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Már tárgyal egy multinacionális céggel az SZTE 

Egyetemi partnertalálkozó 
Több új gazdasági partnerre lelt 
a Szegedi Tüdományegyetem 
azon a tegnap megrendezett ta-
lálkozón, amelyre a megye 
mintegy százötven vállalatának 
és vállalkozásának képviselőit 
hívták meg. 

A Szegedi Tudományegyetem 
|SZTE) tovább kívánja bővíteni 
gazdasági kapcsolatait, ezért be-
fektetői partnertalálkozókat ren-
dez a következő hónapokban az 
ország nyolc városában. Az első 
partnertalálkozót tegnap rendez-
ték meg Szegeden, az SZTE rek-
tori hivatalában. 

Sok régi és számos új megyei 
vállalat és vállalkozás vezetője, 
képviselője jelent meg a csütörtö-
ki találkozón. Szabó Gábor rek-
torhelyettestől megtudtuk: új 
partnerekre lelt az egyetem, így 
például az Első Magyar Kenderfo-
nó Rt.-vel már januárban elkez-
dődnek a tárgyalások. A szegedi 
cég - amely kívánatosnak tartaná 
a műszaki képzés beindítását az 
SZTE-n - várhatóan gyakorlati 
képzőhelyet nyújt majd az egye-
temnek. 

A rektorhelyettes elárulta, 
hogy egy információtechnoló-
giában élen járó multinacioná-
lis céggel már megindultak a 
tárgyalások. Elhangzott: az Eu-
rópai Unióban is versenyképes 
tudás egyik feltétele, hogy a 
hallgatók korszerű eszközökkel 
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és megfelelő technikai háttér-
rel sajátíthassák el ismeretei-
ket. A szakképzési hozzájáru-
lással kapcsolatos jogszabályok 
múlt évi módosítása eredmé-
nyeként már a felsőoktatási in-
tézmények is kaphatnak köz-
vetlen támogatást a gazdálko-

dó szervezetek szakképzési 
hozzájárulása terhére, a gya-
korlati képzések eszközparkjá-
nak megújítására. 

Szabó Gábor hangsúlyozta: a 
hatalmas szellemi kapacitást 
képviselő SZTE az ország leg-
nagyobb vidéki egyetemeként 

készen áll a partnerségre a gaz-
daság szereplőivel. Kijelentet-
te: a projektben az egyetem va-
lamennyi kara részt vesz. Meg-
tudtuk, januárban Békéscsa-
bán tartanak hasonló rendez-
vényt. 

sz. c . sz. 

Szentesi ügy a megyei közgyűlésen 

Nem orvosi vizsgálat a kórházban 
Vizsgálat deríti ki, történt-e 
szabálytalanság a szentesi kór-
házban. Lapunk információja 
szerint az intézmény vezetője 
anélkül döntött az adósság ke-
zeléséről, hogy tájékoztatta vol-
na működtetőjét, a megyei ön-
kormányzatot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kétórás, zárt üléssel kezdődött a 
megyei önkormányzati képvise-
lők ez évi utolsó közgyűlése. 
Amikor kinyílt az ajtó, elhang-
zott, hogy a Csongrád Megye 
Közművelődéséért Díj odaítélé-

séről és „egy másik ügyről" tár-
gyaltak. A díjat Labádi Lajos le-
véltárvezetőnek ítélték oda. A 
képviselők a nyílt ülésen húsz 
igen, tíz nem és nyolc tartózko-
dás mellett határozatot hoztak 
arról, hogy a másik döntésüket 
nem hozzák nyilvánosságra. A 
szavazati arány arról árulkodott, 
nem mindennapi vita folyhatott 
két órán át odabenn, a zárt ajtók 
mögött. 

Már korábban kiszivárgott a 
hír: a megyei közgyűlés vizsgá-
latot akar indítani annak kide-
rítésére, történt-e szabálytalan-
ság a szentesi kórház gazdálko-

dásában. Információink szerint 
az történt, hogy a kórház meg-
állapodást kötött egy részvény-
társasággal az adósság átvállalá-
sáról. A pénzügyi manőver gya-
korlatilag hosszú lejáratú hitel-
nek számít, elvileg legális len-
ne, ám a megállapodást anélkül 
kötötték meg, hogy erről a kór-
ház működtetőjét, a megyei 
közgyűlést tájékoztatták volna. 
A közgyűlésnek - információ-
ink szerint - tegnap minden-
képpen meg kellett indítania a 
vizsgálatot és nyilvánvalóan a 
személyes felelősség mértéke is 
szóba került. 

