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Kooperációs kutatási központ az egyetemen 

Az adományok ideje lejárt 
röviden 

Búnügyi 
kiál l ítás 

Németh György a Dégáz, Szeri István a Tisza Volán, Szabó Jenó a MÉH, Széli János a Heavytex, Mészáros 
Rezsó a SZTE, Dervarics Attila a Démász és Bozsó András a Medikémia képviseletében 

az együttműködésre koccintanak. (Fotó: Karnok Csaba) 

jegyzet 

Keleti, 
a kommentátor 
AI képviselő-testületi ülés nyilvános. Azt mondják 

.a különböző rendű-rangú helyhatósági válasz-
tottak, hogy többnyire csak a személyi kérdések 
megtárgyalásakor, a személyiségi jogok megtiszte-
lése érdekében, szokták önmagukkal a zárt ülést 
magszavaztatni. Csínján kell(ene) azonban bánni 
a személyiségi joggal. Az utóbbi tíz esztendőben 
azt tapasztaltuk, hogy a személyiségi jogok tiszte-
letben tartásának indokaival gyakran köztörvé-
nyes cselekményeket, sikkasztást, hűtlen kezelést 
rejtegetnek. Amint a színpadon mondják: „Becsü-
letünk alapja a titoktörvény!" 

Egyébként nagyon jó, ha rendőrök biztosí-
tanak egy képviselő-testületi ülést. Sokat el-
mond a demokrácia helyi színvonaláról egy 
ilyen intézkedés. Valamint árulkodik a pol-
gármester és a képviselők helyzetfelismerő ké-
pességéről és rábeszélő, vagyis szónoki tehet-
ségéről, meg az emberek, „a dolgozók" bátor-
ságáról is. 

Bizonyára gazdasági érdekeik miatt akartak 
beleszólni a dolgozók a helyi politikába. Kár volt 
őket kizárni belőle. Nem rokonszenves a sértődé-
keny hatalmi ember. A múlt rendszerre volt jel-
lemző az, hogy ha Marxot bírálta az ember, ak-
kor a helyi elvtárs vörösödött el, és kikérte magá-
nak a sértést... 

Demokrata az, idézzük gyakran Bibót, aki nem 
fél. A demokratikus politikus (helyben és orszá-
gosan) pedig ne féljen a választóitól. (Sem!) 
rigyébként Keleti György nyilatkozata nagyon 

MIJ figyelemre méltó. A sajtókatonából lett civil 
exhonvédelmi miniszter, térségi képviselő, nem 
arról beszélt, hogy azonnal a helyszínre utazik 
tájékozódni, hanem igazi sajtóemberként, csupán 
kommentálta az eseményeket. 

Ahogyan mi most. 

Gyógyszerárak 

Legfeljebb 
két százalék 

Siófok (MTI) 
Az Országos Rendőr-

főkapitányság bűnügyi mú-
zeumának „Amit a kábító-
szerekről tudni kell" című 
kiállítása szerdától Siófokon, 
a Hotel Aranypart szálloda 
különtermében látható. A 
tárlatot augusztus 2-ig díj-
mentesen nézhetik meg az 
érdeklődők a Balaton-parti 
városban. Az ország több 
pontján bemutatott, főként a 
fiataloknak szóló időszakos 
kiállítás a kábítószer-fo-
gyasztás veszélyeire hívja fel 
az iskolás korosztály figyel-
mét. A tárlaton egyebek kö-
zött a különböző drogfajták-
kal, illetve a terjesztési mó-
dokkal szembeni védekezés-
sel ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. 

Szociális 
lakások 

Eger (MTI) 
Kettő, egyenként három 

lakásos társasházat adtak át 
nehéz szociális helyzetű csa-
ládoknak Egerben. Az 53-71 
négyzetméter alapterületű la-
kásokat három vagy több 
gyermekes családok vehették 
birtokukba. Ők eddig a Csa-
ládsegítő Intézetben, albér-
letben, vagy éppen összezsú-
foltan rokonoknál laktak. A 
város önkormányzata ingyen 
biztosította az építési telke-
ket és családonként 600 ezer 
forinttal járult hozzá az épí-
tés költségeihez. A beköl-
tözők a négyzetméterenként 
56 ezer és 62 ezer forintos 
építési költségeket részben a 
gyermekek után járó szociál-
politikai támogatásból, illet-
ve saját erőből fedezték. 

