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•Jl 
röviden 

Helmut Kohlt 
kitüntették 

Budapest (MTI) 
Európa torz marad, ha Ma-

gyarország nem válhat ré-
szévé. Németország minden 
támogatást megad ahhoz, hogy 
az unió bővítése ne csak jól 
előkészített, de bátor is legyen 
-jelentette ki hétfőn, Budapes-
ten Helmut Kohl volt német 
szövetségi kancellár. 

A német kereszténydemok-
rata politikust, aki 16 éven át 
(1982-től 1998-ig) volt Német-
ország első számú vezetője, 
Orbán Viktor miniszterelnök 
az Országházban Millenniumi 
Emlékéremmel tüntette ki. 

Az eseményen jelen volt 
Mádl Ferenc köztársasági el-
nök, valamint Adcr János, az 
Országgyűlés elnöke. 

Tizenhatmilliárd 
K+F-re 

Budapest (MTI) 
Két év alatt a kormány 

összesen 16 milliárd forintot 
tervez a kutatási, fejlesztési és 
innovációs program megvaló-
sítására fordítani a Széchenyi-
terv keretében - jelentette be 
az Oktatási Minisztérium poli-
tikai államtitkára hétfőn Buda-
pesten, a BNV-n tartott sajtótá-
jékoztatón. Pálinkás József el-
mondta: a tárca ennek megfe-
lelően nemzeti kutatási fejlesz-
tési programot indít majd, és 
ezen belül pályázatot ír ki, 
melyre 6 milliárd forintot akar-
nak elkülöníteni a jövő évi 
központi költségvetésben. 
Hangsúlyozta: 20-30 éve nem 
volt arra példa, hogy a kutatás-
fejlesztés céljaira ekkora 
összeget irányzott volna elő a 
magyar büdzsé. Az Oktatási 
Minisztérium öt témakörben 
már megjelentetett pályázatát 
Szabó Gábor, a tárca kutatás-
fejlesztési ügyekért felelős he-
lyettes államtitkára ismertette. 

Az első 
mikrohitel 

Szekszárd (MTI) 
Glattfelder Béla, a Gazdasá-

gi Minisztérium politikai ál-
lamtitkára hétfőn Szekszárdon 
átadta a sikeresen pályázó 
Olasz Gyula faddi vállalkozó 
részére az országban elsőként 
odaítélt 3 millió forintos mik-
rohitel dokumentumait. A sajtó 
jelenlétében zajló átadáson a 
vállalkozó elmondta: korábban 
is élt már az akkor még 1,3 
millió forintos mikrohitel le-
hetőségével. Turisztikai vállal-
kozása fejlesztéséhez igényelte 
a kormányprogram keretében 
meghirdetett hitelt, 15-20 
férőhelyes bővítésre nyújtott 
be pályázatot. 

A bizalmat meg kell tartani 

Szabó Gábor főigazgató és Mészáros Rezsó rektor (a kép közepének előterében) egyetemi polgárokká 
fogadták az elsósöket. (Fotó: Karnok Csaba) 

Munkatársunktól 
A Szegedi Tudomány-

egyetem Élelmiszeripari 
Főiskolai Karának har-
minckilencedik tanévét 
nyitották meg tegnap dél-
után az Ifjúsági Házban 
megrendezett ünnepsé-
gen. 

A szegedi élelmiszeripari 
főiskolai kar tanácsa nyilvá-
nos ülésének keretében tartott 
tanévnyitón dr. Szabó Gábor 
főigazgató köszöntötte a 235 
nappali és 394 levelező tago-

zatos elsőéves diákot. A kar 
vezetője beszédében elmond-
ta, hogy az elmúlt években az 
intézmény hallgatóinak száma 
megduplázódott, és jelenleg 
meghaladja az 1600 főt. Ebből 
arra következtetett, hogy a 
főiskolai kar jó színvonalon 
teljesíti a küldetésnyilatkozat-
ban megfogalmazott feladata-
it. - A kar iránti bizalmat 
azonban meg is kell tartanunk, 
ami nagy erőfeszítést igényel 
az oktatóinktól - hangsúlyozta 
Szabó Gábor. 

