
PÉNTEK, 2 0 0 2 . SZEPTEMBER 6. • MEGYEI TÜKÖR" 3 

Nem mindenki keres másfélszer többet 

Jó a közalkalmazottnak 
Folytatás az 1. oldalról 

A z új közalkalmazotti bertáblazat 

Fizetési 
fokozatok' 

B H 
1. 50 000 56 000 58 000 60 000 70 000 100 000 105 000 107 500 120 000 132 500 

2 . 51 500 58 240 60 320 62400 72 800 104 000 109 200 113 950 127 200 140450 

3 53 000 60480 62 640 64 800 75 600 108 000 113 400 120400 134 400 148400 

4 . 54 000 62 720 64 960 67 200 78 400 112 000 117 600 126 850 141 600 156 350 

5 . 56 000 64 960 67 280 69 600 81 200 117 000 122 850 133 300 148 800 164 300 

6 . 57 500 67 200 69 600 72 000 84 000 122 000 128100 139 750 156 000 172 250 

7 . 59 000 69440 71 920 74 400 86 800 127 000 133 350 146 200 163 200 180 200 

8. 60 500 71 680 74 240 76 800 89 600 132 000 138 600 152 650 170400 188150 

9 . 62 000 73 920 76 560 79 200 92 400 137 000 143 850 159100 177 600 196100 

10. 63 500 76160 78 800 81 600 95 200 142 000 149100 165 550 184 800 204 050 

11. 65 000 78 400 81 200 84 000 98 000 147 000 154 350 172 000 192 000 212 000 

12. 66 500 80 640 83 520 86400 100 800 152 000 159 600 178 450 199 200 219 950 

13. 68 000 82 880 85 840 88 800 103 600 157 000 164 850 185 975 207 600 229 225 

14. 69 500 85120 88160 91 200 106400 162 000 170100 193 500 216 000 238 500 

Valódi, de 
nem igaz 
BAKOSANDRAS 

„Ez egy őrület. Mindenki a Big Brothert akarja. Pedig néha nagyon 
elleqszenves is tud lenni." Nem tudom megerősíteni, igaz-e ez, 
amit a kereskedelmi tévé új műsorának honlapján olvastam. 
Nem tudom, tényleg ellenszenves-e a Nagy Testvér, mert eddig 
nem láttam. Nem dacból, csak úgy alakult, hogy amikor elkezdő-
dik a műsor, én még nem vagyok otthon. így tehát nem mondha-
tom, hogy utálom. Egyelőre csak megdöbbent a jelenség: nem is 
kell látnom ahhoz, hogy tudjam, mi van benne. Egyik kolléga-
nőm azt bizonygatja, szerinte nem az a ciki, hogy az a nagy mellű 
lány már másnap este levetkőzött, hanem az, hogy a másik lány, 
akinek papírja van arról, hogy szűz, már majdnem rámászott két 
fiúra. A gyorsétteremben szól a rádió, így hallom, ahogy azt taglal-
ja a műsorvezető, vajon jó-e, hogy két „benti" lány elmondta, ők 
zuhanyozás közben pisilni is szoktak. Ami így eljut hozzám, ab-
ból azért kiderül a számomra, hogy itt szó sem lehet valóságról. 
Az első esti spontán sztriptíz jótékony leple alól kilóg a lóláb: nyil-
vánvalóan nagyon precíz forgatókönyv formálja itt nekünk a tör-
ténetet. Nekem is, pedig, mint írtam, nem nézem. És tényleg kü-
lönös érzés tudni azt, hogy ez lesz körülöttem még néhány hóna-
pig-

Egy pszichológus talán azt mondaná, hogy ez a műsor kárt 
okoz, mint azok a filmek, amelyeknek hősei öngyilkosok lesznek. 
Mert eddig tudtuk, mikor nézünk akciófilmet, és mikor híradót, 
főbb híján megnyugtathattuk a gyerekünket, hogy a filmben 
ugyan tényleg levágták a bácsi fejét, de ez az egész csak mese. 
Most, hogy kívülállóként úgynevezett valóságot nézetnek velünk, 
még jobban beleszokunk a közönyös kívülálló szerepébe. 

