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• Tagintézményi jogok 
a főiskolai karnak 

Megállapodott 
a JATE és a SZÉF 

• Nincs átszállás! 

Szeged repülőtér - Maroslelén? 

Szeged repülőtér: az első világháború óta működik. (Fotó: Karnok Csaba) 

Néhány héttel ezelőtt 
meglehetősen nagy port 
kavart felsőoktatási kö-
rökben, hogy egy kor-
mányrendelet a Kerté-
szeti Egyetemtől a JATE-
hoz rendelte a szegedi 
Élelmiszeripari Főiskolai 
K a r t (SZÉF) . T e g n a p 
megszületett a megol-
dás : e l fogadták azt a 
szervezeti és működési 
szabályzatot , amely a 
JATE-n belül különleges 
jogokkal ruházza fel az 
új kart. 

Alaposan fe lborzol ta a 
kedélyeket az a május eleji 
kormányrendelet , amely a 
Kertészeti és Élelmiszeripa-
ri Egyetemtől a JATE-hoz 
rendelte a szegedi Élelmi-
szer ipar i Főiskola i Kart . 
Korábban , az i n t eg rác ió 
előkészítésekor ugyanis ar-
ról volt szó, hogy a SZÉF 
önálló tagintézményként lép 
a Szegedi Fe l sőok t a t á s i 
Szövetségbe (SZFSZ), és 
csak gazdasági szempontból 
lesz a t u d o m á n y e g y e t e m 
költségvetési egysége. Meg-
oldásként a felek - a mi-
nisztérium elvi egyetértésé-
vel - úgy döntöttek, hogy a 
SZÉF egyfelől a JATE kara 
lesz, másfelől a szövetség 
tagintézménye. 

Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy a kar szervezeti 
és működés i szabá lyza ta 
rögzíti azokat a tagintézmé-
nyi státussal járó jogosítvá-
nyokat, amelyeket a SZÉF a 
tudományegyetemen belül 
is megkap. A JATE Egyete-
mi Tanácsa tegnap egyhan-
gúlag elfogadta a szabályza-
tot. 

Ennek értelmében a szö-
vetség időtartamára a JATE 
biztosítja a SZÉF részére a 
s zöve t ségben részt vevő 
felsőoktatási intézményeket 
megillető szakmai - oktatási 
és kutatási - autonómiát. A 
SZÉF vezető tes tü le te , a 
Kari Tanács hatáskörét úgy 
gyakorolja, mint az SZFSZ 
tagintézményi tanácsa. A 

kar vezetője és törvényes 
képvise lő je a fő igazgató , 
míg a működés felett a tör-
vényességi fe lügyelete t a 
JATE rektora látja el. A fel-
vételiket a SZÉF az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően 
önállóan szervezi és bonyo-
lítja. 

A felvételi iratok és hatá-
rozatok aláírása és kiadása a 
főigazgató hatáskörébe tar-
tozik, az egyetem rektora ál-
tal átruházott hatáskörben. 
A SZÉF-en kiadott okleve-
leket a rektor és a főigazga-
tó közösen írják alá, míg a 
karra beiratkozott hallgatók 
indexét a főigazgató hitele-
síti. 

A SZÉF-en a munkáltatói 
jogkört szintén a főigazgató 
gyakorolja. A kar főigazga-
tója és a hallgatói önkor-
mányzat elnöke tanácskozá-
si joggal vesz részt az egye-
temi tanács munkájában. 

A SZÉF az egyetem rész-
jogkörű költségvetési egy-
ségeként működik, a saját 
bevételek és támogatások 
felhasználására kötött meg-
á l l apodás a lap ján . A kar 
nem vállalhat olyan kötele-
zettséget önálló pénzügyi 
előirányzatai és más bevéte-
lei terhére, amely az egye-
tem gazdálkodását és pénz-
ügyi helyzetét veszélyezteti. 