A főigazgató beszámolt ar-

ról, hogy elkészült a kar 
jövőjét hosszú távra meghatá-
rozó stratégiai terv. - Az in-
tézmény csak úgy maradhat 
talpon, ha tevékenységi profil-
jában követi a változó igénye-
ket - jelentette ki a terv kap-
csán Szabó Gábor, aki szerint 
minél szélesebb együttműkö-
désre kell törekedni a vállalati 
szférával, mert ez a kapcsolat 
a fejlődéshez szükséges külső 
anyagi forrásokat eredmé-
nyezhet, illetve a vállalatok 
szakemberei bevonhatók az 
oktatásba. A képzésről szólva 

a főigazgató kijelentette: új 
szakirányok tantervét kell ki-
dolgozni az SZTE többi kará-
val közösen. 

Ünnepélyes fogadalomtéte-
lük után Szabó Gábor és dr. 
Mészáros Rezső rektor kézfo-
gással egyetemi polgárokká 
fogadták az elsőéves hallgató-
kat. A tanévnyitón a SZÉF hat 
hallgatója vehette át a rektor-
tól a köztársasági ösztöndíj 
odaítéléséről szóló oklevelet, 
amelyet Pokorni Zoltán mi-
niszter írt alá. 

H. Sz. 

A Déltáv 
Rt. az elő-
fizető kí-
vánságára 
k o r l á t o z -
za az ún. 
emelt díjas 
szolgálta-

tásokat. így a telefonállo-
másról nem hívhatók 
szex- és „csevegős" tele-
fonok, s találkapartnert 
sem ismerhetünk meg a 
készülék segítségével. A 
drága vonalak „leköté-
sétől" a számlapanaszok 
csökkenését várja a tele-
fontársaság. 

Terjedelmes levelet küldött 
a közelmúltban előfizetőinek 
a szegedi Déltáv Rt. Csongrád 
megye telefonos szolgáltatója. 
Többek között arról értesítette 
ügyfeleit, hogy kívánságukra 
korlátozzák az ún. „emelt dí-
jas szolgáltatásokat". A korlá-
tozást oly módon kérhette a 
címzett, hogy „x" jelet írt a 

„Erényöv" a telefonra 
megfelelő négyzetrácsba, 
majd visszaküldte a levelet a 
telefontársaságnak. 

Tapasztalataink szerint 
azonban nem minden előfi-
zető számára volt világos, 
pontosan milyen „emelt szintű 
szolgáltatásokról" kell dönte-
nie (akadtak, akik szer-
kesztőségünkhöz fordultak e 
kérdéssel). Mi a Déltáv Rt.-től 
kértünk tájékoztatást, s meg-
tudtuk: a skála meglehetősen 
széles, sokféle csábító beszél-
getésre hívják az előfizetőket 
a megszokotthoz képest igen 
drágán tárcsázható vonalak 
működtetői. 

A sor elején „természete-
sen" a közismert szextelefo-
nok állnak. Némely újságok-
ban lefekvéshez „öltözött" 
(vagy inkább: vetkőzött), 
szenvedélyes arcot öltő höl-
gyek ragadják tekinteten a 
szemlélőt (kis képzavarral), s 

a fotók fölé írt, „Csak rád 
gondolok!", Forró erotika", 
„Lazíts velem, most!" típusú 
csábmondatokkal igyekeznek 
a telefon felé irányítani. 

Persze nem csupán hölgyek 
kínálják forró hangjukat a 
„szerelemre" éhezőknek: a 
hirdetésekből ítélve kereslet 
kínálkozik „lány-lánnyal", 
fiú-fiúval" félállásokra is. 

Ugyancsak emelt díjért 
tudhatjuk meg telefonos ho-
roszkópunkból a jövendőt, 
játszhatunk televíziós csatorna 
műsorvezetőjével, vagy lead-
hatjuk voksunkat valamely té-
vés távszavazáson. De talál-
kozhatunk hangpostafiókban 
rejtőző, ideális partnerünkkel 
is, „Bársony barna bőr", 
„Nem független", „Meg-
vagy!", netán ,Állatbarát" jel-
igével. 

