
SZÓSZÓLÓ  
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Az állam moshatja kezeit... 

A jöv ő  évi állami költségvetés irányelveirő l 

Az utóbbi évek során megszoktuk - bár soha nem tudtunk 
beletörő dni -, hogy az éves költségvetések mind keveseb-
bel kecsegtetik kutatóintézeteinket, a magyar tudományt. 
Érthető , hogy nem vagyunk der ű látóak az 1993. évi állami 
kötségvetés irányelveitő l sem. Kupa Mihály pénzügyminisz-
ter a költségvetés több kötetes tervezetét ugyan benyúj-
totta már az Országgy ű lés elnökének asztalára, de a köz-
véleményt még csak e kötségvetés irányelveirő l tájékoz-
tatták. A Szószóló felkereste Kuti Lászlót a TUDOSZ el-
nökét, s megkérdezte az 1993-as állami kötségvetés 
irányelveirő l. Vajon most is indokolt a pesszimizmus? 

Márciusi választások? 
Elmúlt havi lapszámunkban megírtuk, hogy 1992. szeptember 11-

én az Érdekegyeztető  Tanács munkavállalói oldalát alkotó hat orszá-
gos szakszervezeti szövetség (Autonóm Szakszervezetek, Értelmi-
ségi Szakszervezeti Tömörülés, LIGA Szakszervezetek, Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos 
Szövetsége, Szakszervezetek Együttmű ködési Fóruma) tárgyaló-
csoportjai, „a hatok", egyetértésére jutottak a szakszervezeti vagyon 
megosztásáról és a szakszervezeteket érintő  választásokról. 

A konföderációk közösen kérték a kormánytól, hogy - az eredeti 
törvényjavaslat visszavonásával, illetve módosításával - tegye le-
het ő vé, hogy az Országgy ű lés szentesítse a szakszervezetek 
egymás közötti megállapodásának végrehajtásához szükséges törvé-
nyi garanciális feltételeket. 

Lapzártánk idején - október második hetének végén - úgy t ű nik, 
hogy a „hatok" megállapodása megteremtette a politikai feltételét 
annak, hogy elmarad a szakszervezetek közötti, úgynevezett „szim-
pátiaválasztás". A szakszervezeti vagyon felosztásáról a szakszer-
vezetek saját maguk dönthetnek. Ezek után két kérdéskör maradt 
„csupán" nyitva. Az egyik: mikor legyenek a korábban elő írt 1992. 
december 10-éig megtartandó üzemi közalkalmazotti tanácsválasz-
tások? A másik problémakör pedig az, hogy a társadalombiztosítási 
önkormányzatok munkavállalói delegáltjait mikor, miképpen 
válasszák meg? 

Ezekrő l a kérdésekrő l konzultáltak a parlamenti pártok és a szak-
szervezeti tömörülések képviselő i október elején egyeztető  tanács-
kozásukon. Itt a hat szakszervezeti konföderáció, valamint a hat 
parlamenti párt egyetértett abban, hogy a törvénymódosítás révén 
új határidő t kell kitű zni a közalkalmazotti tanácsi és a társadalom-
biztosítási önkormányzatok választására. A megállapodás értel-
mében a hat pártfrakció, valamint a függetlenek közös indítványt 
terjesztenek az Országgy ű lés Házbizottsága elé, s ebben javasolják, 
hogy a vonatkozó törvények módosításával jövő  év március elején 
tartsák meg a szóban forgó választásokat. 	 (dura) 

Ipari kutatóintézetek 
A jelenlegi 17 ipari kutatóintézetbő l - egy ismert angol tanácsadó cég, 

Arthur D. Little elemzése szerint - hetet feltétlenül meg kell tartani. egyet 
mindenképpen fel kell számolni, három kutatóhelyet - ha lehetséges - el kell 
adni, a többi sorsa pedig pillanatnyilag még nem dönthető  el - mondta 
október elején, újságíróknak az ipari kutatóintézetek átalakulásával kapcso-
latosan az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium illetékes fő osztályvezető -
helyettese, Dányi László. 