Dr. Szabó Gábor főigaz-
gató a szavazás után bölcs, 
és az egyetemi tanácshoz 
méltó döntésnek nevezte a 
szabályzat elfogadását. Mint 
mondta, ezzel minden aka-
dály e lhá ru l t a „békés 
együttélés" és az integráció 
sikeres fo lyta tása elől. A 
főigazgató fontosnak tartot-
ta hangsúlyozni, hogy a kor-
m á n y r e n d e l e t nyomán 
előállt kényszerhelyzetet a 
helyi intézmények maguk 
o ldot ták fe l , mindkét fél 
megelégedésére. - Most a 
főiskolán a sor, hogy bizo-
nyítsa, méltó a tudománye-
gyetem tanácsának bizalmá-
ra - mondta Szabó Gábor. 

K. G . 

Nagyot ugrottak a 
szegedi repülőtéren, 
amikor meglátták a 
Csongrád megyei önkor-
mányzat területrendezési 
tervét. Ebben ugyanis az 
szerepelt, hogy Szeged 
helyett Maroslele mellé 
kellene költöztetni a re-
pülőteret. A városi főépí-
tész és a repülőtér ve-
zetője egybehangzóan 
botorságnak tartja az öt-
letet. 

Sztnes, szélesvásznú pros-
pektust készített a budapesti 
VÁTI Kht. a Csongrád me-
gyei közgyűlés felkérésére. A 
megyei területrendezési terv 
foglalkozik a légi közleke-
déssel , alaposan meg is 
lepődtek a szegediek a beve-
zető mondatokon, melyek 
szerint „a szegedi repülőteret 
nemzetközi normáknak meg-
felelő regionális repülőtérré 
fejleszteni nem lehet." Éppen 
ezért több ötlet - Zsombó, 
Balástya - után azt javasol-
ják: kerüljön Maroslele mel-
lé a repülőtér, az indokok 
szerint ez a terep ugyanis 
egyenlő távol lenne Sze-
gedtől, Hódmezővásárhelytől 
és Makótól. 

„A budapestiek két tanul-
mányból szűrték le ezt a meg-
döbbentő megállapítást - Po-
dolcsák András, a szegedi re-

Szombati számunkban 
még csak a szegedi köz-
pontú CB Bróker Rt. fel-
függesztéséről írtunk, de 
úgy, hogy meglevő ügy-
feleit még kiszolgálhatja 
az elsősorban könyvelé-
si, ny i lvántartás i hiá-
nyosságok miatt elma-
rasztalt társaság. A hely-
zet azóta súlyosbodott, a 
az Állami Pénz- és Tőke-
piaci Felügyelet szerdán 
felügyeleti biztost rendelt 
ki a társasághoz. 

A CB Bróker már a hét 
elején önkorlátozással élt, az-
az hétfőtől már nem fogadott 
el új megbízást régi ügyfele-
itől sem, illetve a még élők 
teljesítését felfüggesztette. 
Azóta csak transzferkérelme-
ket fogadnak be, igaz érték-
papírfajtánként ötezer forint-
ra emelték a korábbi ezer fo-
rintos díjat. A kisbefektetők 
ezen alaposan fel is háborod-
tak - a nagyok kevésbé de 
Zádori Judit vezérigazgató 
szerint az elismerten kény-
szerlépésre lehetőséget ad 
üzletszabályzatuk, amely tí-
zezer forintban maximálja a 
transzferdíjat. Szóval többe 
kerül „elhozni" az egyre ne-
hezebb helyzetbe került CB-

pülőtér vezetője, azt hitte 
először, rosszul lát. - De mi-
lyen tanulmányokból!? Az 
amerikaiak 1991-ben készt-
tettek egy tervet az ország 
légközlekedési adottságairól, 
mely olyan általánosságokat 
tartalmaz, hogy Bangladestől 
Brazíliáig mindenhol igaz le-
het, csak a városneveket kell 
átgépelni benne. A másik do-
kumentumban pedig egy köz-
gazdász jósolt a polgári légi 
közlekedéssel kapcsolatban, s 
ebben csupán annyit jegyzett 
meg, hogy a regionális légi 
forgalom ellátására alkalmas 
területet kell kijelölni. Érde-
kesség, hogy ugyanezt az ál-
talánosságot mondta Pécs, 
Békéscsaba és Szeged eseté-
ben, márpedig mindhárom 
város rendelkezik repülőtér-
rel! Az a baj, hogy néhány 
ilyen megjegyzés jó táptalaj 
azoknak, akik ellenzik a re-
pülőterek fejlesztését, a terü-
leteket inkább telekspekuláci-
óra használnák." 

