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röviden 
Javaslat 

a munkarendről 
• Budapest (MTI) 

Ader János házelnök is-
mertette a parlamenti munka-
rend átalakítására vonatkozó 
javaslatát a koalíciós frakciók 
képviselőivel azon az egyez-
tetésen, amelyen a kabinet 
első féléves jogalkotási prog-
ramját is áttekintették. A ja-
vaslat alapján, amelyet a Ház-
bizottság január második felé-
ben vitat meg, az Ország-
gyűlés következő ülésszaka 
február elsején bizottsági ülé-
sekkel kezdődik. Az ezt kö-
vető héten plenáris ülésre ke-
rül sor, majd a képviselők egy 
hétig egyéni választókörzete-
ikben tevékenykedhetnek. 

Repülőteres 
ipari park 

• Fehérgyarmat (MTI) 
Repülőteres ipari parkot 

ajánl a külföldi befektetőknek 
a fehérgyarmati önkormány-
zat. A település önkormány-
zata eddig mintegy 40 millió 
forintot költött a 14 hektáros 
ipari park és szomszédságá-
ban lévő repülőtér kialakításá-
ra. A különböző termelő- és 
szolgáltató üzemek, illetve 
raktárak telephelyeként aján-
lott területen már kialakították 
a villamos-, a gáz- és a vízhá-
lózatot, a telefon- és a szenny-
víz-vezetékrendszert pedig a 
jövőben, a befektetők igényei-
nek megfelelően, építik majd 
ki. Az ipari park - további 5 
hektárral - bővíthető is. 

Januári 
tanévnyitó 

• Kazár (MTI) 
Az átlagoshoz képest na-

gyon későn, január hetedikén 
tartottak tanévnyitót a Nógrád 
megyei Kazár általános isko-
lájában. A kései iskolakezdés 
oka a felső tagozatosok épüle-
tének teljes rekonstrukciója 
volt. A felújítással, átalakítás-
sal megteremtették a jelenleg 
mintegy kétszáz gyermeket 
befogadó tanintézet és a kör-
nyező települések iskoláinak 
társulási feltételeit is. A 2118 
lakosú Kazár gázművagyoná-
nak értékesítéséből fedezni 
tudta az iskolabővítés költsé-
geit. 

Élénk 
érdeklődés 

• Pécel (MTI) 
Elénk a külföldi érdeklődés 

a Budapest határában - Péce-
len - épülő ipari és kereske-
delmi centrum iránt. A HJ In-
vestment Kft. több százmillió 
forintos költséggel folyamat-
ban lévő beruházása kereté-
ben néhány épület már el is 
készült. Német és japán cégek 
mellett itt telepedett meg töb-
bek között a Triton-Banktech 
Rt., amely magyar-holland 
közös vállalkozásban páncél-
szekrények gyártására, forgal-
mazására rendezkedett be. 

Uszodai 
támogatás 

• Eger (MTI) 
A kormány meg kívánja 

tartani korábbi ígéreteit, s en-
nek megfelelően pályázati 
úton központi támogatásra 
számíthat az egri uszoda épí-
tése is - mondta Balsay Ist-
ván, a Miniszterelnöki Hivatal 
államtitkára Heves megyei lá-
togatása alkalmából Egerben 
tartott sajtótájékoztatóján. Az 
államtitkár úgy nyilatkozott, 
hogy a Makovecz Imre tervei 
alapján épülő uszoda kiemelt 
sport és turisztikai beruházás-
nak tekinthető. 

Joschka Fischer Budakeszin 

A közös haza: Európa 

A német külügyminiszter szülei szülőfalujába, Budakeszire látogatott. A felvételen (balról jobbra) 
két unokatestvére: Martin Lőrinc és Dobos Lászlóné, valamint maga Joschka Fischer. (MTI Telefotó) 

• Budakeszi (MTI) 
Az új német szövetsé-

gi kormánynak érdeke 
az Európa i Unió mi-
e lőbbi ke let i i r á n y ú 
bővítése, már csak azért 
is, mert a c sat lakozás 
késede lme mind több 
pénzbe kerül az uniós 
országoknak - jelentette 
ki csütörtökön budake-
szi p r o g r a m j a s o r á n 
Joschka Fischer. 

A Német Szövetségi Köz-
társaság külügyminisztere 
Martonyi János meghívására 
érkezett egynapos látogatás-
ra Magyarországra, s ez al-
kalomból kereste föl ven-
déglátója társaságában szü-
leinek egykori faluját, ahol 
az 1946-os kitelepítésig élt a 
család. 

