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Újabb 200 millió forintra számíthat az Esély alapítvány

jegyzet

Szeged, a stabilitás szimbóluma

Szombaton délután véget ért a III. szegedi stabilitási konferencia, amely
két napon keresztül tárgyalt a térség további demokratizálódási folyamatának erősítéséről. A korábbiakhoz képest bővült
a részvevő államok száma, hiszen erre az összejövetelre meghívták Albánia, Bosznia-Hercegovina és Macedónia képviselőjét is. A tanácskozáson Martonyi János külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar kormány újabb 200 millió forinttal támogatja az Esély
a Stabilitásra Alapítványt,
a m e l y a z emiitett célkitűzések megvalósítását
segíti.
Szeged neve szimbólummá vált a világon, hiszen a reményeket adta vissza azoknak, akik a demokráciát kívánták, s a szegedi folyamat
eredményes ténykedése révén
meg is kapták. A stabilitási
konferenciákon hozott határozatok, amelyeket a magyar
kormány által létrehozott alapítvány anyagilag is támogatott, óriási mértékben járult
hozzá ahhoz, hogy déli szomszédainknál megdöntsék Milosevics országlását, és kezdetét vegye a demokratikus
fordulat - mondta a többi között Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára. a konferencia befejezését követó sajtótájékoztatón.
Az államtitkár szólt arról
is. hogy az összejövetelen
döntöttek: három fő pillérre
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A konferencia záróakkordjai: Donald Kursch, Németh Zsolt és Bartha László a nemzetközi
sajtótájékoztatón. (Fotó: Karnok Csaba)
támaszkodik ezután a szegedi folyamat: a testvérvárosi
együttműködés fejlesztésére,
az eurorégiók közötti partnerség és a segítségnyújtás kiszélesítésére, valamint arra az
új intézményre, amelyet Szegeden létesítenek, s amelynek
az önkormányzati tisztviselők
képzése terén lesz majd jelentős feladata. Németh Zsolt
kiemelte, hogy a magyar kormány mindezek segítése céljából 200 millió forintot juttat
az Esély a Stabilitásra Alapítványnak.
Donald Kursch. a konferencia főkoordinátorának helyettese szerint nem szabad
elfelejteni, hogy a szegedi fo-

lyamat ténykedésének köszönhető Milosevics megbuktatása. Idejében nyújtott kezet ez a folyamat a jugoszláv
népnek, azoknak, akik annyi
éve csak áhítoztak a demokrácia után. Akik akkor az ellenzék első soraiban voltak, ma
jelentős tisztségeket töltenek
be az új jugoszláv kormányban. Példaként említette Zorán
Zsivkovicsot, Nis egykori polgármesterét, aki ma jugoszláv
belügyminiszter, valamint Kasza Józsefet. Szabadka első
emberét, aki miniszterelnökhelyettes a szerb kormányban.
Dr. Bartha László, a vendéglátó város polgármestere,
az elmúlt 18 hónapról beszélt.

Ennyi idő telt el az első konferencia megrendezése óta, s
ez az időszak jelentős fordulatot hozott a térség életében
is. Mindazonáltal a jugoszláviai demokratizálódási folyamat beindulását követően sem
szabad leállnunk, sőt erőteljes
és együttműködő ténykedést
kell megvalósítanunk a térség
békéje, biztonsága érdekében.
Ezért értékelte nagyra a Szegedi Tudományegyetem által
kinyilvánított készséget, miszerint ebben az intézményben
szervezik majd meg az önkormányzati tisztviselők képzését. Idén szeptembertől indítják a 8 hónapos tanulmányokat. angol, valamint az adott

