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A magyar szakszervezetek és az Európai Unió 

A dán szakember 
ébresztőt fújna 
A magyar munkást egészen addig használják ki, amíg rá nem 
döbben a szakszervezet fontosságára - állítja Martin Gren dán 
munkás-képviseleti szakember. 

A Pick Rt. szakszervezeti vezetőivel tárgyalt Martin Gren dán húsipa-
ri szakember, aki hazája élelmiszer-ipari szakszervezetének tagjaként 
vállalta, hogy feltérképezi az EU-csatlakozásra váró országok mun-
kásképviseletét. Az egyhetes magyarországi tanulmányút során töb-
bek között ellátogatott a kőbányai sörgyárba és a McDonald's sütő-
üzemébe is. 

- Végre felébredhetnének a magyar szakszervezetek. Ki kell hogy 
mondjam: az egész magyar termelésre jellemző, hogy kihasználják a 
munkaerőt. A szakszervezeti fejlődésnek komoly gátját képezik 
azonban maguk a dolgozók is. Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy 
számos munkavállaló élvezi a munkásképviseletek előnyeit, miköz-
ben nem tagja a szervezetnek és nem fizeti a tagdíjat - mondta el a 
dán szakember. 

A dán húsipari szakszervezetet egyébként az egységes fellépés és az 
összetartás jellemzi, tudtuk meg Martin Grentől. A fiatal munkás el-
mondta: ha a húsüzemben sztrájk van, a dolgozók élő gyűrűt vonnak 
az üzem köré, hogy a vállalat nehogy sztrájktörőket szerződtessen a 
termeléskiesés csökkentésére. 

Martin Gren kiemelte: Dánia élelmiszeriparának szakszerveze-
tei százéves múltra tekintenek vissza, míg a magyar szakszerve-
zetek alig több mint tíz esztendeje szembesülnek a valódi mun-
kás-képviseleti problémákkal. Ám úgy véli: éppen ez kellene, 
hogy erőt adjon a szolidaritáshoz és az együttes érdekképviselet 
kiépítéséhez. 

- Biztos vagyok benne, hogy az EU-csatlakozást követően a nyu-
gat-európai példákhoz hasonlóan kemény és hatékony szervezetekké 
fognak válni a magyar szakszervezetek is. A megerősödésig azonban 
valóban kiszolgáltatott helyzetben lesz minden munkavállaló -
mondta a dán húsipari szakember. 

I.SZ. 

A mindszenti öregcserkész még mindig fiatalos 

Miska bácsi ismét 
újrakezdené 
Nagy Mihály még bízik abban, hogy sikerül harmadszor is új-
jászervezni a mindszenti cserkészcsapatot. 

A tudomány elefántcsonttornyának ajtaját nyitva hagyja 

Nem ad tanácsot Botkának 

Bács-Kiskunban is tudnak a szegedi ítéletről 

Törvényt sérteni pontosan, szépen? 
A többi megyei önkormányzatnál is tudnak 
arról, hogy Szegeden a bírósági ítélet mást 
mondott ki, mint a minisztérium. A köz-
tisztviselők bérét megállapító törvény más 
megyékben is föladta a leckét. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hiva-
talánál is tudnak a szegedi köztisztviselő pró-
baperéről, s az ottani szakszervezet is vizs-
gálja, hogyan lehetne érvként használni az 
ítéletet. Mint megírtuk, a szegedi Miklós Má-
tyásnak adott igazat jogerős ítéletében a me-
gyei bíróság, kimondva: fizetését nem a köz-
pontilag meghatározott 33 ezer forintos illet-
ményalappal, hanem a megyei közgyűlés ál-
tal korábban megállapított 35 ezerrel kell ki-
számítani. A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Hivatalának egyik munkatársa la-
punknak elmondta: tény, hogy náluk a köz-
tisztviselők fizetését a 33 ezer forintos köz-