Én leginkább mégis azt sajnálom, hogy a kisebbik fiam ezután 
szegényebb lesz egy becenévvel. Amikor vártuk, hogy megszüles-
sen, Kistestvérnek kezdtük nevezni. Most hároméves, és nagyon 
szereti ezt a nevet. De én egy ideje nem tudom úgy kimondani, 
hogy közben ez az őrület ne jutna az eszembe rögtön. (A tévémű-
sor tényleg hasonlít Orwell regényének láthatatlan zsarnokára, a 
Nagy Testvérre: a mi életünkön is otthagyja a nyomát, miközben 
van olyan hét, hogy be se kapcsoljuk a tévét.) És ez az, amit nem 
tudok megbocsátani neki. 

Befejeződött a számvevőszéki vizsgálat Vásárhelyen 

Túri Józsefék 
nem pazaroltak 

Ha például egy pályakezdő érett-
ségizett, az oktatási ágazatban 
dolgozó adminisztrátor azt gon-
dolta, az eddigi 50 ezres mini-
málbér helyett a jövőben 75 ezret 
visz majd haza minden hónap 
elején, annak csalódnia kellett. 
Nála ugyanis a tábla szerinti 32 
ezer 445 forintra tették rá az 
emelést és így kaphat bruttó 60 
ezret, vagyis a minimálbérhez 
képest alig 20 százalékkal töb-
bet. 

Ugyanakkor a nyugdíj előtt ál-
ló, egyetemi végzettségű középis-
kolai tanár régi bére csaknem 
129 ezer (az óraszám-emelkedési 
8-9 ezer forintos pótlékkal együtt 
137 ezer), ú j havi fixe 195 ezer 
forint. Ez pontosan 50 százalé-
kos emelkedés a korábbihoz ké-
pest. Egy egyetemi végzettségű 
nyugdíj előtt álló könyvtáros régi 
fixe 108, új besorolása szerinti 
bére 193 ezer forint, itt a növeke-
dés mértéke 79 százalék. 

Az átlagosan 50 százalékos 
közalkalmazotti béremelés te-
hát egyértelműen a diplomások-
nak kedvez, köszönhetően a 
diplomás minimálbér bevezeté-
sének is. A nyolc általánost vagy 
csak középiskolát kijárt alkal-

Az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkban tegnap 
délelőtt köszönthették a két és 
fél milliomodik látogatót, a 
nyíregyházi Kis Éva gimnázi-
umi osztályával nézte meg a 
Feszty-körképet. 

Tortával, virággal, állandó belé-
pővel, emlékplakettel és díszok-
levéllel fogadta tegnap délelőtt 
Nagy László igazgató Opuszta-
szeren a két és fél milliomodik 
látogatót, aki jegyet váltott, hogy 
megtekintse a Feszty-körképet. 
A nyitás, 1995. október elseje 
óta hozzávetőleg minden negye-
dik magyar láthatta már a négy 
év alatt felújított festményt, A 
magyarok bejövetelét. A szeren-
csés tárlatlátogató, Kis Eva a 
nyíregyházi Krúdy gimnázium 
tizedik osztályos tanulója iskolai 
kiránduláson vett részt, s nem-
csak ő, hanem osztálytársai is 
nagyon örültek az őket váró kö-
lyökpezsgőnek. Osztályfőnökük 
sem tért haza üres kézzel: aján-
déka egy bekeretezett kör-
kép-reprodukció volt. 

mazottak azzal ugyan vigasztal-
hatják magukat, hogy 50 ezer 
forintig adómentes az illetmé-

Köszöntőjében Nagy László 
igazgató kiemelte, hogy rendkí-
vüli eredménynek tartja, hogy si-
került elérniük ezt a látogatói 
számot annak ellenére, hogy ál-
lami normatív támogatás nélkül 
működnek, sőt a határon túliak-
nak ingyenes belépést biztosító 
állami rendelet nyomán 30 mil-
lió forintnyi bevételtől estek el 
tavaly. A jegyárak valóban maga-
sak, ám aki ellátogat Opuszta-
szerre, az ezért az összegért öt-
ven különböző kiállítást tekint-
het meg - mondta az igazgató. 
Az ország egyetlen önfenntartó 
múzeumi kiállítóhelyét eddig öt 
kontinens 55 országából érkező 
látogatók keresték fel, a közön-
ség nagy százalékát a tanulóifjú-
ság és a nyugdíjas korosztály te-
szi ki. A nemzeti történeti em-
lékpark színeiben pompázó, 
kék-fehér emeletes torta megsze-
gése előtt Kis Évát köszöntötte a 
Csongrád megyei önkormányzat 
elnöke, Frank József, illetve a 
megyei közgyűlés alelnöke, Ott 
József is. 