országok nyelvén. A tanácskozás záródokumentumában,
amelyet Martonyi János magyar külügyminiszter és Bodo
Homhach, a Stabilitási Egyezmény főkoordinátora írt alá,
helyet kapott az a kitétel is,
amely szerint a III. szegedi
konferencia üdvözli az Európa tanács stockholmi rendkívüli ülésén, a délkelet-európai térséggel kapcsolatosan
megfogalmazott észrevételeit, s azt a kinyilatkoztatását,
miszerint a szegedi folyamat
továbbra is hatékonyan járul
hozzá az Európai Unió térségbeli stabilizációs törekvéseihez.
K . F.
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Higiénia
- felsőfokon
Munkatársunktól
Megfelelő számú jelentkező esetén már idén szeptembertől megindulhat a
posztgraduális élelmiszeripari h i g i é n i k u s , a tejipari
szakmérnök, valamint a húsés baromfiipari szakmérnök
továbbképzési szakokon folyó képzés az SZTE Élélmiszeripari Főiskolai Karán.
M i n d h á r o m szak 4 f é l éves, a tervek szerint 20-25
fővel indulna. A posztgraduális képzések beindításának célja az, hogy a régebben végzett idősebb generáció frissen megszerzett tudásával szinkronban tudjon tevékenykedni majd a fiatal,
korszerű tudással rendelkező, de még gyakorlati tapasztalatok híján lévő generációval. A szakokra való jelentkezés feltétele élelmiszeripari főiskolai vagy szakirányú egyetemi végzettség, illetve rokon szakterületi diploma.

Napirenden

Az élelmiszeripari higiénikus szakmérnöki képesítést
megszerző jártasságot szerez
az élelmiszeripari üzemek
higiéniájának megtervezésében. Az az élelmiszerekre
vonatkozó EU-előírásokat, a
szabványokat így a régebben
végzett szakemberek is megismerhetik, amellett, hogy
szakirányú higiéniai, mikrobiológiai és ipari környezetvédelmi ismeretekre tesznek
szert. A tejfeldolgozás szükségszerű modernizációjához
és a tejipar nemzetközi versenyképességének biztosításához járulhatnak hozzá a
tejipari szakmérnökök, akik
elsajátíthatják a minőségbiztosítási rendszerek működtetéséhez szükséges alapismereteket. A hús- és baromfiipari szakmérnöki képzés a
végzett és jelenleg is az ágazatban tevékenykedő szakemberek tudását egészíti ki
korszerű szakmai ismeretekkel.