ponti illetményalappal számolták ki, a köz-
gyűlés elnökéét és a képviselőkét viszont a 38 
ezer forintos, az idén sem módosított helyi il-
letményalap figyelembe vételével. Igaz, a 
közigazgatási hivatal náluk is ellenőrizte a 
törvény végrehajtását, és rendben is találtak 
mindent. A •jogszabály kiköti: a képvise-
lő-testületeknek, közgyűléseknek minden év 
elején meg kell határozniuk a helyi illet-
ményalapot, amely nem lehet több a közpon-
tinál, azaz 33 ezer forintnál, kevesebb lehet 
tíz százalékkal, de semmiképpen sem lehet 
kevesebb, mint az előző évi helyi illetmény-
alap. Azoknál az önkormányzatoknál nem 
okozott gondot a törvény végrehajtása, ahol 
kevesebb volt ez az összeg 33 ezernél. A prob-
léma abból adódott, hogy sok helyen - így 
például a Csongrád megyei, vagy a Bács-Kis-
kun megyei önkormányzatnál - több volt. 
Ilyen esetekre a jogszabályt nem lehet értel-

mezni. Mint megtudtuk, Bács-Kiskun me-
gyében a köztisztviselők alapilletményét és 
kiegészítését a 33 ezerrel számolják, a pótlé-
kokat viszont a 38 ezer forinttal. Miklós Má-
tyás, a szegedi próbaper kezdeményezője sze-
rint mindez jogi abszurd, a törvény szerint 
2002-ben már nincs, nem lehet kétféle szá-
mítási mód. A Csongrád Megyei Önkor-
mányzat Hivatalának tisztviselője azt mond-
ja, mivel az illetményalap segítségével kell 
meghatározni a polgármesterek fizetését is, a 
hibás törvény számtalan hibát szül. Érdemes 
lenne módosítani. Hiszen a törvény betűje 
szerint 2002-ben törvényt sért az az önkor-
mányzat is, amelyik változatlanul 33 ezer fo-
rint fölött hagyta a helyi illetményalapot, 
meg az is, amelyik levitte 33 ezerre. Legföl-
jebb ez utóbbi eljárás a BM állásfoglalásának 
megfelelően sérti a törvényt. 

B.A. 

A rendszerváltás utáni Mindszenten Nagy Mihály szervezte újjá a 
cserkészmozgalmat, Török Loránd tanár úrral karöltve. A '90-es évek 
színes és pergő cserkész diákéletét szép fotók sokasága bizonyítja. A 
mindszenti gyerekek még magához II. fános Pál pápához is ellátogat-
hattak, aki egyikükkel kezet fogott, az idehaza nagy összefogással el-
készített cserkészzászlót pedig megáldotta. Nem csak élményekkel és 
tengernyi tapasztalattal lettek gazdagabbak a cserkészek e néhány 
esztendő alatt: számos díjat is nyertek, a különböző iskolai verse-
nyektől az országos vetélkedőkig. Mindezek mögött ott rejlik Nagy 
Mihály munkája is, még ha ő mindig csak a gyerekekről beszél is. 

Miska bácsiról egyébként elmondhatjuk, hogy majdnem egyidős a 
mindszenti cserkészmozgalommal. Ez a „majdnem" ráadásul az ő ja-
vára billenti a mérleget, ugyanis az 581. Hám János cserkészcsapat 
1928-ban alakult, Nagy Mihály pedig egy évvel korábban, 1927-ben 
született. Már 9 éves korában belépett a csapatba, pontosabban úgy-
nevezett „farkaskölyök", kiscserkész lett. Itt megemlítendő Miska 
bácsi mentora, a közelmúltban elhunyt Kasznár Tóth Emma, akit 
csak egyszerűen „Akela"-ként becéztek a csapat tagjai, utalva a 
Dzsungel könyvének harcias anyafarkasára. A világháború aztán 
szétzilálta a csapatot, a béke éveiben azonban ismét erőre kapott a 
cserkészélet, egészen addig, amíg be nem olvasztották az úttörőmoz-
galomba, majd hamarosan be is tiltották. 

