
lenni, ha egy sz ívéhez kö-
zelá l ló öt letét „túl d rága" 
felkiáltással a családfő legszí-
vesebben elvetné. (Nekem 
róla a „ha már egyszer építke-
zik" kezdetű reklámszöveg 
ju to t t eszembe, amikor el-
mesélte: a tervező a maguk 
kockás füze t lapra ra jzol t 
elképzelését nem csak ügyes 
térbeli elrendezéssel öntötte 
formába, hanem meg is tol-
dotta számos, tetszéssel ho-
norált megoldássa l . A ház 
külső megjelenésére például 
adhatot t volna egyszerűbb , 
o lcsóbban megva lós í tha tó 
javaslatot is, de Éva mellé állt. 
Ám erről majd legközelebb...) 

Pálfy Katalin 

Dj „villamosvezetők" 
A Magyar Villamos Művek 

Rt. újonnan kinevezett veze-
tősége szakmai meggyőződé-
sének határáig lojális lesz az 
Állami Vagyonkezelő Rt. tu-
lajdonosi akaratához - mondta 

szerdán bemutatkozó sajtó-
tájékoztatón Lengyel Gyula 
vezér igazgató és Hatvani 
György, az igazgatóság elnöke. 
A két szakember hangsúlyozta: 
t i sz togatás i akcióra nincs 
szükség az MVM társaságai-
nál, a szervezeti , működési 
szabályzatot azonban egy hó-
napon belül átalakítják. 

Versenyfutás a hamis kártyásokkal 

nep, ha új eszközök érkeznek 
egy-egy egészségügyi intéz-
ménybe, az meg egyedülálló, 
különleges esemény, ha mind-
ezért még fizetni sem kell. A 
hárommillió forint értékű érfo-
gókat , ol lókat , cs ipeszeket 
ugyanis ajándékba kapták azok 
az osztályok, amelyek megren-
deléseikkel a Medicort tisztel-
ték meg és nem valamelyik 
német céget. Amint a vezér-
igazgató elmondta, eme gesz-
tussal az a céljuk, hogy a hazai 
orvosokat - kezükbe itthoni 
műszereket adva - , meggyőz-
zék: a Medicor gyártotta esz-
közök minősége van olyan jó, 
mint a sokkal drágább nyuga-
tiaké. A debreceni és a szegedi 
ajándékakciót újabbak követik 
az országban, tudtuk meg. 

Az e f f a j t a , piacért fo lyó 
egészséges versenytől talán az 
egészségügy is egészségesebb 
lesz. 

Chikán 

Télapó- és szaloncukorvásár! 

Télapó mini 36 Ft helyett 30 Ft 
Télapó 60 g 87 Ft helyett 75 Ft 
Télapó 150g 180 Ft helyett 130 Ft 
Télapó 220 g 250 Ft helyett 220 Ft 
Ez csupán néhány termék az engedményes Télapók között! 

Télapó-csomagra megrendelést felveszünk! 
S Z A L O N C U K R O K 

„Segítsd 
a fogyatékost!" 

"Ne szánd, hanem se-
gítsd a fogyatékost!" cím-
mel kulturális bemutatót 
rendezett tegnap, szerdán a 
JATE aulájában a CIVI-
TAN Klub és a CARP Di-
ákszervezet. A műsoros es-
ten olyan szereplők léptek 
föl, akik maguk is vala-
milyen fizikai, szellemi sé-
rüléssel élnek közöttünk, 
mégis képesek arra, hogy 
önmagukon, sorstársaikon 
segítsenek. Sok-sok, heteket 
igénybevevő próba előzte 
meg a közönség előtt el-
hangzó produkciókat: az 
előadott verseket, zeneszá-
mokat, színpadi jeleneteket. 
A nagy igyekezettel sikerre 
vitt rendezvényhez kiállítás 
is kapcsolódik, amely 
ugyancsak fogyatékosok 
alkotásait mutatja be. A 
kulturális seregszemle tel-
jes bevétele a közepesen 
súlyos értelmi fogyatékos 
gyermekek életét hivatott 
teljesebbé tenni. 