Az emelt díjas hívások 
valóban drágák: percenkét 

88-240 forintot (plusz forgal-
mi adót) számláz érte a szol-
gáltató. Könnyen kiszámítha-
tó, hogy egy röpke negyed-
órás „légyott" mennyivel ter-
heli meg a házi költségvetést, 
valamint a családtagok közti 
jó viszonyt. Mert a számlán 
derült égből villámcsapásként 
jelentkező tételeknek ritkán 
akad gazdájuk. 

A korlátozás lehetőségének 
fölajánlásál valamennyi tele-
fonos szolgáltató számára el-
rendelte a Magyar Hírközlési 
Főfelügyelet. Bár az emelt dí-
jas hívások korlátozása csök-
kenti a telefontársaságok be-
vételét, haszonként könyvel-
hető el a számlapanaszok szá-
mának várható csökkenése -
akadnak ugyanis, akik tagad-
ják, hogy pl. a „lazítós" vona-
lat az ő készülékükről hívták 
volna. Ha kérik az emelt dfjas 
szolgáltatások korlátozását, a 
jövőben még a vita lehetősége 
sem merülhet föl. 

Nyilas Péter 

Dorozsmai nagybani piaci árak 
(Szeptember 18.) 

Termény Ár 

Altatok 60 Ft/kg 
Alma 60-100 Ft/kg 
Burgonya 40 Ft/kg 
Citrom 200-220 Ft/kg 
Cukkini 60 Ft/kg 
Csemegekukorica 25 Ft/db 
Fokhagyma 160 Ft/kg 
Görögdinnye 60 Ft/kg 
Gyökér 130-140 Ft/cs 
Karfiol 150 Ft/kg 
Káposzta 40 Ft/kg 
Kelkáposzta 50 Ft/kg 
Körte 100 Ft/kg 
Lecsópaprika 30-40 Ft/kg 
Őszibarack 200-220 Ft/kg 
Padlizsán 100 Ft/kg 
Paprika (TV) 120-130 Ft/kg 
Paprika (hegyes, erős) 10 Ft/db 
Paradicsom 20-100 Ft/kg 
Patisszon 80 Ft/kg 
Saláta 30 Ft/db 
Sárgadinnye 100 Ft/kg 
Sárgarépa 60-70 Ft/kg 
Szilva 60-70 Ft/kg 
Szőlő 80 Ft/kg 
Tojás 18 Ft/db 
Cborka (kígyó) 180 Ft/kg 
Uborka (fürtös) 130 Ft/kg 
Vöröshagyma 80 Ft/kg 
Zeller 50-70 Ft/db 

Tőzsdei jelentés 
Hétfőn az eladók voltak 

túlsúlyban az értéktőzsdén 
A BUX-index 8449 ponton, 
95 pontos eséssel zárt. A 
negatív nemzetközi és ha-
zai alaphangulatot jószeré-
vel csak a MOL - nak sike-
rült ellensúlyoznia. Az olaj-
társaság papírja a hatalmas 
vételi kedv hatására 5065 
forintig emelkedtek Az ár-
folyamot azok a spekulá-
ciók is emelték, amelyek 
szerint a MOL sorsára néz-
ve kedvező fordulatok kö-
vetkeznek be a közeljövő-
ben. A konkrétumok meg-
jelenése előtt a befektetők 
követik a "most-vegyünk-
mert-még-olcsó" - logikát. 
Minden bizonnyal egy, a 
kormányzat részéről kidol-
gozott csomagterv, amely a 

MOL gázüzletágának vesz-
teségeit radikálisan csök-
kentené, a külföldiek szá-
mára is igen jó hír lenne 
(100 milliárd helyett csak 
50 -re csökkenne a veszte-
ség 2001-ben). A MATÁV; 
az OTP, a Borsodcem és a 
TVK árfolyam esett, de a 
Humán, a Zalakerámia és a 
Prímagáz sokat erősödött. 