Érdemes megjegyezni , 
hogy a fentebb említett két 
tanulmány szerzője nem járt 
Szegeden, csupán okiratok-
ból és térképről ismerkedhe-
tett a helyi viszonyokkal . 
Márpedig így az amerikaik 
azt a régi általános rendezési 
tervet láthatták, melyen a 
szegedi repülőtér helye tarta-
lék lakóterületként szerepel. 

tői az értékpapírokat, de így 
is elég nagy erre az igény, hi-
szen hét közben a megnöve-
kedett nyitvatartási idő elle-
nére is kénytelenek voltak 
sorszámot osztani. (Érdekes, 
hogy ennek ellenére tegnap 
ebédidőben kifejezetten csen-
des volt a Mérey utcai iroda, 
még üres asztal is akadt, ügy-
félre váró alkalmazottal.) 

A csütörtöki Magyar 
Tőkepiacban már azt tették 
közzé, hogy a CB nem ren-
delkezhet a Központi Elszá-
molóház és Értéktár - KE-
LER - Rt.-nél vezetett szám-
lái felett. Ezeken jóváírást 
csak a kirendelt felügyeleti 
biztos ellenjegyzésével hajt-
hat végre a KELER. A máso-
dik, a felügyeleti biztos ki-
rendeléséről szóló határozat-
ban egyúttal a társaság befek-
tetési szolgáltatási tevékeny-
ségét is felfüggesztették, azaz 
a hétfőtől élő önkorlátozás 
így gyakorlatilag hivatalossá 
és kötelezővé is vált. 

A második határozat in-
doklásában a felügyelet meg-
állapítja, hogy a hétfőn beve-

Ez azóta megváltozott, a vá-
ros új ÁRT koncepciójában 
már reptérről beszél. 

Négy éve a Dornier 
Deutsche Aerospace szakem-
berei viszont eljöttek Szeged-
re, amikor elkészítették ter-
veiket. A regionális reptér 
változatlan helyen történő 
fejlesztését három fő ütemre 
osztották, s a jelenlegi 1500 
méteres füves pálya helyett 
burkolt 1800 méteres fel- és 
leszállópályát terveztek. Ez 
azt jelenti , hogy a Boeing 
767-200-nál kisebb gépek 
akadálytalanul közlekedhet-
nének, vagyis a pálya bőven 
megfelelne az igényeknek. 
Jellemző, hogy az amerikai 
tervekben 900, 1200, majd 
1600 méteres pályáról be-
szélnek. 

„Szegednek már van re-
pülőtere, a város többször 
kezdeményezte a tulajdonba 
vételét, hiszen csak így lenne 
értelme a fejlesztésnek. Biza-
kodom, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium hozzáállása is 
kedvezően változik" - zárta 
le a vitát a városi főépítész, 
Nóvák István, aki csak hal-
kan töprengve tette fel a kér-
dés, ugyan, miért juthatott 
eszébe a tervezőknek Maros-
lele, ahol soha nem is volt re-
pülőtér. Márpedig a Maroson 
túl már az is gondot okozhat, 
hogy miként közelítsük meg 

zetett önkor lá tozás jog-
szerűtlen, ellentétes a fel-
ügyelet határozatával - a régi 
ügyfelek megbízásait el kel-
lett volna fogadni - és súlyo-
san sérti a befektetők jogos 
érdekeit. „Megállapítom to-
vábbá, hogy az rt. igazgató-
sága nem képes a kialakult 
helyzetben feladatát megfe-
lelő módon ellátni, ... nem 
tudja felelősséggel vállalni az 
esetleges visszaélések meg-
akadályozását." Mindez egy-
becseng azokkal az értesülé-
sekkel. miszerint a CB a ká-
osz elkerülése érdekében ma-

a helyet, menjünk az algyői 
hídon, vagy váljunk a komp-
ra Tápénál...? 