Ch. á. 

Aranyérmes mászóka 

Zselés lOOOg 560 Ft helyett 500 Ft 
Zselés 500 g 340 Ft helyett 300 Ft 
Vajkaramellás 500 g 370 Ft helyett 340 Ft 
Marcipános lOOOg 840 Ft helyett 750 Ft 
Konzum lOOOg 410 Ft helyett 370 Ft 

Ez is csak néhány termék a teljes körű engedményes 
szaloncukor-választékból! 

Az akcióval Acél u. 15. (Tel.: 477-116) 
Főfasor 100. (Tel.: 401-114) 

alatti élemiszerüzleteinkben várjuk régi és új kedves 
vásárlóinkat! 

K a n y ó K f t . 

Hosszú évek óta október 
végén, Nürnbergben rendezik 
meg az ötletek, találmányok és 
új termékek vásárát. Az. idén 
20 országból 412 műszaki 
alkotást bírált el az IENA 94 
nemzetközi zsűrije, amelyben 
térségünket és a keleti orszá-
gokat Sulyok Béla fe l ta láló 
képviselte. 

A Magyar Feltalálók Egye-
sülete által bemutatott újdonsá-
gaink 80 százalékát, 14 talál-
mányt díjaztak. Aranyérmet 
nyert a Maly házaspár kötél-
alagút mászókája, amely egy 
hasznos és szórakoztató köztéri 
játék. 

Díjazottjaink között minden 
bizonnyal megtalálhatók a jövő 
villanyautójának alapjai: Pe-
resztegi Sándor és társai új 
típusú villanymotorja, valamint 
Csőkör Csaba és Balogh Sán-
dor sebességváltója. Két ha-
gyományos benzinmotor ra 

vonatkozó újmegoldás, Csonka 
Imre és Dutkay György talál-
mányai ezüstérmet nyertek. A 
járművekhez kapcsolható még 
egy magyar siker. Görög Imre 
új típusú autókerék szabadal-
ma. Környezetvédelmi talál-
mányainkat mind díjazták, a 
Raffay-féle talajszerkezet-mé-
rőrendszer és a Sulyok-Szentir-
mai pár által kidolgozott nap-
és szélenergiát fe lhaszná ló 
lakóház ezüstérmet szerzett. 
Az ipari berendezések közül 
Sörök Jené sa roksa tu ja és 
Nagy Balambér szállítócsigája 
nyert még. Ezüstéremmel ju-
talmazták Hajdú Imre rákosda-
ganat-meghatározó számítógé-
pes rendszerét és Vaszily 
József diabetikus készítménye-
it. Sikert arattak a már hagyo-
mányosnak mondható magyar 
logikai játékok, a Vecsey test-
vérek és Molnár Gábor újdon-
ságai. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Azt hinné az ember, hogy 

egy ilyen korú fiúnál a kíván-
csiság, a szerelem, vagy a kéj-
vágy lehet oka efféle cselek-
ménynek, de ebben az esetben 
nem erről volt szó. Nemcsak 
az ő, hanem K. László eseté-
ben is a pénzszerzés volt a 
mozgatórugója annak az igye-
kezetnek, hogy a preparált kár-
tyával minél többet üzemeltes-
sék az erre alkalmas telefono-
kat. Megbízóiknak milliókat, 
nekik napi körülbelül kétezer 
forintot hozott a konyhára az 
egyoldalú telefonálgatás. Eze-
ket a hívásokat egy szextele-
fon-szo lgá l ta tásoka t üze-
meltető kft. „rendelte meg" P. 
Lászlón keresztül, aki ezért 
tisztes jutalmat, bevallása sze-
rint egy hónap alatt másfél mil-
lió forintot kapott. 