Az eredetileg szobafestő-mázoló végzettségű Miska bácsi megtalál-
ta helyét az új rendszerben is, no nem pártvonalon. Közönségszerve-
zőként segített a szolnoki színháznak, emellett munkásszállón 
könyvtároskodott. Mindenütt a helyi kulturális élet színesítésén fá-
radozott - általában sikerrel. Sosem lépett be a pártba, mégis minisz-
tériumi kitüntetéseket kapott. És hogy el ne felejtsük, Miska bácsi a 
„kitűnő véradó" címet is viseli. 

A rendszerváltás hónapjaiban már cserkészkiállítást szerve-
zett. A csapat későbbi magját alkotó gyerekek maguk jelentkez-
tek cserkésznek a tárlaton látottak alapján. Miután Nagy Mi-
hály a betegsége miatt visszavonult az aktív cserkészségtől 
1997-ben, lecsendesült a cserkészélet is Mindszenten. Ma már 
csapat sincsen, az egykori tagok felnőttek, és kit erre, kit arra 
vetett a sors. A 75 esztendős Miska bácsi a mostani kiállítást is 
azért szervezte, hogy kedvet kapjanak a gyerekek. Ha nem is az ő 
irányítása alatt, de tevékeny segítségével újraszülethetne a 
mindszenti cserkészmozgalom - immár harmadszor az utóbbi 
nyolcvanegynéhány évben. 

SZALONTAI ATTILA 

Alig négy hónappal az önkor-
mányzati választások előtt, a 
Professzorok Batthyány Köre 
javaslatára bukkant fel Balogh 
Elemér jogászprofesszor neve 
jobboldali polgármesterjelölt-
ként. Csaknem egy hónappal a 
választásokat követően kértünk 
tőle interjút. 

- Életének egyik fontos szaka-
szát zárta le az október 20-i vá-
lasztás. Hogyan élte meg 7 

- Az egyik legpezsgőbb négy 
hónap zárult le az életemben. 
Helyenként hektikusnak is 
mondható időszak volt, percre 
beosztott napirend szerint éltem. 
Nagyon sok biztatás, emberi me-
legség vett körül, ez segített elvi-
selni a megpróbáltatásokat. 

A kampány hangneme 

- Milyen volt a kampány 
hangneme ahhoz képest, mint 
amire számított i 

- A személyemet, illetve az álta-
lam képviselt értékrendet ért kri-
tikák nagyon kulturáltak voltak. 
Ez meglepő, mert sokan óvtak a 
durva kampánytól. Egyetlen, 
gyenge helyesírással papírra ve-
tett mocskolódó levelet találtam a 
postaládámban, el is tettem em-
lékbe. Azt hiszem, az én szemé-
lyes és politikai előéletemben 
nincsenek is olyan momentu-
mok, amelyek miatt támadhattak 
volna. Ellenfelem, Botka László, 
akit korábban az egyetemen taní-
tottam, ugyancsak rendkívül kul-
turáltan, tisztelettudóan viselke-
dett, ez alapvetően meghatározta 
a kampány tónusát, hangnemét. 

- Mégis, mi döntötte el az ön 
által is sportszerűnek minősí-
tett küzdelmet Botka László ja-
vára l 

- A nagypolitika. Az országos 
összefüggéseket tekintve ugyan 
természetesnek vehetném, még-
is csalódást jelentett számomra, 
hogy a választás végeredményét 
nem a személyek és a programok 
közötti választói mérlegelés ha-
tározta meg. Botka László sok-
szor nyilvánvalóan, olykor talán 
kényelmesen, az MSZP imázsá-
ra építette a kampányát és ez be 