A zárt ülés után Frank József 
elnök az újságíróknak azt mond-
ta, döntésüket azért nem akarják 
nyilvánosságra hozni, mert tisz-
teletben akarják tartani az érin-
tettek jogait, hiszen rájuk is vo-
natkozik az ártatlanság vélelmé-
nek elve. 

Az intézmény igazgatónője, 
Kovács Ágnes nem vett részt a 
zárt ülésen, mindvégig a terem 
előtt állt. Lapunknak a tanácsko-
zás után azt nyilatkozta: őt nem 
tájékoztatták sem korábban, 
sem azóta, miről vitáztak zárt 
ülésükön a megyei önkormány-
zati képviselők. 

Egy iskolaszékbe két képviselőt? 
Jóízűt vitatkoztak az év utolsó közgyűlésén 
a Csongrád megyei önkormányzati kép-
viselők. A polgári frakció módosító javas-
latait elutasította a többség, ám számos 
ügyben ismét együtt szavaztak a közgyűlés 
tagjai. 

Már a nyilvános ülés első témája alkalmat 
adott a vitára a megyei közgyűlésen. Bartha 
László, a polgári frakció vezetője azt javasolta, 
hogy Kovács Kálmán képviselőt delegálja a 
közgyűlés a Magyar Olimpiai Bizottságba. A 
többség azonban így gondolta, a közgyűlés az 
előterjesztés szerint Szűcs Lajost delegálta. A 
polgári frakció azt is szerette volna elérni, hogy 
az érdekképviseleti fórumokon, valamint az is-
kolaszékekben he csak egy tag képviselje a mű-
ködtetőt, néhány ilyen grémiumba az előter-
jesztésben szereplő mellé saját jelöltjüket is ja-
vasolták. így a Mórahalmi Idősek Otthonába 
Szűcs Tibor mellé Nógrádi Zoltánt, a Maros 
Menti Idősek Otthonába Lőrincz Tibor mellé 

Martonosi Györgyöt, a szegedi vakok otthoná-
ba Simicz József mellé Bartha Lászlót. Mint ki-
derült, a törvény betűje szerint nincs akadálya 
annak, hogy egy helyett két ember képviselje a 
fenntartót az iskolaszékben. Abból azonban az 
előterjesztő szerint zavar támadna, ha e két 
ember véleménye eltérne, nem lehetne ugyan-
is eldönteni, melyik vélemény a tulajdonosé. A 
polgári frakció szerint ebből nem származott 
volna probléma. A módosító javaslatot a több-
ségelutasította. 

Bartha László megkérdezte, mi indokolja 
azt, hogy a szakosított szociális ellátások dí-
ját tíz százalékkal emeli az önkormányzat. 
Frank József elnök azt válaszolta, számításo-
kat végeztek és ez az arány tűnt célszerűnek. 
Bartha erre megjegyezte: úgy sejti, a kormány 
béremelési ígérete miatt keletkező költségve-
tési hiányt szeretné ily módon pótolni a me-
gyei önkormányzat, az azonban nem szép, 
hogy az idős emberek pénzét használják erre. 
Jobb lenne, ha a KSH által számított infláció-

val, azaz 5,4 százalékkal nőnének a díjak. Si-
micz József, az egészségügyi bizottság elnöke 
viszont felhívta a figyelmet arra, hogy az 
ilyen ellátást biztosító intézményeknél nem 
csak működtetésre kell a pénz. Biztosította a 
testületet arról, minden fillér az intézmé-
nyeknél marad. A vitában elhangzott: a pol-
gári frakció tagjai a bizottsági üléseken nem 
tettek javaslatot a kisebb emelésre. Vajon mi 
az oka annak, hogy most, a közgyűlésen 
mégis előterjesztik? A polgári oldal azzal vé-
dekezett, hogy az előkészítés szakaszában, a 
bizottsági ülés idején még nem volt ismert az 
infláció pontos mértéke és volt olyan testü-
let, amely nem is tárgyalta ezt az előterjesz-
tést. A képviselők az eredeti javaslatban sze-
replő tíz százalékot szavazták meg. 

Ugyanakkor a megyeatyák számos ügyről 
egyetértésben döntöttek, így hozták létre pél-
dául a megyei jogú városokkal közös egyezte-
tő bizottságokat is. 

b.a. 

Már kapható a felvételi tájékoztató 
A könyvesboltokban már megvásárolható a 
2003. évi felsőoktatási felvételivel kapcso-
latos összes hivatalos kiadvány. 