az egyetem

örvénnyel törölték el nálunk a nemesi, főnemesi címeket. Németországban se használatosak, Ausztria
sem az a kékvérű ország ma már, ami valaha volt. Magyarország pedálozik! Egy MDF-es képviselő a parlamentben is felszólalt - már az Orbán-kormány idején hogy vissza kellene állítani a feudális címeket és rangokat. Ha jól emlékszem az avitt időkre, egy országgyűlési
képviselőnek akkor a méltóságos megszólítás járna ki...
A javaslatot szerencsére senki nem vette komolyan. Ettől
függetlenül, sőt ennek ellenére, címek, rangok nélkül is
virágzik a honi tájakon a feudalizmus.
Túlélt két modern világháborút, túlélte a Kádár-korszakot, mi több,
meg is erősödött benne - és 1990-ben is győztesen bújt át
a léc alatt.
A létező feudalizmusra még visszatérünk, most csak
annyit, hogy keresztelő volt szombaton Budán, a Mátyás-templomban, ahol Mátyást, az igazságost koronázták királlyá valaha. A főrendeket gyakran szívató Mátyás király stílusában folytatva, hadd emlékeztessek arra,
hogy Magyarországon egyrészt régóta nincsenek királyok, hercegek, grófok, másrészt azóta sincsenek, amióta
újabban kizárólag polgárok vannak itten.
Szombaton tehát a Mátyás-templomban
megkeresztelték Habsburg György polgártársunk és felesége, Eilika
polgárnő Zsófi lányát. Jó egészséget
mindnyájuknak,
érezzék jól magukat minálunk, ahogy már annyi ősük is.
Azonban ők itt nem főhercegek, nem főhercegnők. A
magyar közéletben nincsenek ilyenek. Otthon, ha magukra csukták a sóskúti rezidencia kapuját, átváltozhatnak tűzoltóvá, katonává, vadakat terelő juhásszá, uram
bocsa', még üveggolyóvá is. Ahogy bárkiből lehet főherceg, ha nyitvatartási időben felkeresi a jelmezkölcsönzőt,
és elmegy a mulatságba. Aztán másnapra majd kialussza
a főhercegséget. Úgy látszik, Habsburg Gyurinak erre a
kialvásra ötven év nem volt elég.
Wfirályságát Zámbó Jimmy eléggé annak köszönheti,
A
hogy világiasodtak, devalválódtak, majd az udvari
bolond rangjával olvadtak egybe a régi,
szakrális,
később már csak feudális címek, rangok.
Jimmy királysága, vagyis a rózsaszín nótás, édes-bús
Magyarország most megint könnyben úszik: a csepeli
köztemetőből ellopták a „Király" fejfáját.
Zarándokhely volt a sír: zarándokolva is egyre lejjebb
csúszunk. Valaha Latinovits Zoltán sírja volt a zarándokhely. Aztán a szocializmus első hivatalos szépségkirálynőjének,
az ugyancsak öngyilkos Molnár Csilla
Andreának a sírjához zarándokoltak el a saját létüket
mások sorsában megélő médium-emberek. Most Jimmy
király a nagy legenda. A Király testvérei, Zámbó Árpád
főherceg és Zámbó Tihamér főherceg, valamint az özvegy Edit királynő mély megrendüléssel és zaklatottan
értesítették a sajtót, hogy eltűnt a fakereszt.
Lehet, hogy a diszkókban a speedek, a kokó, meg a
marihuana mellett most majd Jimmy király fakeresztjének forgácsait is árusítják majd?
Bármi történt is, jó a piár.
A feudalizmushoz pediglen akkor érkezünk vissza teljes mértékben, ha rátérünk szokásos témánkra, Torgyán
Józsefre. Egy igazi, állatokkal bánó, földet művelő gazdaember tudja, hogy a pacal nagyon kemény koszt: abban a korban, amelyben Torgyán elnök jár, csak ritka
alkalmakkor, módjával, kevéske savanyú borral lehet fogyasztani. Jó néhány évvel ezelőtt édesapám is pacaltól
lett rosszul, őt is mentő vitte el, de nem a Kútvölgyibe,
hanem a kettes kórházba, ahol két hét múlva meghalt.
De nem akarok én itt Cassandra lenni.
A kútvölgyi hírek szerint Torgyán elnök állapota egyre kielégítőbb. Ezt a nyelvi rejtvényt mindenki úgy fordíthatja le a maga nyelvére, ahogyan neki érzelmileg a
legmegfelelőbb, és akkor sajtóper se lesz, a véleménynyilvánítás szabadságának körét túllépő kitételeim következtében...
isszatérve a pacalra, izgalmi állapotban
különösen
nem tanácsos nehéz ételeket fogyasztani.
Márpedig
Torgyánnak fölösen elég oka volt rá, hogy Viagra nélkül
is állandó izgalomban legyen. Több mint tízéves szervező- munkával létrehozott feudális
udvartartásának
főemberei hagyták magára. Szétszéledtek a kisebb vazallusok is, és most új „Királyt" keresnek.

V

U

í

U

Á

költségvetése

Huszonkétmilliárd, háromszáz oldalon
A Szegedi Tudományegyetem tanácsa mai ülésén tárgyalja meg az intézmény ez
évi költségvetését, amely
hosszú, mintegy három hónapos előkészítő munka után kerül a legfőbb döntéshozó fórum elé. A karok közötti
előzetes egyeztetések során
csupán az elosztás elveinek
kialakítása két hónapot vett
igénybe, mivel az idei az első

olyan költségvetés, amely már
nem a jogelőd intézmények
önálló büdzséiből áll össze,
hanem a felsőoktatási integrációnak megfelelően valóban
egységként kezeli az egyetem
egészét. - Az idén több mint
22 milliárd forintból gazdálkodó egyetem költségvetése
az egyes karok bevételeiből, a
képzési normatívából kiindulva alakult ki a kari és a köz-

ponti egységek finanszírozására - tájékoztatta lapunkat
Tráser Ferenc gazdasági és
műszaki főigazgató. Azt is elmondta, a büdzsé összeállításakor az egyik nehézséget a
képzési-fenntartási normatívák megváltozása okozta, ami
egyes karok esetében a bevételek csökkenését jelentette.
Az egyetemi tanács elé kerülő mintegy 300 oldalas költ-

ségvetési előterjesztést korábban a közalkalmazotti tanács,
valamint a gazdasági és a stratégiai bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Ha a mai ülésen a tanács tagjai megszavazzák a javaslatot,
az egyetemi költségvetésből
kiindulva az egyes karok is
megtervezhetik ez évi gazdálkodásukat.
H. Sz.