„A majdan megépülő Sze-
ged-Bukarest gyorsforgalmi 
útról lenne leágazás - ad 
frappáns feleletet, s vázol ró-
zsaszín és igen távoli jövőt 
Gulyás Antal, a megyei ön-
kormányzat területfejlesztési 
osztályának vezetője, majd 
megnyugtatja a reptér költöz-
tetése miatt aggódókat. - Ez 
valójában csak egy vita-
anyag, mely minden elgondo-
lást és variációt tartalmaz, 
amit érdemes továbbgondol-
ni. Több mint 350 helyre 
küldtük el a fejlesztési kon-
cepciót, s július elsejéig vár-
juk a kritikus véleményeket. 
Később rendezünk egy köz-
meghallgatásos közgyűlést is, 
s csak ezek után készül el a 
megyei területfejlesztési kon-
cepció. Ekkora horderejű 
ügyekben egyébként is az or-
szággyűlésnek kell kimondani 
a végső szót." 

A földhözragadt maradi-
aknak szolgál még csattanó-
val Podolcsák András, a rep-
téri körmagyar után telefo-
non közli: néhány napja indí-
totta a román légitársaság va-
donatúj Airbus gépekkel a 
Szatmárnémeti-New York 
közvetlen járatot... 

Takács Viktor 

ga kérte a felügyeleti biztos 
kirendelését. A társaság a fel-
ügyeleti biztos érkeztéig gya-
korlatilag felfüggesztette a 
készpénzes kifizetéseket, s a 
vezetők úgy vélik, nincs re-
mény arra, hogy a normális 
üzletmenet visszatérjen. 

Azt már csak a kívülálló 
újságíró nem érti, hogy egy 
március eleji vizsgálat miért 
csak három és fél hónap múl-
va érik felügyeleti határozat-
tá, s óhatatlanul arra gondol, 
hogy a sz ínfalak mögött 
megpróbálták orvosolni a ba-
jokat - mindenekelőt t az 

• Személyes kérdések 
a telefonról 

Mindennapi 
szokásaink 

• Munkatársunktól 
A közvélemény-kutató cé-

gek napja a választások el-
múltával csak részben áldo-
zott le, hiszen nem csak poli-
tikai megrendelések vannak a 
világon. Példa erre az a Dél-
táv-felmérés, amelyet a szege-
di RePresent végez el a tele-
fontársaság megrendelésére. 
Mint Lednitzky Péter vezér-
igazgatótól megtudtuk, a na-
pokban Szeged, Hódmezővá-
sárhely, Makó, Szentes, 
Csongrád, Szatymaz, Deszk, 
Balástya, Földeák, Nagymá-
gocs, Fábiánsebestyén, Apát-
falva lakosai számíthatnak ar-
ra, hogy néhányukat szem-
élyesen keresik meg a Déltáv 
és RePresent megbízólevéllel 
ellátott kérdezőbiztosok. Tele-
fonhasználati szokásainkról 
érdeklődnek majd, azaz mikor 
és milyen célból vesszük 
igénybe a szolgáltatást, mi-
lyen a telefonos beállítottsá-
gunk, ismeijük-e az árakat, s 
ha igen, mennyire vagyunk 
rájuk érzékenyek? Milyen 
gyakran hívunk drágább von-
alakat, kék és zöld számokat, 
hogyan aránylik a telefonki-
adás a család összjövedelmé-
hez, milyen módon fizetjük a 
számlánkat? A Déltáv kíván-
csi mobiltelefonálási szokása-
inkra is, valamint arra, hasz-
náljuk-e a nyilvános készülé-
keket, ismerjük-e kiegészítő 
szolgáltatásokat, például a 
hangpostát, a Digifont, az In-
ternetet. Hangsúlyosan kérdez 
rá a Déltáv arra is, hogyan 
ítéljük meg munkáját, elége-
dettek vagyunk-e az ügyinté-
zés módjával. Itt az alkalom, 
lehet kritizálni is! 

