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• Döntött a kormány 

Törlesztiink o Valutaalapnak 
A kormány a Magyar 

Nemzeti Bankkal egyetértés-
ben úgy döntött, hogy idő 
előtt letörleszti a Nemzetközi 
Valutaalaptól felvett hitelek 
egy részét. Ennek értelmé-
ben még novemberben 
visszaf izet i az egyébként 
1998. végéig esedékes mint-
egy 620 mil l ió dol lárnak 

megfelelő összegű tartozását. 
Az előtörlesztés kedvezőbbé 
teszi az ország külső adóssá-
gának kezelését, csökkenti a 
kamatterheket és ezzel hoz-
zájárul az infláció mérséklé-
séhez - jelentette be a kabi-
net csütörtöki ülését követő 
sajtóértekezleten Kiss Ele-
mér. 

A Miniszterelnökségi Hi-
vatal államtitkára rámutatott, 
hogy az intézkedést a gazda-
sági stabilizáció terén elért 
kezdeti eredmények, az or-
szág fizetési mérlegének ja-
vulása, valamint a forint 
iránti bizalom erősödése ala-
pozza meg. A lépést az teszi 
lehetővé, hogy az ország va-

lutatartalékai megfe le lő 
nagyságúak, és a szükséges 
hitelek kedvező feltételekkel 
felvehetők a nemzetközi 
pénzpiacon. Kiss Elemér a 
tájékoztatón azt is bejelentet-
te, hogy a kormány a napi-
rendjén szereplő 25 előter-
jesztésből időhiány miatt 
csak 15-öt tudott megtár-
gyalni, ezért az elmaradt té-
mákat vasárnap vitatja meg. 

Ekkor lesz szó Suchman 
Tamás privatizációt felügye-
lő tárca nélküli miniszternek 
a többségi állami tulajdon-
ban lévő vállalatok dolgozói-
nak bérfejlesztésére tett ja-
vaslatáról is. (MTI) 

Egyre nagyobb érdeklő-
dés kíséri - szerte az ország-
ban - a közelgő millecente-
nárium évforduló tervezett 
megünneplését, tekintettel az 
ország, az önkormányzatok 
szűkös pénzügyi lehetősége-
ire. A kormány még 1994 ta-
vaszán úgy döntött, hogy ha-
zánk teherbíróképességének 
megfelelően szerény, tárgy-
szerű, de az esemény jelen-
tőségéhez méltó és elsősor-
ban a helyi kezdeményezé-
sekre épülő programsorozat 
megvalósítását támogatja. 
Ennek szellemében hívták 
életre A honfoglalás 1100. 
évfordulója emlékbizottsá-
got. E grémium ez é\ szep-
temberében Göncz Árpád el-
nökletével megvitatta, illetve 
elfogadta az évforduló meg-
ünneplésének koncepcióját. 
Ennek kapcsán jóváhagyta a 
kiemelt központi rendezvé-
nyek listáját és a '96-ra java-
solt költségvetést. E prog-
ramban pedig már - a koráb-
bival ellentétben - szerepel 
az Ópusztaszer i Nemzet i 
Történeti Emlékpark is, mint 
az első magyar országgyűlés 
színhelye. Deme Péter mi-
niszteri biztostól azt is meg-
tudtuk, hogy a jövő év ápri-
lisának végén vagy május 
elején a parkot nemzeti tör-
téneti emlékhellyé avatják. 

• A Szer monostor és kora című régészeti kiállítás 

Ópusztaszer és a millecentenárium 

Deme Péter hangsúlyozta: a '96-os megemlékezé-
sekre készülés egyben előkészület az államalapítás 

ezredik évfordulójának méltó megünneplésére. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

Ezenkívül a Feszty-körkép 
épületében ünnepélyesen is 
megnyitják a Szer monostor 
és kora régészeti - amelyet 
tegnap már be is mutattak a 
sajtó képviselőinek - , vala-
mint a Promenád 18% című 
viselettörténeti állandó kiál-
lítást. 