Balogh Elemér: Függetlenként továbbra is részt vállalok a város közéletében. Fotó. Miskolczi Róbert 

is jött neki. Az én esetem ilyen 
szempontból nem volt könnyű. 
Ugyanakkor nagy politikai ered-
ménynek tartom, hogy sikerült 
fenntartani a jobboldali választá-
si szövetséget úgy, hogy én bizo-
nyos kritikai észrevételektől sem 
zárkóztam el a saját támogatói-
mat illetően. Továbbra is úgy 
gondolom, hogy a várospolitiká-
ban nem feltétlenül kell leképe-
ződnie az országos politikának. 
Idővel Szegednek is el kell jutnia 
erre a szintre, bár azt gondoltam, 
hogy már itt tartunk. Másik szo-
morúságom: a választáson most 
is egy kisebbség döntött. Nyolc-
vanezren nem mentek el szavaz-
ni, velük szemben ötvenezren 
voksoltak. Azt hiszem, nagyjából 
kihoztam ebből a helyzetből 
mindent, amit lehetett. 

Húszezer voks kötelez 

- Szán magának további sze-
repet a szegedi közéletben 7 

- Nem lenne tisztességes tő-

lem, ha visszavonulnék a tudo-
mány elefántcsonttornyába. Ezt 
talán hiteltelenné is tenné az el-
múlt hónapokban végzett mun-
kát. Akárhogy is: közel húszez-
ren rám és az általam képviselt 
szellemiségre szavaztak. Van egy 
jelentős bázis, amely elsősorban 
nem pártpolitikai direktívák 
mentén működik. De hogy ho-
gyan, az még nincs kitalálva. 
Most egy lassú, tanuló, építkező 
szakasz következik el. Nem aka-
rok elmenekülni a feladatok elől 
és ha nem is olyan intenzíven, 
mint az elmúlt időszakban, de 
részt fogok venni a város politi-
kai közéletében. Az MDF képvi-
selőcsoportja már megkeresett, 
hogy vállaljam el a közgyűlés jogi 
és ügyrendi bizottságának egyik 
külső szakértői posztját. Úgy hi-
szem, ez alkalmas szerep lenne 
számomra, ezért örömmel 
mondtam igent. A távolabbi jö-
vőre nézve elmondhatom: 
amennyiben lehetőség lesz arra, 
hogy pártpolitikától független 

politikai szereplők kulcspozíciót 
kaphassanak, akkor továbbra is 
szívesen állok a város társadalma 
rendelkezésére. 

A külpolitikát kínálták 

- Botka László közvetlenül 
megválasztása után együttmű-
ködést ajánlott. Elfogadta a fel-
kérést r 

- Személyesen tárgyaltunk er-
ről. Botka László a város külpoli-
tikájának kézben tartásával kap-
csolatos pozíciót kínált fel ne-
kem. Ezt ebben a formájában 
nem fogadtam el. A funkció párt-
semleges megbízatásnak is fel-
fogható. Ugyanakkor Botka 
László a legnagyobb baloldali 
párt prominense. Az én politikai 
platformomról nézve nehezen 
lehetett volna becsületesen meg-
védeni a döntésem, ha elválla-
lom a pozíciót. A jelenlegi város-
politikai helyzetben ezt nem vál-
lalhattam föl. 

KÉRI BARNABÁS 

Vántus-emlékest 
A tíz évvel ezelőtt elhunyt jeles 
szegedi zeneszerző, Vántus Ist-
ván emlékére rendeznek hang-
versenyt ma 19.30-tól az SZTE 
Konzervatóriumának nagyter-
mében a kortárszenei napok 
részeként. A műsorban fellép: 
Szecsődi Ferenc hegedűmű-
vész, Palotai Ferenc, Kerner 
Mariann (trombita), Vörös Jó-
zsef és Róth László (harsona), 

Abonyi Zsolt (ütő), Cser Miklós 
vezényletével a Victoria Kama-
rakórus, Sin Katalin gordonka-
művész és Weninger Richárd 
dirigálásával a Weiner Kamara-
zenekar. 

Részlet hangzik el Vántus Ist-
ván Aranykoporsó című operájá-
ból Altorjay Tamás, Gábor Géza, 
Szonda Éva és Maczelka Noémi 
(zongora) előadásában. 

Nagy Mihály világéletében hűen követte a cserkészélet fontos ta-
ní tása i t . Fotó: Tésik Attila 