Az ipari kutatóintézetekben jelenleg mintegy 2000 jól képzett szakember 
dolgozik. A kutatóhelyeken az Arthur D. Little felmérése szerint 78 fontosabb 
tevékenységi kör különíthető  el, amely 256 technológiai folyamatot takar. A 
különféle profilelemzések nyomán a nyugati szakértő k megállapították: fő ként 
az energia, a gyártástechnológia és az anyagkultúra területén dolgozó ku-
tatóhelyek tevékenységi köre az, amely a továbbiakban megtartható. Az eladan-
dó ipari kutatóbázisok pedig az olajiparban találhatók. Az egyértelm ű en felszá-
molásra ítélt kutatóintézet tevékenységi körét a fő osztályvezető  még nem 
tartotta célszer ű nek nyilvánosságra hozni. Az angol konzultáns cég elemzését 
ugyanis még nem kapták meg az érintettek, és nem is véleményezték azt. 
Ezért a szaktárcánál is csak ezután készül el az az összegzés, melynek 
alapján meghatározzák a szakértő k a további konkrét teendő ket. 

Nyilvánvaló azonban, hogy a jelenlegi átalakulási folyamatnak újra kell 
rendeznie mind a vagyoni elemeket, mind az erő forrásokat. Még az sem 
teljesen világos és egyértelm ű , hogy az Állami Vagyonkezelő  Részvénytár-
saságon belül létrehozandó új alholding, amely a kutatóintézeteket felügyeli. 
miként fog mű ködni. Annyi azonban bizonyos, hogy az állam tulajdoni há-
nyada a kutatóhelyeknél 25 százalék plusz egy szavazat lesz. Legnagyobb 
gondnak még mindig az t ű nik, hogy a kutatóhelyek megfelelő  munkát kap-
janak. E területen első sorban az innovációhoz kapcsolódó szolgáltató tevé-
kenységet kell szorgalmazniuk a talpon maradni akaróknak, fő ként önerő re 
támaszkodva. 

Nyíregyházán megalakult 

Az MTA első  megyei tudományos testülete 
Egy nagyon fontos kezdeményezés indult el Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyébő l akkor, amikor a helyiek elhatározták, hogy az akadémiához kap-
csolódóan létrehozzák (az országban első ként) a régió tudományos testületét 
- hangsúlyozta Kosáry Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
a nyírségi szervezet nyíregyházi alakuló ülésén. 

Az MTA elnöke kifejtette: a szabolcsi, valamint az ugyancsak helyi 
kezdeményezésre késő bb létrejövő  más megyei testületek, az akadémia 
már meglév ő  öt területi bizottságával szorosan együttmű ködve, igen sokat 
tehetnek a vidéki tudományos élet teljessé tételéért. Kellő  segítséget adhat-
nak a nagy tudományos mű helyektő l távol élő  tehetségek tudásának kibon-
takoztatásához, a szakértelmiség alkotóerejének hasznosításához. Munkájuk-
kal egyben megteremthetik a lehető séget a régiók közötti különbségek felszá-
molására, az elmaradott térségek felzárkóztatására. Kosáry Domokos 
hozzátette: a teljesen önálló testületeknek természetesen a Magyar Tu-
dományos Akadémia minden támogatást megad majd tevékenységükhöz. 

Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete alakuló 
ülésén céljai között megfogalmazta: kiemelt feladatának tartja a tudomány 
helyi mű velő inek támogatását, az oktatási intézmények, kutatóhelyek se-
gítését, fejlesztését. Javaslatokat ad továbbá a gazdaság élénkítéséhez, és 
hozzájárul a tudományos eredményeken alapuló tervek kimunkálásához. 
Ugyancsak vállalkozik tudományos kapcsolatok megyén kívüli és 
országhatáron túli kialakítására. A testület alapító tagjai közé a régióban 
dolgozó, illetve a megyébő l elszármazott szakemberek tartoznak. 