Vörösmarty 
emléke 

Kápolnásnyék (MTI) 
Felújítás és a kiállítás új-

rarendezése miatt szeptem-
ber 29-ig nem látogatható a 
kápolnásnyéki Vörösmarty 
Emlékmúzeum. Az eddig 
látható állandó kiállítást ked-
den kezdték el lebontani, 
majd következik az emlék-
ház külső, belső felújítása, a 
bemutatott emléktárgyak res-
taurálása, majd újrarendezik 
a tárlatot. A munkálatok 14,8 
millió forintba kerülnek. A 
költségek felét a Fejér Me-
gyei Önkormányzat finanszí-
rozza. A kiállított tárgyak 
restaurálási költségeire, az 
állandó tárlat újbóli megren-
dezésére, valamint a kataló-
gus elkészítésére pályázatok 
útján sikerült pénzt szerezni. 

Csomópont 
Esztergom (MTI) 

Esztergom, az országala-
pító városa, prímási szék-
hely, a magyar katolikus 
egyház központja az előző 
rendszer elsorvasztó terület-
fejlesztésének az áldozata -
jelentette ki Nógrádi László 
közlekedési, hírközlési és 
vízügyi miniszter szerdán, 
Esztergomban, egy közúti 
körforgalmú csomópont át-
adási ünnepségén. - A város 
és környéke - hangsúlyozta 
Nógrádi László az esztergo-
mi Rudnay téri csomópont 
átadása alkalmából - az út-
hálózat, az ipar és a munka-
lehetőség terén mellérendelt 
szerepet játszott. Csak a 
rendszerváltás után került is-
mét méltó helyére a magyar 
városok egyik legrangosabb-
ja, s kezdődött meg térségé-
vel együtt a felzárkózása. 

^ ^ Koope-
rációs ku-

J f g A t a t á s i 
l k ö z p o n t 

m (KKK) lét-
F rehozásá-

W W rál írt alá 
F S l á n d é k _ 
nyilatkozatot tegnap a 
Szegedi Tudománye-
gyetem és hét szegedi 
nagyvállalat. Mind az 
egyetem, mind a nagy-
vállalatok vezetői azt 
emelték ki ebből az al-
kalomból, hogy a KKK 
lé t rehozásáva l haté-
kony, kölcsönösen elő-
nyös és hosszú távon 
működőképes formát 
sikerült találni az aka-
démiai és a verseny-
szféra között évek óta 
meglévő együttműkö-
dés kibővítéséhez. 

Mint tegnapi lapunkban 
előzetesen jeleztük, koope-
rációs kutatási központ lét-
rehozásáról írt alá szándék-
nyilatkozatot szerdán a Sze-
gedi Tudományegyetem és 
hét szegedi vállalat: a Dé-
mász Rt., a Medikémia Rt., 
a MÉH Rt., a Heavytex Rt. 
és a Tisza Volán Rt. alapító-
ként; a Vivendi/Déltáv Rt. 
és a Dégáz Rt támogató-
ként. A kutatási központ lét-
rehozásának célja a gazda-
sági versenyszféra és a dél-

alföldi régiófejlesztés igé-
nyeihez igazodó multidisz-
ciplináris kutatási feladatok 
összehangolása, valamint a 
kutatási eredmények gya-
korlati alkalmazásba-véte-
lét biztosító technológiai 
transzfer programok koordi-
nálása. 

Mészáros Rezső rektor 
történelminek nevezte a 
szándéknyilatkozat aláírását 
az egyetem életében, hiszen 
- bár a gazdasági szféra és 
az egyetemi kutatóhelyek 
között évtizedek óta van 
együttműködés - a KKK 
hatékony és hosszú távon is 
működőképes keretet adhat 
a kapcsolatok kibővítésé-
hez. Mint mondta, a Nyu-
gat-Európában elteijedt for-
ma Magyarországon még 
modellértékűnek tekinthető, 
legalábbis a tudományegye-
temek körében. - Lejárt an-
nak az ideje, hogy a vállala-
tok adományokkal támogas-
sák a felsőoktatást. Ehelyett 
olyan kutatási programokat 
kell elindítani, amelyekből 
mindkét félnek előnye szár-
mazik - mondta a rektor. 
Kiemelt területe lehet az 
együttműködésnek a kör-
nyezettudomány, amely az 
Európai Unióhoz történő 
csatlakozás közeledtével 
egyre nagyobb hangsúlyt 
kap. Benedek György tudo-
mányos rektorhelyettes 

hozzátette: a világban nap-
jainkban zajló tudományos 
forradalomban már nem az 
elefántcsont-tornyukban üló 
tudósok, hanem a felhaszná-
lói igényeket kielégítő al-
kalmazott kutatás játssza a 
fő szerepet. Valastyán Pál, 
az egyetem innovációs igaz-
gatója elmondta: a KKK 
előkészítése során elsősor-
ban arra keresték a választ, 
vannak-e vagy kialakítha-
tók-e kapcsolódási pontok 
az egyetemen művelt tudo-
mányágak és a régiófejlesz-
tés fő csapásirányai között. 
A szándéknyilatkozat alá-
írása azt jelzi: sikerült ilyen 
pontokat találni, olyan kuta-
tási programokat kilátásba 
helyezni, amelyek a gyakor-
latba átvihető, profitot hozó 
eredménnyel járhatnak. 