• Korábban rendre cá-
folták a sajtóban a telefon-
kártyák hamisítási lehető-
ségét. Mi a helyzet ma? -
kérdezte az'Atlantic Sajtó-
szolgálat munkatársa Szász 
Attilát. 
- Mára már nincs értelme a 

titkolózásnak - válaszolta a 
Matáv illetékese. - Én már egy 
évvel ezelőtt, tavaly novem-
berben figyelmeztettem, hogy 
a telefonkártyák preparálhatok. 
Igaz, ezt akkor sokan nem 
hitték el. Pedig ami történt, az 
sajnos világjelenség. Minde-
nütt, ahol ilyen készülékek 
üzemelnek, vannak.kreat ív , 
ügyes, de gátlástalan emberek, 
akik több-kevesebb sikerrel 
megpróbá lkoznak a hami-
sítással. 

• Mit tettek a további ha-
misítások elkerülése végett? 
- Új szoftvereket szerelünk 

be az ország mintegy tizen-
kétezer kártyás készülékébe, a 
munkánkkal napokon belül 
végzünk. így lehetetlenné válik 
a régi trükkel többmilliós kárt 
okozni ismét a Matávnak. 

• Mibe kerül ez? 
- Mintegy 5 millió forintba 

országosan. 
• Ezt a be nem tervezett 
kiadást ismét a lakossággal 
fizettetik meg valamilyen 
módon? 
- Emiatt biztos, hogy nem 

lesz díjemelkedés. 
• Véleménye szerint med-
dig tart, amíg újból fölbuk-

kannak az eredményes kí-
sérletezők? 
- Ezt pontosan nem lehet 

megmondani , mindenesetre 
kü lönfé le megf igye lő rend-
szerekkel próbálunk gátat vetni 
a kár tyahamis í tók tevé-
kenységének. Akkor lépünk 
ismét akcióba, amikor azt ész-
leljük, hogy üzleti nagyság-
rendűre növekszik a kártyaha-
misításból eredő kára a Matáv-
nak. Már régóta tudtuk, hogy 
vannak preparált telefonkár-
tyák, de mivel nem alkalmaz-
ták nagy tömegben ezeket , 
nem tartottuk szükségesnek, 
hogy közbelépjünk. A Matáv-
nak a telefonkártya-hamisítás-
ból jelentős kára eddig nem 
volt, a kár összege pár millió 
for int , mely a Matáv bevé-
telének egy százalékát sem éri 
el. 

• Milyen büntetésre szá-
míthatnak a hamis kártyá-
sok? 
- Jogászaink szerint ez bűn-

cselekménynek számít, három 
évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújthatok azok, akikre a rend-
őrség rá tudja bizonyítani a 
kártyahamisítást, és az ezzel 
j á ró anyagi károkozás t . A 
rendőrség nyomozása még 
nem zárult le, fe lügyele t i 
rendszereinkről folyamatosan 
hívjuk le azokat az adatokat, 
melyek összesítése után pontos 
összeget tudunk mondani , 
hány forint kár érte a Matávot. 

• Milyen végleges meg-
oldások kínálkoznak? 
- Nemrég jöttem vissza egy 

külföldi szakmai útról, ahol 
egy előadáson egy kártyaszak-
értő elmondta: jelenleg nem 
létezik, és valószínűleg nem is 
fognak kitalálni olyan kártyás 
t e l e fonrendszer t , melynek 
valamelyik láncszemét rövi-
debb-hosszabb idő elteltével 
valamilyen módon ne lehetne 
kijátszani, hamisítani. Legfel-
jebb az a kérdés, hogy megéri-e. 
A Matáv rendszereinek még 
egy darabig vannak módosítási 
lehetőségei a kár tyahami-
sítókkal szembeni védekezés 
érdekében. Ám annak függvé-
nyében, hogy milyen további 
szo lgá l ta tásokkal k íván juk 
bővíteni kár tyás t e l e fon-
hálózatainkat, legkésőbb 3-4 
év múlva mindenképp újabb 
fejlesztésekre lesz szükség. 

Hoffman József 