Regionális kutatóközpont Vas megyében 
Regionális kutatóközpontot hozott létre a Magyar Tudományos Akadémia 

és a Vas megyei Közgy ű lés Szombathelyen, azzal a céllal, hogy egyrészt 
fejlessze a megye tudományos életét, másrészt elő segítse a térség sajátos 
teendő inek és településhálózati folyamatainak számbavételét, elemzését. 
(Ez immár a nyolcadik ilyen mű hely az országban.) Szombathelyen aláírt 
együttm ű ködési megállapodás szerint az új szervezet, amely az MTA Re-
gionális Kutatások Központjának része, bekapcsolódik a határainkon túli 
kooperáció lehető ségeinek vizsgálatába is. Igy részt vesz a magyar, szlovén 
és osztrák érdekeltség ű , illetve az Alpok-Adria Munkaközösség által szer-
vezett programokban. Az iroda egyúttal tudományos közszolgáltatási fel-
adatokat is ellát. Ennek során szakért ő i, konzulensi szerepet tölt be, 
véleményezi a megyei elő terjesztéseket, szakmai tanácskozásokat szervez, 
segíti az önkormányzatok munkáját. 

A Veszprémi Egyetemé a NEVIKI épülete 
A Veszprémi Egyetemé a felszámolás alatt álló Nehézvegyipari Kutató 

Intézet fő épülete, amely néhány évvel ezelő tt még a hazai növenyvédő szer-
és m ű trágyakutatás központja volt. A kezelő i jog átadás-átvételi szerző dést 
a Pénzintézeti Központ igazgatója és az egyetem rektora írta alá. A nagy-
részt laboratóriumnak készült helyiségek továbbra is eredeti funkciójuknak 
megfelelő  célt szogálnak majd. Várhatóan a következ ő  tanév kezdetére oda 
költözik át négy tanszék is a felújításra váró régi épületbő l. Az egyetem 
bő vítése rendkívül sürgető , hiszen új karokat indítottak, megkezdték a tanárok 
és teológusok képzéset is. A szerz ő dés aláírásával egyébként nem fejez ő dött 
be a kutatóintézet felszámolása, amelyet 600 milliós adóssága miatt 
kezdeményeztek a hitelez ő k. További ingatlanok, üvegházak, kísérleti üze-
mek várnak új tulajdonosra, a mindmáig m ű ködő  Toxikológiai Intézettel együtt. 

1992. V. ÉVFOLYAM 
	

OKTÓBER Mi lesz veletek? 

Bácskai Tamás: 

A hiány áldás, 
vagy átok? 

Mindenütt a világon a költségvetés 
a legnagyobb jövedelemtulajdonos 
egy-egy ország határain belül. Ám 
gyakran elő fordul, hogy azok az 
összegek, amelyeket adók, vámok, 
illetékek, díjak formájában magához 
vont eredeti tulajdonosuktól (az ál-
lampolgároktól, vagy a vállalatoktól) 
nem fedezik kiadásait. Ha a kiadá-
sok meghaladják a bevételeket, 
létrejön a költségvetési hiány, latin 
szóval a deficit. A hiányt három 
módon szüntetheti meg az állam, 
vagy az önkormányzat: a bevételei 
szintjére csökkenti a kiadásait, a 
kiadások mértékére emeli a bevé-
teleket vagy kölcsönt vehet fel. 

Az első  két útnak lehetnek olyan 
lényeges akadályai, amelyeket az 
adott költségvetési évben már nem 
lehet elharítani. A kiadások 
csökkentésének esetleg kárát láthat-
ja a honvédelem, a rend és közbiz-
tonság fenntartása, az oktatás, az 
egészségügy vagy akár a szociális 
ellátás. Mérlegelni kell tehát, hogy 
mikor, honnan, mennyi pénzt vonnak 
el. Általában - nálunk is ez a helyzet 
- az állam társadalmi, gazdasági te-
hervállalása meghaladhatja azt a 
mértéket, amelyet a gazdaság még 
elbír. Ilyenkor a parlamenti pártokra 
hárul a felelő sség, hogy megállapod-
janak, miként lehet tehermentesíteni 
az államot. Az adók növelése elked-
vetlenítheti a befektető ket, mérsékel-
heti a megtakarítási kedvet, vagy a 
fogyasztást, ami a gazdasági 
növekedés elő tt állítana korlátot. Sót 
mi több, egy ilyen lépés elidegeníti a 
választópolgárokat a hivatalban lév ő  
kormánytól. Ezért a hiánnyal küzdő k 
általában a harmadik utat választják: 
hitelekbő l fedezik a túlköltekező  ál-
lam igényeit. 