Széli János, a Heavytex 
vezérigazgatója megerősí-
tette: a vállalatoknak nincs 
kapacitásuk arra, hogy önál-
ló kutatást folytassanak, 
ezért mindig is támaszkod-
tak az egyetemre. Ez az év-
tizedek óta meglévő kapcso-
lat kap most hivatalos for-
mát a KKK létrehozásával. 
Szabó Jenő, a MÉH elnök-
vezérigazgatója azt emelte 
ki, hogy az uniós csatlako-
zás szempontjából a környe-
zetvédelem területén időbeli 
és anyagi előnyökhöz juthat 
az az ország, ahol a kutatók 

együttműködnek a vállala-
tokkal. Dervarics Attila ve-
zérigazgató elmondta: a Dé-
mászt önös érdekek és ön-
zetlen szempontok vezették 
a KKK létrehozásának tá-
mogatásában. Az önös érde-
kek azt jelentik, hogy a vál-
lalat energetikai kutatások-
ban, például a geotermia le-
hetőségeinek kihasználásá-
ban számít komoly ered-
ményekre az egyetemmel 
való együttműködésben. -
Ugyanakkor egy régióban 
gondolkodó cégnek önzetle-
nül is hozzá kell járulnia a 
térség fejlődéséhez, akár az 
egyetem, vagyis a humán-
erőforrás támogatásán ke-
resztül - szögezte le a ve-
zérigazgató. Szeri István, a 
Tisza Volán vezérigazgató-
ja, a Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
elnöke e gondolatot folytat-
va hozzátette: a kamara is 
érdekelt abban, hogy az 
egyetemi képzés során 
olyan „szürkeállomány" jöj-
jön létre, amelyet később a 
vállalatok használni tudnak. 
A szándéknyilatkozat sze-
rint ugyanis a versenyszfé-
rával fenntartott közvetlen 
kapcsolatain keresztül a 
KKK részt vesz a felhaszná-
ló-orientált doktori képzési 
programok kidolgozásában 
és működtetésében is. 

Kecxer Gabriella 

Rendőrt hívtak 
Kisbér (MTI) 

Nem hiszem, hogy a rend-
szerváltás óta eltelt 10 évben 
tartottak volna rendőrségi se-
gédlettel képviselő-testületi 
ülést bárhol az országban -
kommentálta a Kisbéren tör-
ténteket Keleti György, a tér-
ség MSZP-s országgyűlési 
képviselője. A kisbéri képvi-
selő-testület ülésén a helyi 
Építő és Szolgáltató Kft. ügy-
vezető igazgatói munkaviszo-
nyának kérdése szerepelt, de a 
zárt ülés elrendelése után a 
kft. vendégként megjelent 
dolgozói nem akarták elhagy-
ni a termet. A polgármester 
ezt követően kérte, hogy hív-
janak rend-őröket. Azok meg-
érkezése után a testület egy 
másik teremben tanácskozott, 
s felmentette a kft. eddigi 
igazgatóját és újat nevezett ki. 
Az ülésen Keleti György 
egyébként nem vett részt. 

Budapest (MTI) 
Legfeljebb kétszáza-

lékos g y ó g y s z e r á r -
emelkedés lehetséges 
az év végé ig , ami a 
teljes gyógyszerkörre 
értendő, amelybe bele-
tartoznak a nem támo-
gatott készítmények is 
- hangzott el az Orszá-
gos Egészségbiztosítási 
Pénztár vezető inek 
szerdai budapesti saj-
tóbeszélgetésén. 

A támogatott gyógysze-
rek közül, betegellátási ér-
dekből, csak néhány olcsó 
terméknek emelkedhet az 
ára pár százalékkal, a töb-
bi ebbe a körbe tartozó or-
vosság a várakozások sze-
rint kevesebbe kerülhet 
majd - hangsúlyozta Lam-
pé Zsolt főigazgató. 

Beszámolt arról is, hogy 
az úgynevezett fix támo-
gatású készítményekről jú-
lius 25-én kezdődnek el az 
ártárgyalások. 

Ennek lényege, hogy 
hatóanyag-csoportonként 
a l e g a l a c s o n y a b b árú 
gyógyszer támogatásának 
összegét kapja az összes 
többi ké sz í tmény is. A 
legolcsóbb szerek lesznek 
tehát a referenciakészít-
mények. 