A magyar makrogazdasá-
gi adatok közül a végleges 
júliusi fizetési mérleget és 
az ipari termelés alakulását 
ismerhettük ineg. A fizeté-
si mérleg 8 millió eurós 
többletet mutatott, az ipari 
termelés pedig 20,5 % -kai 
bővült júliusban. Mindkét 
adat kedvező volt, de nem 
tért el jelentősen a várttól. 

Részvény névé MyHéér Zéréér Zéréér 
véllMés 

Zéréér ftt) 

BORSODCHEM 7 6 0 0 7 280 - 3 3 0 -4 ,34 

DÉMÁSZ 13 200 13 0 0 0 -200 -1 .52 
ÉGIS 14 300 14 050 -100 -0 ,71 
FOTEX 300 311 + 1 2 +4 ,01 
MATÁV t 524 1 5 1 5 - 3 9 -2 ,51 
MOL 4 7 4 5 5 0 0 0 + 1 5 5 + 3 , 2 0 
OTP 15 7 9 5 15 490 -510 - 3 , 1 9 

P K ' k 8 8 2 0 8 8 4 0 + 5 + 0 , 0 6 
R1CHTER 16 100 16 0 0 0 - 1 9 5 -1 ,20 

TVK 3 730 3 6 4 5 - 9 5 -2 ,54 
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T ő z s d é z z e n o t t h o n á b ó l ! 
fö-Line T ő z s d e t e r m i n á l 

jegyzet 

Kápluszei 
AZ átlagember számára bonyolult feladványnak 

tűnhet, mit jelent a K+F. Pedig a hetvenes évek óta 
fól-fölbukkan a hírekben is a kutatási és fejlesztési tevé-
kenység e képletszerü rövidítése. Am e képlel - mint a 
gazdasági versenyképesség egyfajta rokon értelmű szava 
- a 90-es évekre elvesztette jelentését. Mint ahogy a gaz-
daság átalakulásában elveszett az újUó mozgalom, oda-
lettek a kutatást-fejlesztést támogató és fölhasználó cé-
gek, illetve intézmények, elolvadtak az ilyen munkahe-
lyek. Kiművelt emberfők sokasága került az utcára, kuta-
tók tűrték méltatlan helyzetüket, vagy dobbantottak kül-
földre. Az állam takaréklángra állította magát: a bruttó 
nemzeti összterméknek (GDP-nek) még egy százalékát 
sem költötte a K+F-re. Miközben a piacot fölvásárló és 
egyre inkább uraló külföldi tőkések a fejlesztő tevékeny-
séget nem, csak a szolgáltatást és a bérmunkát telepítet-
ték ide. 

Most fordulhat a kocka. Az egyik ok szervezeti: a K+F 
az oktatási tárcához került, ahol már olyanféle távlati 
terveket pontosítanak, melyben a kutatás és fejlesztés kö-
zé beékelődik a technologizálás is, amit a KTF képlettel 
rövidítenek. De lehel is szép terveket szövögetni, mert 
gazdaságunk egyre egészségesebb és erősebb. 

A most jellemző 6 százalékos GDP növekedési ráta 
már megengedi, hogy többet költsünk kutatásra és fej-
lesztésre: a GDP jelenlegi 0,85 százalékról 1,5 százaléká-
ra növekedhet 2002-re. Am az az ugrás csak akkor követ-
kezhet be, ha az üzleti szféra is többet költ K+F-re. 
jvülsö kényszernek tekinthető, hogy az innováció fólé-

IY lesztése nélkül gazdaságunk nem érheti el a verseny-
képesség azon fokát, mellyel már bevesznek minket az 
uniós csapatba. A fogadó fél jóindulata egyértelmű: a 
magyarok kreativitásának elismeréseként 1999-től ha-
zánk az FU 5. KTF keretprogramjában már EU tagként 
vehet részt. Az is pozitívum, hogy 2002 közepétől a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal az EU-ban használatos rend-
szer tagja lesz, országunk unióssá minősítésének 
időpontjától függetlenül. így aztán minden alapfeltétel 
adott lesz ahhoz, hogy az itt megtelepedett gazdálkodó 
szervezetek és a magyar gazdaság versenyképessége nö-
vekedjen. 