Hol kaphatnak hitelt a nagylábon 
élő  költségvetések? A belföldi tő ke-
piac az első  számú hitelez ő . Hosz-
szabb távú törlesztési szándék ese-
tén körül lehet nézni a megfelelő  
külföldi forrásoknál is. 

A belföldi állami hitelfelvétel a 
magánvállalatok rendelkezésére álló 
hitelkínálatot sz ű kíti, a kamatok 
növekedését ösztönzi. Ha egy 
országban nincs megfelelő  magánhi-
tel-kereslet de vannak szabad ka-
pacitások, emberi erő források, akkor 
az állami túlköltekezésnek akár még 
pozitív szerepe is lehet a gazdaság 
élénkítésében. Ehhez persze az kell, 
hogy az állam a felvett pénzeket 
olyan célokra fektesse be, amelyek 
megvalósulása növeli majd a bevé-
teleket. Lényegében ugyanez a 
követelmény a külföldön felvett 
kölcsönökkel szemben is. Szembe 
kell ugyanakkor nézni egy szigorú 
követelménnyel: a vállalati deviza-
betéteknek gyorsabban kell növeked-
niük, mint a kiadásoknak, vagy a 
külföldi tő ke beáramlásának kell gyor-
sabb ütemünek lennie a törlesz-
téseknél. Nem könny ű  ilyen stratégiát 
kidolgozni, bár nem lehetetlen. 

Ebben a helyzetben fordul elő , 
hogy erő s kísértést érez az állam: 
ne mástól, hanem a jegybanktól 
vegyen fel közvetett, vagy közvetlen 
hitelt. Közvetlen hitelt úgy vehet fel, 
ha a vállalatoktól és a bankoktól 
kapott hitelek kötelezvényeit elismer-
teti a jegybankkal, amely a felvett 
összeget kifizeti. Ebben az esetben 
az állam maga is elköltheti a pénzt, de 
elkölthetik a hitelt adó gazdasági 
egységek is. Az így keletkezett pénz-
mennyiség kínálati fedezet nélkül áll, 
fokozhatja az inflációt s a hazai valuta 
leértékelő déséhez, pénzügyi zava-
rokhoz vezethet. Ezért tiltják általában 
törvénnyel is, hogy a jegybank meg-
határozott kereten felül hitelt nyújtson a 
költségvetésnek, ezért áll egy-egy 
ország költségvetési hiányának nagysá-
ga a nemzetközi pénzügyi szerve-
zetekkel folytatott tárgyalások közép-
pontjában. 

Általában a bruttó hazai termék 3 
százaléka alatti hiányt tekintik európai 
mértékkel számítva elfogadhatónak, s 
átmenetileg - ha komoly intézkedési terv 
születik a hiány megszüntetésére -
esetleg még a 8 százalékos hiány 
mellett is targyalóasztalhoz ülnek a 
bankvilág képviselő i. Mint most, a mi 
esetünkben is teszik. 

- A költségvetés legpozitívabb 
része, hogy egyáltalán szeptember 
végére elkészült, tehát van idő nk 
róla vitatkozni - de ez szükséges is. 
Mint kit ű nik, koncepcionálisan sem-
mi nem változott, ez a költségvetés 
is az elő ző  években elkezdett pénz-
ügyi válságpolitika folytatása. Gya-
korlatilag semmiféle új gondolat 
nincs benne, évek óta állandó 
kényszermegoldások folyamatáról 
van szó, ami nem tudni, hová vezet. 

- A költségvetés továbbra is óriási 
terheket ró a társadalomra, és nem 
tudni, mindennek lesz-e és mikorra 
valamilyen eredménye? Az első  szá-
mok alapján is problematikusnak 
t ű nik a bevételi oldal, amibő l az is 
kérdéses, hogy a tervezett hiány 
tartható-e? A kiadási oldalon viszont 
évek óta húzódik az államháztartás, 
a nagy elosztó rendszerek reformja, 
s ez lényegében teljesen bizonyta-
lanná teszi a kiadási oldalt. 