A községházán megtartott 

beszédében kiemelte, hogy 
Németország - amely egy-
ben az EU soros elnökének 
posztját is betölti - olyan in-
tegrált Európa kialakításáért 
száll síkra, amelyben a ki-
sebbségek jogait, önállósá-
gát, identitását tiszteletben 
tartják, hiszen ennek véres 
alternatívájaként itt van az 
e l fogadha ta t l an koszovói 
helyzet. Ez azért fontos kér-
dés - hangsúlyozta mert a 
történelem során a kisebbsé-
gi konfliktusok gyakran ve-
zettek háborúhoz, s a hábo-
rúk befejezése után is sok 
olyan kérdés marad nyitva, 
amely a nacional izmus, a 
rasszizmus szításával fenye-
get mindmáig. 

A német miniszter arról is 
szólt, hogy a hitleri nemzeti 
szocializmus értékeket rom-
bolt le Európában, amit nem 

lehet már jóvá tenni, hatásait 
máig is érezzük, ám most a 
konfrontálódás keresése, az 
ellentétek élezése helyett a 
kiengesztelődés ösvényein 
járnak. 

Joschka Fischer gyermek-
kori élményeiről is beszélt. 
Mint elmondta: édesanyja 
elbeszélése alapján sokáig 
csupán képzeletében eleve-
nedhe te t t fel az egykor i 
szülői ház. Maradandó emlé-
ke - árulta el - , hogy amikor 
az 1954-es futball-világbaj-
nokság döntőjében Németor-
szág legyőzte Magyarorszá-
got , s a mérkőzés végén 
édesapja elsírta magát a ma-
gyarok veresége miatt. Az 
1956-os drámai idők is meg-
maradtak emlékezetében, ma 
is előtte van, hogy a szülei 
rádió híreit hallgatják az ott-
hon maradt rokonokért ag-

gódva. Martonyi János kül-
ügyminiszter a látogatás so-
rán tartott beszédében hang-
súlyozta: Magyarország so-
kat vesztett a németek kite-
lepítésével nemcsak e lépés 
embertelensége miatt, ha-
nem mert ezáltal jól képzett 
szakemberek tömegét volt 
kénytelen nélkülözni az or-
szág. 

A miniszter aláhúzta: bíz-
ni lehet benne, hogy ma Né-
metország és Magyarország 
egyaránt egy közös hazát 
akar felépíteni, amelyet Eu-
rópának h ívnak . Megkö-
szönte azt a segítséget, amit 
ennek érdekében Németor-
szág eddig nyújtott Magyar-
országnak. 

Joschka Fischert tegnap 
délután fogadta Göncz Ár-
pád köztársasági elnök és 
Orbán Viktor kormányfő is. 

• Budapest (MTI) 
Postán is igényelhetnek 

családi pótlékot azok, akik 
tavaly jövedelmük miatt nem 
voltak jogosultak az ellátásra 
- közölteaz Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár jogi 
főosztályának vezetője csü-
törtökön. Kiss Lenke hangsú-

Postán is igényelhető 
a családi pótlék 

lyozta: csak azoknak kell ja-
nuár 20-áig beadniuk az 
igénylést, akik már február-

ban szeretnék megkapni a 
családi pótlékot. A családi 
pótlékot legkésőbb március 

31-éig kell igényelni, és az 
ellátást két hónapra vissza-
menőleg folyósítják. A for-
manyomta tvány postán is 
feladható. Ilyen esétekben 
célszerű megőrizni az 
igénylőlap második példá-
nyát és az ajánlott küldemény 
feladását igazoló szelvényt. 

i Pénteken dönt a munkaügyi bíróság 

Részleges vasutassztrájk 
• Budapest (MTI) 

Pénteken délelőtt 10 
ó r a k o r k é z b e s í t i k a 
MÁV Rt.-nek és a Vas-
úti D o l g o z ó k S z a b a d 
S z a k s z e r v e z e t é n e k a 
Fővárosi Munkaügyi Bí-
róság határozatát - kö-
zölte a Főváros i Bíró-
ság sa j tóosztá lya csü-
törtökön. 

A MÁV hétfőn azért for-
dult a munkaügyi bíróság-
hoz, hogy nyilvánítsák az év 
eleji vasutassztrájkot jogel-
lenesnek, a szakszervezet 
pedig azért, hogy mondják 
ki: a vállalat megsértette a 
sztrájkjogot. 

A sztrájkról szóló 1989. 
évi VII. törvény szerint a 
munkaügyi b í róságnak öt 
napon belül, nem peres eljá-
rásban kell határozatot hoz-
nia. A végzés ellen fellebbe-
zésnek van helye. 