Az országban megrende-

zendő összesen 11 kiemelt 
rendezvény mellett, a több 
mint 1200 igénylő közül 394 
- megyénkből Szegedről 15, 
szentesről 2, Vásárhelyről és 
Csongrádról pedig l - l pá-
lyázó - részesül támogatás-
ban a bírálóbizottságok által 
szétosztható 222,5 millió fo-
r intból . A kormányzat 

egyébként 1994/95/96-ban 
összesen mintegy 1,3 milli-
árd forintot biztosít az év-
forduló megünneplésének 
költségeire. Az előadó el-
mondta: ez az összeg az ese-
mény jelentőségéhez mérten 
ugyan nem sok, de ha figye-
lembe vesszük, hogy mégis-
csak ennyivel nő a kultúrára 
fordított támogatás három év 
alatt, akkor - tekintettel a 
magyarországi viszonyokra 
- nem szabad elégedetlen-
kednünk. Az ünnepi prog-
ramsorozatot várhatóan szí-
nesíti majd jó néhány nyu-
gat-európai és japán kulturá-
lis rendezvény is. Sőt annak 
érdekében, hogy úgy ideha-
za, mint külföldön minél 
többen megismerkedhesse-
nek a rendezvényekkel, az 
elsősorban a turisztikai kíná-
lat bővítését szolgáló '96: 
M a g y a r o r s z á g l -p rog ram 
szervezőivel - magyar és 
többféle idegen nyelven -
közös kiadvány megjelente-
tését is tervezi az emlékbi-
zottság titkársága. 

N. Rácz Judit 

• A pesti tüntetés előtt 

Pedagigusdemonstráció 
Szegeden is! 

A szegedi pedagógusok is 
csatlakoznak a Pedagógusok 
Szakszervezete által novem-
ber 15-re meghirdetett buda-
pesti országos demonstráció-
hoz, sőt előző napon, no-
vember 14-én Szegeden is 
lesz tüntető megmozdulás -
tudtuk meg a PSZ városi tit-
kárságán. A helyi demonst-
rációra azért kerül sor, mert 
a szegedi közoktatási intéz-
mények szakszervezeti kép-
viselői szerint a központi 
tüntetés iránt az iskolákban 
nagy az érdeklődés, de sok 
pedagógus nem tudna Pestre 
utazni, ezért helyi tüntetéssel 
is nyomatékot kívánnak adni 
a tervezett kormányzati in-
tézkedésekkel szembeni el-
lenállásnak. 

Az még nem dőlt el (a 
várható résztvevők számától 

függ), hogy a november 14-
i, várhatóan délután 3 órakor 
kezdődő szegedi tiltakozás 
teremben, avagy szabadtéri 
nagygyűlés formájában tör-
ténik. A PSZ-nél várják a 
közművelődési és közgyűj-
teményi, valamint a felsőok-
tatási dolgozók szakszerve-
zeteinek csatlakozását is. A 
pedagógusok részéről a tilta-
kozó akció szónoka Borbáth 
Gábor, a PSZ országos titká-
ra lesz. 

Ami a budapesti nagy-
gyűlést illeti, Pcipp Jánosáé-
tól, a PSZ városi titkárától 
megtudtuk, hogy a résztvevő 
szegedi pedagógusokat 
ugyanolyan szakos kollégáik 
helyettesítik majd, tehát a 
demonstráció miatt nem ma-
radnak el a tanórák. 

P. J. 

Több mint ti-
zenhárom kilo-
gramm heroint 
foglaltak le szer-
dán késő este a 
nagylakit részben 
„helyettesítő" 
battonyai hatá-
rátkelőhelyen a 
kábítószerre va-
dászok. Ami azt is 
jelenti: Battonya 
is elveszítette 
„szüzességét". A 
csempészek, há-
rom - nevükből 
sejthető: török 
nemzetiségű, bol-
gár állampolgár-
ságú férfi -
olyan trükköt ve-
tettek be, amely 
még a vámosokat 
is meglepte: a ká-
bítószer egy részét 
a drogfutárok ká-
bítószerrel takar-
ták le! Vagyis: a 
13 kilogrammnál 
is több heroint 

• Heroinfogás 

Battonya is 
elkábult 

rejtő húsz darab 
csomag egy részét 
csak úgy egysze-
rűen behajították 
a csomagtartóba, 
valamint az egyik 
első ülés alá! Va-
lószínűleg ezzel 
csak tesztelni 
akarták a magyar 
vámosokat, 
ugyanis nem 
minden csomagot 
„dugtak" jól lát-
ható helyre, csak 
négyet, a többit 
autókárpit mögé 
rejtették. 