W.A. 

nyük, ám a zsebükben nem ma-
rad annyival több, mint ameny-
nyire esetleg számítottak, 

Az ünnepel t Kis Éva a tortával. 

amennyit az egységesen 50 szá-
zalékos béremelés hozott volna. 

F.K. 

Hatvanhét 
menekült 
egy éjszaka 
Szeptember 4-én este, 10 perc-
cel 10 óra előtt riasztották a déli 
határszakasz rendjére felügyelő 
határőröket. Nem sokkal ké-
sőbb Tompa körzetében huszon-
négy felnőttet és három gyerme-
ket fogtak el a járőrök. Volt kö-
zöttük afgán, iraki és iráni me-
nekült is. Tíz órakor már a Mó-
rahalmi Határőrizeti Kirendelt-
ség munkatársai figyeltek fel a 
jugoszláv-magyar határon átlé-
pő személyekre. A határőrök -
miután átkutatták az egész kör-
nyéket - 12 irakit (közöttük egy 
terhes asszonyt) és 6 afgánt kí-
sértek be. Másnap hajnalra sem 
csendesült le a határ. A Bácsal-
mási Határőrizeti Kirendeltség 
határőrei 20 afgán férfit tartóz-
tattak fel a Sós-tó körzetében, 
így egyetlen éjszaka összesen 
hatvanhét menekülttel gyarapo-
dott az országunkba belépett 
ázsiaiak száma. 

B. Z. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

Folytatás a 3. oldalon 

Olyan eset is előfordult, hogy 
belvízkár enyhítésére utaltak ki 
pénzt, de a szerződésen azt már 
mint kamatmentes kölcsönt fo-
lyósították. A jelentés megálla-
pítja, hogy a kötelezettségválla-
lás és az utalványozás rendje ösz-
szeférhetetlenségi elemeket tar-
talmaz, így az ellenőrzés is szinte 
lehetetlen. Az ÁSZ ugyanakkor 
megállapította: teljesítményiga-
zolás nélkül nem fizetett ki 
pénzt a város, s a szabályzat sze-
rint az ellenjegyző és a kötele-
zettségvállaló lehetett ugyanaz a 
személy. A város gazdálkodását 
az jellemezte 1999-ben, hogy a 
működési kiadásokat fedezték a 
működési bevételek. Az ÁSZ-je-
lentés kitért a 2000-ben történt 
iskolaösszevonások, illetve a Baj-
csy óvoda egyházi tulajdonba 
adásának arra az aspektusára is, 
hogy mindez összesen 118 fős 
létszámcsökkentést eredménye-
zett. Az ÁSZ szerint a város gaz 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeged és a környező települések 
a jövőben közösen szeretnének 
pályázni vízügyi befektetések tá-
mogatására, ezért tegnap kistér-
ségi együttműködésről szóló 
megállapodást írt alá Bartha 
László szegedi, Bodó Imre tisza-
szigeti, Simicz József deszki, Bol-
dog Krisztina kübekházi és Tal-
pai János újszentiváni polgár-
mester, valamint Nóvák Gyula, a 
Szegedi Víziközmű Működtető 
Részvénytársaság vezérigazgató-
ja. A megállapodás értelmében 
mind az öt település tartós 
együttműködést vállalt a vízügyi 
beruházások fejlesztésére, mű-
ködtetésére és fenntartására. 

A szerződésnek megfelelően 
Szeged és a környékbeli települé-
sek közösen reagálnak az állami 

dálkodása önkormányzati szin-
ten nem volt sem rendezett, sem 
egységes. Az önkormányzati fel-
adatok és a rendelkezésre álló 
pénzforrások összhangja annyira 
nem volt biztosított, hogy emiatt 
hitelfelvételre és ÖNHIKI-s tá-
mogatás igénybevételére szorult. 

A jelentésre adott észrevéte-
lében Almási István alpolgár-
mester és Korsós Ágnes jegyző 
felhívta az ÁSZ figyelmét arra, 
hogy a jelentésben keveredik a 
kötelezettségvállalás és az utal-
ványozás kifejezés. Önkormány-
zati kötelezettségvállalást csak a 
polgármester vagy az alpolgár-
mester tehet, viszont ők nem je-
gyezhetik ezt ellen. Felhívták a 
figyelmet arra, hogy az 1997 óta 
hatszor végzett ÁSZ-vizsgálatok 
során eddig még nem javasoltak 
intézkedéseket. A lakásalapból 
hiányzó 151 millió 528 ezer fo-
rintot pedig az önkormányzat az 
idén augusztus 2-án visszatette 
az elkülönített alszámlára. 