Nem született megál la-
podás a Vasúti Dolgozók 
Szabad Szaksze rveze te 
(VDSZSZ) és a MÁV Rt. 
egyeztető tárgyalásán csü-
törtök délután. 

Sem a bérek, sem az elég-
séges szolgáltatás és az eh-
hez kapcsolódó munkaügyi 
ké rdésekben nem tör tént 
előrelépés. Az egyeztető tár-
gyalások mindkét témában 
pénteken délelőtt 10 óra után 
f o l y t a t ó d n a k a MÁV Rt. 
székházában. 

A nap f o l y a m á n a 
VDSZSZ megállapodás-ter-
vezetet juttatott el a MÁV 
Rt.-hez, amelyben egyebek 
között 2 százalékos bértari-
fa-emelést, a vasutasnapi ju-
talom 6 százalékából 2 szá-
zalék alapbéresítését, vala-
mint a h a t é k o n y s á g h o z 
kötődő 1,5 százalékból 0,5 
százalékot ugyancsak alap-

bérfejlesztésre fordítanának 
februártól. 

A VDSZSZ elképzelése 
szerint a munkáltató 1999-
ben teljes körűvé tenné a vas-
utasok öngondoskodásának 
támogatását, hogy február 1 -
jétől mindhárom önkéntes 
kiegészítő pénztárban fenn-
álló tagság után vállalná a 
munkáltatói hozzájárulást. 

A MÁV Rt. továbbra is 
azt javasolja, hogy a január 
4-én a két reprezentatív vas-
utas szakszervezettel aláírt 
bérmegállapodáshoz csatla-
kozzon a VDSZSZ, és nem 
szándékozik további bérfej-
lesztésre ajánlatot tenni. Az 
e l égséges szo lgá l ta tások 
t á rgya lásán mindké t fél 
egyetértett azzal, hogy 812 
vonatot közlekedtessenek, 
azonban ezt a számot a 
V D S Z S Z maximál i s , a 
MÁV Rt. minimális érték-
nek tekinti. 

A munkáltató azzal érvelt, 
hogy a vasutasok jelentős ré-
sze dolgozni akar, és ők a 
812 vonatnál is tudnának 
többet köz leked te tn i . A 
MÁV Rt. továbbra is azt ké-
ri a szakszervezettől, hogy 
ne akadályozza a dolgozni 
akaró vasutasokat abban, 
hogy elvégezzék a munkáju-
kat. A MÁV Rt.-tői kapott 
információ szerint csütörtö-
kön 18 óráig 1835 személy-
vonat közlekedett, ez százzal 
több, mint szerdán ilyenkor. 
A növekvő vonatszám azzal 
magyarázható , hogy több 
vasútvonal szabadult fel, és 
a nap folyamán egyre többen 
vették fel a munkát. 

A MÁV- in fo rm szerint 
nemzetközi vonatokat nem 
indít és nem fogad a szom-
szédos országokból a ma-
gyar vasúttársaság. Az Inter-
City-j áratokra továbbra sem 
kell helyjegyet váltani. 

m jegyzet 

Felsőfokú frigyek 
Lázas munkával telnek az új év első napjai néhány 

egyetemen és főiskolán. A felsőoktatási intézmé-
nyeknek és testületeknek ugyanis néhány napon belül el 
kell készíteniük véleményüket arról az előterjesztésről, 
amelyet az Oktatási Minisztérium dolgozott ki az állami 
felsőiskolák integrációjáról. Az előterjesztés az érintettek 
véleményének értékelése után már februárban a kor-
mány elé kerül, így az Országgyűlés várhatóan április-
ban hozza meg a végső döntést. 

Néhány városban nem hatott meglepetésként a tavalyi 
év végén napvilágot látott tervezet, hiszen a tárca szándé-
kai pontosan fedik az intézmények elképzeléseit, és a le-
gésszerűbb társulási stratégiát. Ilyenek a nagyobb vidéki 
centrumok, mint például Szeged vagy Pécs, valamint 
azok a kisebb egyetemek (mondjuk a mérnöki és tanár-
képző karral rendelkező veszprémi), amelyek örülnek, 
hogy önmagukban is meg tudnak felelni az integrált in-
tézményi elvárásoknak. Ennek megfelelően Szegeden és 
Pécsett már nem annyira a most bejelentett „eljegyzés" 
tartja izgalomban a feleket, hanem az, milyen is lesz 
majd az együttélés. Hiszen tudják, lakva lehet igazán 
megismerni egymást. Ezek az intézmények már azt firtat-
ják, milyen jogi és pénzügyi szabályozók születnek majd 
meg abban az - Kiss Adám államtitkár-helyettes szavai-
val élve - inkubációs időszakban, amely arra lesz jó, 
hogy előkészítse a „házasságkötést", vagyis a végső, 
nagy összeolvadást egységes egyetemekké. Ez a lépés 
ugyanis még a leginkább integrációpárti városokban is 
felvet néhány, egyelőre megválaszolatlan kérdést. Ho-
gyan védik majd a kisebb, beolvadó karok érdekeit a 
nagy tudományegyetemekével szemben? Mivel jár a pár-
huzamosságok megszüntetése, kinek mit hoz majd a hir-
telen teremtődött versenyhelyzet? És nem közömbös szá-
mukra az sem, milyen anyagi helyzetben kezdhetnek 
hozzá közös életükhöz; jön-e végre a világbanki kölcsön, 
mennyi jön, és mikor. 