S ami egyálta-
lán nem meglepő: 

a bolgároknak 
feltett kérdésekre 
a várt „igen" he-
lyett mindig 
„nem", a várt 
„nem" helyett pe-
dig kizárólag 
„igen" érkezett. 

A három csem-
pészt a vámosok -
természetesen a 
heroinnal együtt 
- rátukmálták a 
Békés Megyei 
Rendőr-főkapi-
tányságra. A bol-
gárokat őrizetbe 
vették. 

(Oláh) 

Csak 
a nők 

62 éve 
a biztos 

A Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamára 
aktuális adózási, társadalom-
biztosítási és munkajogi kér-
désekről szervezett tegnap, 
csütörtökön, Szegeden egy-
napos továbbképzést. Szo-
koly Tamás, a Csongrád Me-
gyei Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság igazgatója a nyug-
díjjal kapcsolatos változá-
sokról tájékoztatta a hallga-
tóságot. A kilátások mind a 
munkáltatók, mind a munka-
vállalók számára sötétek, és 
jelenleg csak egy a biztos: a 
nők 62 éves korukban men-
nek majd nyugdíjba. 

Általános derültséget vál-
tott ki a megyeháza nagyter-
mében, amikor Szokoly Ta-
más kijelentette: mivel a nők 
a statisztika szerint átlagosan 
7 évvel élik túl a férfiakat, 
indokolt, hogy hét esztendő-
vel később menjenek nyug-
díjba. így a tébé lerövidítheti 
azt az időszakot, amelyre 
nyugdíjat kell fizetnie. Az új 
időszámítás jövőre indul, ak-
kor a mostani nyugdíjkorha-
tár 1 évvel emelkedik, majd 
azt követően kétévente 
eggyel. A jogszabályok tehát 
biztosítják azt az átmenetet, 
amely egészen a korhatár-
emelkedésig tart. A férfiak 
esetében még nem dőlt el, 
1997-től egyből fölemelik-e 
62-re a nyugdí jkorhatár t , 
avagy csak fokozatosan. Az 
irányadó időszak, amely a 
nyugdíjalapot képezi, 15 év. 
Az inflációt természetesen 
figyelembe veszik, a munka-
béreket egységes szorzóval 
igazítják ki. 

A jövőben évente kétszer 
emelnek majd nyugdí ja t , 
egyszer január l-jén 7 száza-
lékkal, másodszor július 1-
jén, az előző évi nettó kere-
setnövekmény alapján. Meg-
szűnik az előnyugdíj intéz-
ménye. Aki idén június 30. 
előtt munkanélküli járadék-
ban részesült, még egyszer 
utoljára élhet az előnyugdí-
jazás rendszerével . Az új 
rendelkezések szigorítják a 
rokkantnyugdíjba vonulás 
lehetőségét. Ennek oka: ma 
a nyugdíjasok 40 százaléka 
részesül öregségi, 60 száza-
léka pedig rokkantsági nyug-
díjban. 

Előreláthatóan 2 százalék-
kal csökken a munkáltatói 
járulék, 44-ről 42-re, ellen-
ben nő a munkavál la ló i , 
ugyanezzel a 2 százalékkal. 
Jól tehát nem járhatunk. 

F. K. 

Tizenkilenc és tél 
r alált! Süllyed! Bokros eltalálta, mégpedig azt a 

társadalmi réteget, amelyik még a felszínen tar-
totta magát. Hamarosan azonban megkezdheti a 
süllyedést. Torpedójáték zajlik és véres a valóság. 