Hétfőtől 1120 forintért megvásárolható a Fel-
sőoktatási felvételi tájékoztató, melynek 
alapján az érettségiző diákok kiválaszthatják: 
hol és milyen egyetemen vagy főiskolán ta-
nulhatnak tovább. Az Országos Felsőoktatási 
Felvételi Iroda (OFFI) munkatársai által ösz-
szeállított tájékoztató könyv mellett további 
két kiadvány és egy multimédiás CD is meg-

jelent. A felsoroltak az alapinformációkon túl 
mindazokat az adatokat, felméréseket tartal-
mazzák, amelyek ismeretében a jövőre felvé-
telizni szándékozót nem érheti meglepetés. 

Hagyományosan a legnagyobb várakozás a 
Felsőoktatási felvételi tájékoztató elkészültét 
előzte meg, de már tavaly is nagy népszerű-
ségnek örvendett a Mit kínál a magyar felső-
oktatás? című, illetve a Felsőoktatási felvéte-
li feladatok és vizsgakövetelmények című ki-
advány, illetve a Felsőoktatási felvételi 
CD-ROM is, amelynek 2003-as verzióját 

minden felvételire készülőnek érdemes ta-
nulmányozni. A Mit kínál a magyar felsőok-
tatás? című kötet részletesen bemutatja az 
intézményeket, az előző évi felvételik pont-
határait, az iskolák követelményeit, vala-
mint az iskolába járó diákok hagyományait. 

A könyvek megjelenésével egy időben az 
OFFI a honlapján (www.felvi.hu) is hozzáfér-
hetővé tette a kiadványok teljes tartalmát 
azok kedvéért, akik a kiadványok lapozgatá-
sánál jobban kedvelik az on-line keresgélést. 

SZ. c . sz. 

Vezetékes 
csoda 
KOVÁCS ANDRAS 

Kigyúlt a fény tegnap a bordányi Császáréknál, pedig nagyon ke-
vés volt az esély arra, hogy karácsony előtt elérje a tanyát a veze-
tékes villany. Nem is éri el, ha az engedélyező hivatalok ezúttal is 
a maguk tempójában őrölnek, a monopolhelyzetű áramszolgálta-
tó mindent a megszokott szabályok szerint csinál, még akkor 
sem, ha egyikük sem csúszik ki a törvény szabta határidőből. 
Amikor a szerkesztőségben beszélgettünk a petróleumlámpával 
világító, sokgyermekes családról, többségben voltunk azok, akik 
nem bíztak a karácsony előtti villanygyújtásban. Talán túl sok 
rossz tapasztalatunk volt már és úgy gondoltuk, nem lehet min-
den tanyába bevezetni a villanyt. 

Tulajdonképpen nagyon sok Csongrád megyei tanyában nincs 
még elektromos áram, persze a generátor sokkal gyakoribb, mint 
a petróleumlámpa. Az utóbbi fénye leginkább ott világít, ahol ele-
ve beleszülettek a gyerekek a szegénységbe és esélyük sincs ki-
kecmeregni abból, de van egy másik jellemző csoport is. A fűtési 
díjjal elmaradt panellakók feje fölül ma már kíméletlenül elárve-
rezik a lakást, a maradék pénzből csak villamosítatlan tanyát le-
het vásárolni, távol mindentől. A buszmegállótól, az iskolától, a 
vegyesbolttól és persze a legközelebbi villanyoszloptól is. Az ár a 
távolsággal fordítottan arányos, vagy legalább annyival kevesebb, 
mint amekkora a villamosítás költsége. 

Az elektromos áramot Csongrád megyében egy francia tulajdo-
nú, profitérdekelt társaság szolgáltatja, amelyik a privatizáció 
hőskorában nagyon sok pénzt fizetett a Démászért. Ezt persze 
vissza akarja „pörgetni", némi haszonnal megfejelve, azaz na-
gyobb legyen, mint amit otthon kapna bankba tett pénzéért a be-
fektető. Ebbe persze az ilyen normál ügyintézést felgyorsító kivé-
telek beleférnek, de a rendszer túl nagy ahhoz, hogy rendszert csi-
náijanak belőle. 

Mert nem lehet minden tanyába bevezetni a villanyt. 

Egyházzenei est 
Laudate-karácsony címmel zenés 
jótékonysági estet szervez a pia-
rista gimnázium dísztermébe az 
Örömteli Fény Alapítvány, a Ma-
gyar Katolikus Karitasz és a 
KMM-JOC. A ma este 7 órától 
kezdődő könnyűzenei találkozón 

fellép az Effata, a NOS és a Misz-
szió családi, valamint az alsóváro-
si ifjúsági együttes. A jótékonysá-
gi esten összegyűlt pénzből a Ka-
tolikus Karitasz a rászorulók ré-
szére karácsonyi ajándékokat fog 
készíteni. 