Ezzel szemben néhány intézményben még az eljegyzés 
ellen tiltakoznak a minisztérium által egymás mellé ren-
delt partnerek. A tárca előterjesztésével szemben a Buda-
pesti Közgazdaság-tudományi Egyetem és a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem fejezte ki a leghatározottab-
ban nemtetszését. A BKE egyszerűen nem akar házasod-
ni sem a műszaki, sem a tudományegyetemmel. Úgy vé-
lik, jelen állapotukban is megfelelnek az integrációs el-
várásoknak, és azok céljait önállóan jobban meg tudják 
valósítani. Debrecenben viszont nem a leendő partner 
miatt fáj az orvosegyetemiek feje, hanem azon karok mi-
att, amelyeket a tárca kiemelne az intézményből és a re-
gionalitás elvét követve azokhoz a városi universitasok-
hoz csatolna, ahol működnek. így kerülne például Sze-
gedhez a debreceni agráregyetem hódmezővásárhelyi 
mezőgazdasági főiskolai kara is. 
wy ár az oktatási miniszter ragaszkodni látszik a 

D felsőoktatási intézmények nagy többsége által támo-
gatott előterjesztéshez, a játszmának még nincs vége. Az 
egyetemek és főiskolák véleménye nyilván nyom majd a 
latban, és éppen Szegeden, a jövő héten tárgyalja a kér-
dést a Felsőoktatási Tudományos Tanács is. A sok száz-
ezer leendő hallgató, és - nem túlzás - a jövőnk szem-
pontjából mindenesetre kívánatos lenne, ha a végső dön-
tésnél, mely évtizedekre meghatározza a magyar felsőok-
tatás fejlődési irányát, a hosszú távú, országos érdekek 
számítanának, és nem az egyéni ambíciók, partikuláris 
célok, kicsinyes félelmek. 

\JjLCXh-r ^aÁrvitXÁjK^ 

» Elsőfokú ítélet - „karlendítés"-ügyben 

A Magyar Rádió 
nem volt objektív 

• Budapest (MTI) 
Megsértette az objek-

tív, tárgyilagos tájékozta-
tás feltételeit a Magyar 
Rádió riportere, amikor a 
MIÉP 1997. március 15-i 
nagygyűléséről úgy tudó-
sított, hogy a tömeg „kar-
lendítéssel" s z a v a z t a 
meg Csurka István pártel-
nök programját - döntött 
első fokon a Fővárosi Bí-
róság csütörtökön, a Ma-
gyar Rádió és az ORTT 
közötti perben. 

Az ítélethirdetésében el-
hangzott: ismerve a magyar 
történelmet, az adott társadal-
mi és politikai helyzetben a 
karlendítés szó, amelyet a ri-
porter a nagygyűlésen történt 
szavazás módjaként említett, 
miközben más kifejezéssel 
nem élt, pejoratív tartalmat 
nyert. 

A bírónő kitért arra is, 
hogy megtekintette a bíróság 
kérésére az ORTT által be-
nyújtott, az említett nagygyű-
lésről készített videofelvételt, 
de azon nem látott semmiféle 
karlendítést. 

A bíróság első fokon eluta-
sította a felperes Magyar Rá-
dió keresetét, amely arra vo-
natkozott , hogy a testület 
vizsgálja felül az ORTT pa-
naszbizottsága által hozott ha-
tározatot, amelyben elmarasz-
talták a rádiót. A Magyar Rá-
dió jogi képviselője felszóla-
lásában úgy érvelt: a Magyar 
Értelmező Kéziszótár szerint 
a karlendítés szónak nincs pe-
joratív tartalma, tehát a rádió 
tudósítója nem sértette a ma-
gyar nyelv szabályait. A Ma-
gyar Rádiófiak az írásos Ítélet 
kézhezvételétől számított 15 
napon belül van lehetősége 
arra, hogy fellebbezzen. 