- Az infláció csökkenésének 
szándékát pozitívan kell értékelni, de 
ez csak abban az esetben valósul-
hat meg, ha a tervek elkészítésekor 
minden fontos szempontot figyelem-
be vesznek. Számunkra teljes 
mértékben elfogadhatatlan az egyes 
területek közötti különbségtétel, 
például, hogy az egy tanulóra eső  
normatív támogatást változatlanul 
hagyja, az önkormányzatok központi 
támogatását csökkenti, a közalkal-
mazottak számára pedig sem bért, 
sem dologi automatizmust nem 
tervez. Ugyanekkor a honvédelem, 
mint kiemelt terület a többletforrá-
sait kizárólag bér- és dologi kiadá-
sainak fedezésére fordíthatja. 

- Súlyos problémája az is a 
költségvetésnek, hogy nincs 
összhangban a júniusban hatályba 
lépett új közalkalmazotti törvénnyel, 
ugyanis a nulla százalékos 
bérautomatizmus nem teszi le-
hető vé, hogy az említett törvényben 
rögzített bértáblázatot akárcsak 
megközelítse. Szóban többször el-
hangzott, hogy a béremeléseket 
létszámcsökkentés terhére, vagy 
tartalékaikból, megtakarításaikból 
oldják meg az intézetek, ez viszont 
gyakorlatilag képtelenség. Hiszen 
nincsenek megtakarításaik, tartalé-
kaik, a létszámcsökkentésbő l történő  
bérfejlesztést pedig a közalkalmazot-
ti törvény teszi szinte lehetetlenné 
(nagyon helyesen!), ugyanis a dol-
gozóknak gyakorlatilag nem lehet 
felmondani, vagy olyan nagy 
összeg ű  végkielégítést és fel-
mondási idő t kell fizetni, hogy erre 
nincs fedezet. Annak semmi értel-
me, hogy azért fizessék a dolgozók 
tömegeit, hogy ne dolgozzanak! 

- Számunkra, a kutatóintézetek 
számára nem is maga a 
költségvetés jelenti a legnagyobb 
gondot - hiszen itt még számolnak 
a kutatóintézetekkel, pénzt is biz-
tosítanak részükre - ha kevesebbet 
is, mint tavaly -, az OTKÁ-nak is 
adnak pénzt, tehát látszólag min-
den, ha szegényesen is. de sínen 
marad. A gondot a törvény egyik 
melléklete okozza, amely a közpon-
ti költségvetési szervek intézmény-
és feladat-felülvizsgálatának prog-
ramjába beleépítette az állami ku-
tatás szinte teljes felszámolásának 
stratégiáját. 

- Ezen program szerint ku-
tatóintézeteket szüntetnének meg, 
vonnának össze egyetemekkel, 
csökkentenék, majd megszüntetnék 
állami támogatásukat. Az intézeteket 
fokozatosan a különféle ala-
pítványokba adnák, amelyek ezáltal 
kikerülnének a költségvetési, illetve  

közalkalmazotti szférából. Az ugyan 
még elképzelhet ő , hogy ku-
tatóintézeteket alapítványok m ű köd-
tessenek, de ehhez t ő ke kell és 
évtizedek, hogy a rendszer kialakul-
jon. Nálunk viszont nem err ő l van 
szó, bár az intézetek épület- és 
egyéb ingatlanvagyona szám szerint 
jelentő s értéket képvisel, ennek el-
lenére nem megfelel ő  t ő ke ezen 
intézetek fenntartásához és 
m ű ködtetéséhez. A költségvetési 
támogatás megszüntetése és az 
állami megrendelések csökkentése, 
illető leg hiánya arra kényszerítheti 
intézeteinket, hogy elő bb adósság-
ba verjék magukat, majd tulaj-
donukat fokozatosan feléljék, tehát 
maguktól sz ű njenek meg. Az állam 
pedig moshatja kezeit, hogy nem ő  
szüntette meg ő ket! 