A családi pótlék még jár egy ideig, az újabb tervek 
szerint csak 1996 közepén vonják meg a Jobb anyagi 
körülmények" között élőktől. A mostani variáns 19 és 
félezer forintnál húzza meg a határt, mármint per 
kopf, per eltartott. Az annyi, mint 78 ezer forint havi 
nettó jövedelemnél - ha kétkeresős, négytagú család-
modellt veszünk alapul - búcsút inthetünk a meg-
szokott szociális juttatásnak. 

Az a gyanúm, sokan fogunk integetni. Az a bizo-
nyos 78 ezer forint ugyanis olyan választóvonal, ame-
lyet nagyon könnyű pár forinttal átlépni. Elég hozzá 
egy átlagos időtartamú munkaviszony egy átlagos 
szakmában. Elég hozzá egy szerény alapfizetés, vala-
mi kis maszekkal megfejelve, olyannal természetesen, 
amelyiknek nyoma marad. A Pénzügyminisztérium 
szerint tudniillik nem az alapbért, hanem az elmúlt 
évi adóbevallást kell mellékelni a családi pótlék 
igényléséhez. 

Tizenkilenc és fél ezer forint sokaknak maga az el-
érhetetlen messzeség, aki fölötte keres, az már bur-
zsujnak számít. Elkölteni viszont nagyon könnyű. 
Például lehet rajta venni egy női kosztümöt, vagy egy 
férfi zakót nadrággal, esetleg egy inggel kiegészítve. 
De akkor nem kell se enni, se inni, se lakni, se fűteni. 
A KSH már egy ideje nem készít létminimum számítá-
sokat. De a régi számok alapján - mondta egy szak-
ember -, inflációval felszorozva ma 17 ezer 402 fo-
rint lenne a létminimum egy városi, négytagú család 
esetében. A létminimum, ami feltételezi, hogy a gye-
rek csak levetett ruhákat és könyveket hord, nem kor-
repetálják matekból és nem jár sehová. Kétezer ötszáz 
forint választja el attól a társától, akinek taníttatásá-
hoz, eltartásához már egy fillérrel sem hajlandó hoz-
zájárulni az állam. 

Jó, jó, azért nem annyira tragikus a helyzet, mert a 
havi 7-8 ezer forint csepp a tengerben a többi súlyos 
probléma mellett. Igaz, de évi nettó százezer forint 
mindekinek pénz. Futja a menzára, besegít a cipő, a 
télikabát árába. Számit, méghozzá rengeteget. Nélkü-
le süllyedni kezd egy újabb társadalmi réteg, amelyik 
ott billeg a 19 ezer 500forint határán. 

Dehát ez nem jóléti állam, és Bokrosnak igaza 
van, mert az ország eddig teljesítőképessége fö-

lött költött szociális juttatásokra. Majd ha itt lesz a 
Kánaán, talán újra adnak családi pótlékot. 

Csakhogy üldöznek a számok. A statisztikák. Mi-
szerint nálunk a vállalkozók országos átlagban 118 
ezer, Csongrád megyében 85 ezer forintos éves jöve-
delmet vallottak be 1994-ben. Vagyis havonta 7-10 
ezer forintot kerestek. Ők tehát, mint a társadalom le-
gelesettebb rétege, jogosultak voltak és lesznek a csa-
ládi pótlékra. Talált! 
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Szeded, Csongrádi "Ht. 27. 
TeL : 62/491-022. 

D o r n z s n i a l u . 5—7. 
Tel . : 62/311-092 
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PUMA edző- és sportcipők 
18-47-es méretig bőr 

" és gyöngyvásznas cipők. 
Futballcipők 35-44-es méretig. 

Csapatoknak, viszonteladóknak kedvezmény 
Szeged, Takaréktár u. 1. 

l o m m r d T A N K Ö N Y V B O L T f A ^ t l 
Paplr-lrószer termékek, 
ünnepi csomagoló- és dfszftőanyagok, 

jh 1996-os naptárak kedvező áron! 
Bgyes termékek 30%-os árengedménnyel! 

Szeged. Budapesti krt. 5. (voli Ula Akác étierem) TeL: 82/482-776. 

• Tengerre, magyar! 