Határ: a csillagos ég? 

, betörés, 
szurkálás 

Az elmúlt hétvégén az 
újszeged! ligetben egy 
férfi csavarhúzóval tört 
fel egy autót. Ugyanez 
volt a szerszáma annak a 
két jugoszláv állampol-
gárnak, akik a srófoló se-
gítségével egy lakásba 
szerettek volna bejutni. 
Egy zsombói férfi viszont 
késsel támadt volt élettár-
sának fiára, s a kar ján 
sebesítette meg. 

Pénteken egy német állam-
polgárságú, magyar anya-
nyelvű pár barátaival együtt 
szórakozott a ligetben. Ami-
kor éjjel a Népkert sor 13. 
előtt parkoló autójukhoz tar-
tottak, észrevették, hogy vala-
ki ül a kocsi volánjánál. Az 
autóba a 24 esztendős S. Zsolt 
László slusszkulcs helyett egy 
csavarhúzóval jutott be, s a tu-
lajdonosok megérkezésekor 
már kiszerelte a Golfból a 
CD-játszós magnót. A kocsi 
tulajdonosa a tolvajt a helyszí-
nen „megfogta", s a rendőrök 
megérkezéséig nem is engedte 
el. A lopással és a rongálással 
S. Zsolt László által okozott 
kár 75 ezer forint, amelynek 
jelentős része megtérült. Az 
elkövető ügyét tegnap délután 
gyorsított eljárással tárgyalta a 
Szegedi Városi Bíróság, és S. 
Zsolt Lászlót négy hónapos 
börtönbüntetésre ítélte, mely-
nek végrehajtását két évre fel-
függesztette. 

Két jugoszláv férfi a közel-
múltban egy kamion rakterű-
ben érkezett Magyarországra. 
Egyetlen papírjuk a jugoszláv 
személyazonossági igazol-
vány volt. Ausztriába szeret-
tek volna menni, ám a kamion 
sofőije Szegeden tette ki őket. 

mondván: ez már Ausztria. 
Amikor a csínyre rájöttek, 
megpróbálták itt kamatoztatni 
tapasztalataikat. Egy csavar-
húzót szereztek, és pénteken 
délelőtt azzal akartak behatol-
ni egy Osztróvszky utcai la-
kásba. Szerencsétlenségükre a 
tulajdonos otthon tartózko-
dott, kiáltozására „összesza-
ladt a ház", és a tettesek elme-
nekültek a helyszínről. A pil-
lanatok alatt a helyszínre ér-
kező rendőrök a személyleírás 
alapján az utcán elfogták az 
elkövetőket, M. J. Dragant és 
S. V. Popovicsot. A gyanúsí-
tottak a kihallgatás során elis-
merték a cselekményt, ügyük-
ben a Szegedi Városi Bíróság 
gyorsított eljárással hozott íté-
letet. A két férfi két évre fel-
függesztett 5 hónapos börtön-
büntetést kapott, s négy esz-
tendőre kiutasították Magyar-
ország területéről, ahonnan 
még a tegnapi napon ki is to-
loncolták őket. 

Zsombón egy bicska volt a 
főszereplője egy családi vitá-
nak. Egy férfi a hét végén 
egykori élettársával szerette 
volna rendezni vitás ügyét, ez 
azonban nem sikerült. A köze-
li kocsmában viszont találko-
zott élettársa fiával. A vita a 
két férfi között is folytatódott, 
mígnem a fiú megrúgta édes-
anyja volt élettársát. L. József 
válaszul a zsebéből bicskát 
rántott elő, és azzal a fiatal-
ember karjába döfött. A szú-
rás súlyos, nyolc napon túl 
gyógyuló sérülést okozott. A 
rendőrség vizsgálja, hogy a 
zsebkés használata jogos ön-
védelemnek minősíthető-e, 
mivel először a későbbi sértett 
rúgott... 

K. B. 