- A TUDOSZ foglalkozik mind-
ezekkel - az Érdekegyeztető  Tanács 
ülésén is felhívtuk erre a veszélyre 
a figyelmet. Most dolgozzuk ki a 
szükséges további lépéseket és 
keressük együttmű köd ő  partnerein-
ket - első sorban a TDDSZ-t, hogy 
mindent megtegyünk az in-
tézményrendszer es természetesen 
a kutatóintézetek dolgozóinak 
védelméért is. 	 gy. i. gy. 

Felső oktatási 
tandíjak 

A felső oktatási törvény elfo-
gadását követő en - már a jövő  
év szeptemberétő l tandíjat fizet-
nek a felső oktatási intézmények 
hallgatói. A tandíj összege a 
tervek szerint egységesen 
kétezer forint lesz, de az in-
tézmények autonómiájából 
eredő en a késő bbiekben ezek 
eltérő en alakulhatnak. Viszont 
nem haladhatják meg az egy 
hallgatóra eső  állami tamogatas 
mértékét. A Mű velő dési és Köz-
igazgatási Minisztérium hivatal-
nokainak elképzelései szerint a 
tandíj bevezetésének ellensú-
lyozására hallgatói hitelfelvételi 
lehet ő séget kell teremteni. Bár 
kétszámjegy ű  inflációnál a hitel-
rendszer irreális, 0 százalék 
alatt sem oldható meg jelentő s 
állami kamatvállalás nélkül. Re-
alitása van ugyanakkor egy 
el ő takarékoskodásra épül ő  
középtávú hallatói hitelrend-
szer megvalosításának. A 
tervezett hitelnyújtáshoz nem 
szükséges állami támogatás, 
ugyanakkor szükség lenne egy 
garanciaalapra, vagy állami ga-
rancia vállalására. Az elő zetes 
számítások szerint egy 5 éves 
(havi két-háromezer forintos) 
megtakarítás lehető vé tenne a 
tanulmányi idő  alatt mintegy évi 
20-30 ezer forintos megtakarítá-
si, illetve hitelfelvételt. A felvett 
hitelt két év türelmi idő  után 5 
év alatt, körülbelül havi 2-3 ezer 
forintos törlesztéssel kellene 
visszafizetni. A hitelt a beve-
zetés idő szakában célszer ű  
csak a tandíjkifizetésre történő  
felhasználásra korlátozni. A 
bankoknak jelentő s kockázattal 
jár a hallgatói hitel, egyrészt a 
hosszú futamid ő , másrészt a 
visszafizetés 	esetleges 
problémái miatt. Tisztázatlan 
még a kezes kérdése is. A 
hitelkonstrukció végleges for-
máját a Pénzügyminisztérium 
hozza létre, várhatóan 1993. 
január 1-jétő l. 



„Kató, meddig maradsz?" 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 
A jöv ő  

A vitázó szakszervezeteké 

Hattingenben és Düsseldorfban tartott tanfolyamot a 
Friedrich Ebert Alapítvány szeptember 13-tól 18-ig a ma-
gyar szakszervezeti szövetségek egy-egy képviselő je 
részére. A hat „diák" egyike az ÉSZT képviseletében 
Szénássy Éva, a TUDOSZ elnökségének tagja volt. A rész-
letekrő l tő le érdeklő dünk: 

- Házigazdájuk világszerte közismert. Ám ha valaki még sem ismerné, 
kérjük mutassa be ezt az alapítványt. 

- Szívesen. Ahogy nevét rövidítik: FES 1926-ban Weimarban alakult. 
Kezdetben csak belföldön m ű ködött, célja a politikai felnő ttképzés és a 
szegény munkásfiatalok ösztöndíjaztatása volt a tanuláshoz. Program-
jukat 1945 után kibő vítették, ekkor nyitották meg iskoláikat, amelyeket a 
késő bbiekben fel is sorolok. 1960 óta külföldön is tevékenykednek, hetven 
országban van saját irodájuk; pillanatnyilag nálunk, a legyeleknél és cse-
heknél is, de tervezik a balti államokban, ső t a FÁK minden országában 
ezt a munkát. 