Együttműködés Fiúméval 
Az alapellátás korszerűsítésével kapcsolatos ötletekre, 
programokra szerezhető vissza nem térítendő pályáza-
ti pénzekről tartottak tegnap, csütörtökön sajtótájékoz-
tatót a Progress Alapítvány székházában. 

• Nem csak háziorvosoknak 

Milliók az alapellátásra 

A horvátországi kamarák 
közül eddig csak a zágrábival 
ápolta a kapcsolatokat a 
Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara. Tegnap, 
csütörtökön jelentős előrelé-
pés történi: együttműködési 
megállapodás született egy 
másik, a megye számára stra-
tégiai szempontból hasonlóan 
fontos szervezettel, a rijekai 
gazdasági kamarával. A meg-
állapodást Szeri István, a 
CSMKIK és Krsto Pavic, a ri-
jekai kamara elnöke látta el 
kézjegyével. 

Krsto Pavic, aki egyben a 
rijekai kikötő vezérigazgatója, 
elmondta: a rijekai kamara a 

21 horvátországi szervezet 
egyike. Ipari szempontból a 
legjelentősebb a térségben a 
hajóépítés, a traktorgyártás, a 
fa- és kőolajfeldolgozás, de 
hasonlóképpen fejlett a szállí-
tás, a kereskedelem és a turiz-
mus is. A Csongrád megyei 
kamarával azért írják alá az 
együttműködési megállapo-
dást, mert számítanak a ma-
gyar mezőgazdasági és élelmi-
szeripari termékekre, ame-
lyekből behozatalra szorulnak. 
Cserében a rijekai kikötő szol-
gáltatásait kínálhatják föl. 

Ser i István, a CSMKIK el-
nöke külön is hangsúlyozta, 
mennyire lényeges, hogy a ri-

jekai kikötő visszanyerje ere-
deti rangját. A hazai szállítók 
közel 2000 tengeri mérföldet 
spórolhatnának meg, ha az 
északi kikötők helyett Rijeká-
ból indíthatnák útjára a Közel-
és Távol-Kelet felé irányuló 
árut. Nem titkolt cél, hogy 
mindkét fél a híd szerepét sze-
retné betölteni az EU tagálla-
mai és Kelet-Európa között. 

A kamarai megállapodás 
aprópénzre váltása december-
ben kezdődik: ekkor Csongrád 
megyei szállítmányozó cégek 
látogatnak Rijekába. 

F. K. 

A PHARE támogatásból 
származó összegekre a Nép-
jóléti Minisztérium írt ki pá-
lyázatot azok számára, akik 
az alapellátást - azaz a fel-
nőtt és gyermek háziorvos-
lást - kívánják fejleszteni, 
korszerűsíteni, függetlenül 
attól, hogy az alapellátásban 
dolgoznak vagy sem. Ezért a 
pályázatra a háziorvosokon 
kívül je len tkezhetnek az 
egészségügy más területein 
dolgozók, valamint civil 
szervezetek is. 

Az elfogadott kis projek-
tekre 10 ezer ECU - kb. 1 
millió 700 ezer forint - , a 
nagy projektekre 50 ezer 
ECU - kb. 8 millió forint -
vissza nem térítendő támo-
gatás nyerhető. Míg az 
előbbihez nem kell saját 
erő, addig az utóbbihoz 20 

százalék készpénz vagy ap-
port szükségeltetik. 

A pályázaton elnyert tá-
mogatások eszközök, mód-
szerek illetve bérek finanszí-
rozására egyaránt fordítha-
tók. A pályázni szándékozók 
a tenderdossziéhoz ingyen 
juthatnak hozzá a Progress 

Alapítvány - Tisza Lajos 
körút 63. - székházában, s 
a pályázattal kapcsolatos bő-
vebb felvilágosítást is kap-
hatnak itt, minden hétfőn és 
szerdán 15 és 17 óra között 
Kovács Sándortól i l letve 
Morva Lászlótól. 

A pályázni szándékozók 

számára tájékoztatót is ren-
deznek november 9-én 14 
órakor a Talent Centerben. 

A pályázatok beadási ha-
tár ide je december 8. A 
PHARE támogatások odaíté-
léséről a Népjóléti Miniszté-
riumban döntenek. 

K. K. 