Emlékkiállítás 
• Munkatársunktól 

Emlékkiállítás nyílik Va-
szary János munkáiból a Ma-
gyar Nemzeti Galéria és a Mó-
ra Ferenc Múzeum szervezésé-
ben a múzeum II. emeleti kiál-
lítótermében. A tárlatot ma dél-
után fél 5-kor Haulisch Lenke 
művészettörténész nyitja meg. 
A kiállítás június 26-ától októ-
ber 4-éig hétfő kivételével min-
dennap 10 és 17 óra között te-
kinthető meg a Móra Ferenc 
Múzeum II. emeled kiállítóter-
mében. 

ügyfélvagyon és a sajátva-
gyon szétválasztását, a pon-
tatlan nyilvántartást de ez 
nerfi járt átütő eredménnyel. 

Zanócz László, a Pakett 
Bróker Rt. vezérigazgatója 
egyáltalán nem örül annak, 
hogy a szomszédjában ilyen 
nehézségei támadtak a CB-
nek. Nem olyan nagy és nem 
olyan típusú az az ügyfélkör, 
hogy egy részének átszivár-
gásával fellendülne a Pakett 
forgalma. Az általános biza-
lomvesztés sokkal több kárt 
okozhat, mint az a haszon, 
amit az átigazolt új ügyfél ju-
taléka jelent . Egyébként a 
felfüggesztés utáni napokban 
nem túl sokan transzferálták 
át részvényeiket a Paketthez, 
s a felügyeleti biztos kineve-
zése tovább lass í t ja , egy 
időre talán meg is állítja a fo-
lyamatot. Gedei Zoltán, a 
Cenzor Értékpapír Rt. vezér-
igazgatója is az általános bi-
zalomvesztést tartja a legna-
gyobb bajnak, hiszen ebben a 
szakmában csak ritkán örül-
nek a másik tönkremenetelé-
nek. A felügyelet i biztos 
megjelenése szerinte is tör-
vényszerűen lelassítja majd 
az ügyfelek pénzhez jutását. 

Kovács András 

K O N Z U M B A N K B E T É T E K 

Családi Bankszámla 
Számláját díjtalanul nyitjuk meg. 
Teljesítjük közüzemi díjfizetéseit. 

A számlához VISA bankkártyákat is ajánlunk. 
Havonta az első két készpénzfelvételt a Konzumbank és 

a K&H automatáiból díjtalanul biztosítjuk. 
Gyors és egyszerű hitellehetőséget biztosítunk. 

Lekötési lehetősé}* Éves küimit EBKM 1 

1 hó 16,00% 16,00% 
3 hó 16,50% 16,50% 
12 hó 16,50% 16,50% 

V lekötés nélkül 14,50% 15,50% J 

4 millió forint felett 1% kamatprémium 

Bástya betétjegy 
Sávosan változó, fix kamatozású betét. 

Az elért kamatokkal együtt bármikor visszaváltható. 

Kamatsáv Kamata Kamatsáv Kamata 
1 hó 16,00% 7 hó 16,50% 
2 hó 16,00% 8 hó 16,50% 
3 hó 16,25% 9 hó 16,75% 
4 hó 16,25% 10 hó 16,75% 
5 hó 16,50% 11 hó 17,00% 

l 6 hó 16,50% 12 hó 17,00% J 
Éves átlagkamata 16,50% (EBKM 16,50%) 

K O N Z U M B A N K 

Ü z l e t i k ö r b e n - C s a l á d i k ö r b e n 

Hódmezővásárhely, Kossuth lér 2. Tel.: (62) 342-004 

A/ 4MFB bankcsoport tagja 

• CB Bróker: felügyeleti biztos 

Nincs remény a talpra állásra 
Nagy számok törvénye 
A szegedi központú, nem tőzsdetag CB Brókernek 

körülbelül 9000 ügyfele van, többnyire kisbefek-
tetők. Az elmúlt évet 101 milliós saját és 100 milliós 
jegyzett tőkével zárta, s forgalma alapján az 57. he-
lyen állt az értékpapír-kereskedők közötf. Jelenleg 
megközelítően 6 milliárd forintos az ügyfélállomá-
nya. Tíz irodájában 52 alkalmazottat foglalkoztat, s 
mint ilyen, a legkiterjedtebb hálózattal rendelkező 
magánbrókercégnek számít ma Magyarországon. 