KOROM ANDRÁS 

és az európai uniós fejlesztési 
programok fejezeteire, valamint 
együttesen lépnek fel a vízügyi fej-
lesztések támogatásának ügyé-
ben. A polgármesterek egybe-
hangzóan kijelentették: az 
együttműködésből a kistérségben 
működő önkormányzatok egyi-
két sem akarják kirekeszteni. 

O Posta Bank 

Személyi hitel 
hűség akció 
2002. október 30-áig 

évi 1 9 , 9 6 % * 
kamattal 

•THM: 24.05%-24.91%-ig 

Bartha szerintiiem támogatható Tímár nagybani-előterjesztése 

Fidesz: nincs egyetértés 
Gazdaságilag és jogilag megalapozatlan és nem 
támogatható a polgármester szerint a gazdasági 
alpolgármester előterjesztése a nagybani piac 
elhelyezéséről. A Fideszben nincs egyetértés a 
Szeged Ttlevízió támogatásáról sem. 

Sajtótájékoztatón számolt be a mai közgyűlés négy 
jelentős napirendi pontjával kapcsolatban kiala-
kult Fidesz-MPP-álláspontról a párt frakcióvezető-
je. Tímár László szerint az általa gazdasági alpol-
gármesterként jegyzett előterjesztés, amely a do-
rozsmai nagybani piac elhelyezéséről szól, minden 
jelenlegi problémát megold és előnyös a város szá-
mára. Az alpolgármester elmondta: a Fidesz képvi-
selőcsoportja javasolja majd, hogy a témáról nyílt 
ülésen szülessen döntés. Leszögezte: a Südfrucht 
Kft.-vei kötendő szerződés garantálja, hogy a város 
ne szenvedjen anyagi kárt. A piac új helyen, a Südf-
rucht telephelyén nyílna, s a szerződés csak akkor 
lépne életbe, ha a cég megkapja a piacnyitáshoz 
szükséges hatósági engedélyt. 

A párt szegedi elnöke, Bartha László nem volt je-
len a sajtótájékoztatón, de kérdésünkre elmondta: 
Tímár előterjesztése gazdaságilag és jogilag meg-
alapozatlan, kaotikus és nem támogatható, hiszen 
még a formai követelményeknek sem felel meg. 
Bartha ugyanakkor nem érti, hogy miért nem tár-
gyaltak a bizottságok arról az előterjesztésről, 

amelyben az önkormányzat szerepvállalásával léte-
sítendő piacról van szó. 

A Fidesz-MPP szegedi elnöke nem értett egyet a 
frakcióvezető azon álláspontjával sem, amely sze-
rint nem emelhető fel a Szeged Televizió támogatá-
sa. Tímár úgy gondolja, előbb ügyvezetőket kell ke-
resni, s rendezni a gazdálkodást, mintsem megala-
pozatlan előterjesztésre havi plusz kétmilliót juttat-
ni a cégnek. Bartha úgy látja, a közszolgálati műso-
rok támogatottsága a közelmúltban 60 százalékkal 
csökkent, ezért a működőképességének megőrzésé-
hez vissza kell állítani az eredeti szintet. Tímár 
László szerint mindenképpen elutasítják azt a szoci-
alista módosítást, amely javasolja, a Szeged Televí-
zió működésképtelensége miatt a város a Telin Tele-
viziót bízza meg a közszolgálati műsorok elkészíté-
sével. Bartha László ilyen indítványról nem is tud. 

A Fidesz szegedi elnöke és frakcióvezetője viszont 
egyetértett abban: szükség van a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Kft. 26 százalékos üzletrészének 
értékesítésére és a dorozsmai focipálya tulajdonjo-
gának ingatlancserével történő visszaszerzésére. 

Arra az ellenzéki felvetésre, hogy a ciklus utolsó 
napjaiban nem szabad jelentős vagyoni kérdések-
ben dönteni, Tímár László emlékeztetett: 
1998-ban az önkormányzat vezetése leköszönése 
előtt értékesítette a SZKT buszágazatát. 

K.B. 

A két és fél milliomodik Feszty-körképlátogatót köszöntötték Ópusztaszeren 

Minden negyedik magyar látta 
Együttes fellépés 
vízügyi támogatásért 