A főigazgató szerint eb-
ben a körben már szeptem-
berben eredményre vezet-
hetnek a tárgyalások. 

Vé leménye szer inl 
azoknál a gyógyszercso-
portoknál, amelyeknél a 
tárgyalásokon elért refe-
renciaár alacsonyabb, mint 

a be fagyasz tá s ró l szóló 
rendeletben meghatározott 
összeg , m e g f o n t o l a n d ó 
lenne feloldani az év végé-
ig szóló korlátozást. 

A befagyasztás ugyanis 
gyakorlatilag az árak ma-
ximálását jelenti. Ha a tár-
gyalásokon viszont ennél 
kedvezőbb árban sikerülne 
megállapodni egyes cso-
portokra vonatkozóan, ak-
kor ezek esetében, a ren-
delet részleges feloldásá-
val, hamarabb is kihirdet-
hetnék az olcsóbb árat -
tette hozzá Kőrössy Péter 
főosztályvezető. 

Lampé Zsolt ismerteté-
se szerint második körben 
megkezdik a speciálisnak 
nevezett készítmények be-
szerzését. 

Ebbe a csoportba fő-
ként a dagana tos és 
az öröklődő betegségek 
gyógyszerei , valamint a 
korábbi különkeretes ké-
sz í tmények ta r toznak , 
amelyeke t nem egyszer 
egyedi import keretében 
szereztek be eddig. 

Az új rendszerben az 
igényeknek megfelelő, na-
gyobb mennyiségű gyógy-
szert szereznek be, s ezzel 
jelentós megtakarítás ér-
hető el - fejtette ki Lampé 
Zsolt. 

Közöl te azt is, hogy 
szep tember tő l megkez-
dődik a normatív támoga-
tású szerek ártárgyalása, a 
támogatási kulcsok felül-
vizsgálata, valamint a fix 
támogatású körbe be nem 
vonható új termékek „be-
fogadása". 

Tőzsdei jelentés 
Végre jelentősebb mér-

tékben emelkedtek az árfo-
lyamok a tőzsdén. Délután-
ra már a külföldiek is "fel-
buzdultak", aminek követ-
keztében az index 149 pon-
tos emelkedés után, 8165 
ponton zárt A külpiacok 
optimizmusát egyes válla-
ti egyesülési hírek, a Ya-
hoo! internetes vállalat ki-
tűnő eredményei és Green-
span kedvező keddi beszé-
de okozták. Az összforga-
lom 8 Mrd lett, aminek je-
lentős részét ma is a MOL 
és a Matáv kötések tették 
ki. A PICK a legfrissebb 
közlések szerint, már 32,98 
% - ban a kárpótlásijegye-
ket hasznosító, Aragó tulaj-
donába került. A hatalmas 
részvénycsomagot körülbe-

lül 10 milliárdért vásárolták 
az elmúlt egy év során. Ar-
ra gondosan ügyeltek azon-
ban, hogy a tulajdonrész ne 
haladja meg a 33 %-ot mert 
akkor kivásárlási ajánlatot 
kellett volna tenniük a kis-
befektetőknek. A Pick rész-
vények jelentősen estek a 
hír hatására, és 3110 forin-
ton is született rájuk kötés. 

A magyar államháztartási 
adatok viszonylag kedvező-
ek lettek, mivel sikerült tar-
tani az éves keret első hat 
hónapra eső részét. A júni-
usi hiány 41,3 Mrd forint 
lett. A befektetők számára 
az a fő kérdés, hogy vajon 
a hetek óta tartó bessz és a 
külföldiek távolléte véget 
ért-e a tőzsdén 

R é r n é i y n . v . Nyitóár Záróár Záróár 
váltoiái 

Záró* (%) 
változói 

BORSODCHEM 8 595 8 700 +105 +1,22 
DÉMÁSZ 15 000 15 000 +50 +0,33 
ÉGIS 11 500 11 950 +450 +3,91 
FOTEX 305 305 +5 +1,67 
MATÁV 1 790 1 810 +40 +2,26 
MOI, 3 680 3 800 +150 +4,11 
OTP 14 115 14 155 +155 +1,11 
PICK 9 800 9 300 -620 -6,25 
RIC'HTER 13 865 14 000 +160 +1,16 
TVK 3 640 3 760 +120 +3,30 

D u n a i n v e s t Tel.: (62) 450 000 S/egetl. lakaréktár u.l. 
I Tőzsdeügynökség Rt. Szegedi képviselete a Tisza-Invest Kft. 

Tőzsdézzen otthonából! 
D - I . i n e T ő z s d e t e r m i n á l 