Két műszak a méltányossági nyugdíj miatt 

Sok a kérelmező 
Türelmetlenek azok az ügyfe-
lek, akik még a nyáron beadták 
kérvényüket a megyei nyugdíj-
biztosítóhoz méltányossági 
nyugdíjemelésük ügyében, és 
még mindig nem kaptak vá-
laszt. 

Dudás fózsefné, a Csongrád Me-
gyei Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság igazgatója lapunkat arról tá-
jékoztatta: gőzerővel dolgoznak 
munkatársai, de még mindig 
nem tudták feldolgozni azokat az 
igényléseket, amelyeket az idős 
emberek a nyár óta beadtak. 

Mint emlékezetes, az ország-
gyűlés 2002. június 18-án fogad-
ta el azt a rendelkezést, amely 
különös méltánylást érdemlő 
körülmények fennállása esetén 
az öregségi nyugdíjkorhatárt el-
érő vagy rokkant személyek, to-
vábbá árvák részére kivételes 
nyugellátás (ideértve a nyugdíj-
emelést is) megállapítását enge-
délyezi. A kedvezményre azon-
ban csak az tarthat igényt, aki ki-
tölt egy adatlapot, abban megje-
löli a méltánylást érdemlő körül-
ményeket, majd a kérelmet be-
adja a nyugdíjbiztosításhoz. 

Kivételes nyugellátás megálla-
pítására csak akkor kerülhet sor, 
ha az igénylő rendelkezik az 
egyébként szükséges szolgálati 
idő legalább felével, egyéb rend-
szeres pénzellátásban nem része-
sül és betöltötte az irányadó 
nyugdíjkorhatárt. Méltányossági 
nyugdíjemelés pedig akkor enge-
délyezhető, ha a nyugdíj és a szo-
ciális törvényben meghatározott 
rendszeres pénzellátás együtte-
sen nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének (20 
ezer 100 forint) kétszeresét, azaz 
a 20 ezer 200 forintot. 

Előnyben kell részesíteni a 
hosszú szolgálati idővel rendel-
kezőket, ez férfiak esetében 35, 
nőknél 30 év, a 70-nél idősebbe-
ket, valamint az első és második 
rokkantsági csoportba tartozó-

kat. Nem kaphatja meg a méltá-
nyossági nyugdíjat az, akinek há-
rom éven belül állapították meg 
a nyugellátás összegét, három 
éven belül már részesült emelés-
ben, akit szociális intézményben 
helyeztek el, avagy előzetes letar-
tóztatásban van, vagy nem saját 
jogú nyugellátásban részesül. 

Idén az országgyűlés 400 mil-
lió forintot különített el erre a 
célra. Csongrád megyében így az 
induláskor erre az évre 16 millió 
470 ezer forint állt rendelkezés-
re, vagyis havonta (augusztus 
óta) 1 millió 98 ezer forintot le-
hetett méltányossági nyugdíj-
emelésre felosztani. Mivel meg-
határozták az emelés egy főre ad-
ható ke-.tét is 2010 és 5025 fo-
rintos határok között, Csongrád 
megyében egy hónapban össze-
sen 546 fő kaphatott emelést 
(egy év alatt csupán 2731 fő). 

Eddig, a november végi adatok 
ismeretében, 36 ezren adtak be 
kérelmet méltányossági nyugdíj-
ra, a nyugdíjasok közel 27 száza-
léka. Nem csoda, hogy a nyugdíj-
biztosítás munkatársai nehezen 
haladnak a feldolgozással. Jogos 
az ügyfelek türelmetlensége is, 
hiszen a kérelmek döntő többsé-
gét júliusban és augusztusban 
adták be, így azóta várják, hogy 
érdemi választ kapjanak. Nem 
jobb a helyzet országosan sem: 
800 ezer kérelem futott be. Ekko-
ra érdeklődésre a törvényalkotók 
sem számítottak. Ezért pótkeret 
megállapítására tettek javasla-
tot, s ezt az országgyűlés novem-
berben fogadta el. A 300 millió 
forintos pótkeretből Csongrád 
megye 14 millióhoz jutott, így 
ebben az évben 30 millióval gaz-
dálkodhat, ennyit fordíthat mél-
tányossági nyugdíjemelésre. 

A nyugdíjbiztosítónál két mű-
szakban sem győzik a munkát -
mondta Dudás Józsefné, és hoz-
zátette: kérik az ügyfelek megér-
tését és további türelmét. 

F.K. 

http://www.felvi.hu