-  Mit lehetett ott tanulni? 
- A tanfolyam fő  célja volt, hogy megismertesse velünk a német szak-

szervezeti és állami oktatási rendszereket. Megismertük a németországi 
szakszervezeti viszonyokat, azt, hogy milyen erő sek, mekkora a szer-
vezettségük, milyenek anyagi kondícióik, mibő l áll együttmű ködésük a 
kormányzattal, és mennyire veszik ki részüket a képzés és továbbképzés 
lebonyolításából. Érdekes, hogy az évi rendes szabadságon kívül minden 
dolgozónak egy hét tanulmányi szabadság jár, ha bejelenti, hol és milyen 
tanfolyamot, szemináriumot akar hallgatni. A politikai szemináriumok a 
szakszervezeti tagoknak ingyenesek, ha nyelvi képzéssel, utazással páro-
sulnak, akkor a résztvev ő k is a költségekhez járulnak... A véleménycsere 
rendszerének kialakítására törekszenek, szerintünk a taggy ű lések ideje 
lassan lejárt. A tagok lojalitása a szakszervezetek iránt csökkent, ennek 
ellenére Németországban az emberek hetvenöt százaléka fontosnak ítéli 
a szakszervezeti mozgalmat. Szakszervezeti törvényük nincs - de van 
tarifatörvényük: a bérben és a munkaidő ben például tarifaszerző dések 
keretei között állapodnak meg. Szakszervezetnek különben csak azt a 
szervezetet tekintik, amelyiknek sztrájkalapja van - az egységben látják 
az erő t. 

- Említette, hogy elsorolja az iskolákat... 
- Hamburgban a munkajog, Niederpöckingben a szociálpolitika, Spinge-

ben a gazdaság, Bad Kreutznachtban az ergonómia, munkaszervezés 
stb. a legfő bb téma. Van ifjúsági iskolájuk is, s ahol mi voltunk, Hattingen-
ben retorikával és moderátorképzéssel foglalkoznak. 

- Ez utóbbi mit jelent? 
- A szakszervezeti funkcionárius vezető  szerepe megsz ű nik, helyette az 

úgynevezett moderátor szerepét kell betöltenie - hiszen a jöv ő  a vita -
szakszervezeteké. A moderátor: közvetítő  az ellenérdek ű , szembenálló 
felek közt és személyiségével befolyásolni tudja az embereket. 

-  Mi volt a legérdekesebb tapasztalata? 
- Az, hogy az állam nem tekinti potenciális ellenségnek a szakszer-

vezeteket, támogatja ő ket minden olyan kérdésben, amely a munkavál-
lalókat jobb szociális helyzetbe hozza, azaz anyagi támogatást ad a 
munkafiélküliek átképzéséhez, a fiatalok szakmatanulásához, a külföldiek 
beilleszkedéséhez és a keleti területek felzárkóztatásához. Teszi mindezt 
a társadalmi béke megő rzéséért... Egyébként voltunk népfő iskolában, 
szakmai továbbképző  intézetben, jártunk a Hans Böckler Alapítványnál. 
Feszített volt a programunk, nem terveztek számunkra szabadidő t - még 
városnézésre is alig futotta. 

-  Mit tart hasznosíthatónak a tanultakból? 
- A mi szakszervezeteinknek is taktikát kell változtatniok: egységesebb 

fellépéssel ébresszük a kormányzatot arra, hogy a munkavállalókhoz a 
szakszervezeteken keresztül jut el. 	 gy. i. gy. 

2 
	

SZÓSZÓLÓ 	 1992. OKTÓBER 

Mondják, az ember jelleme 6 
éves korára lényegében kialakul. 
Talán azt is megállapították, hogy 
e hat esztendő  első  fele mennyi-
re meghatározó. Ha az Akadémia 
Vécsey utcai bölcs ő déjében 
felcsepered ő  apróságokat fi-
gyeljük, nyilvánvaló, hogy kie-
gyensúlyozott felnő ttek lesznek, 
hiszen jó útravalót kaptak az élet-
hez. Csend, tisztaság, sok szép 
játék veszi körül a kicsinyeket, s 
ami a gyerekek számára a legfon-
tosabb: el nem apadó szeretettel 
foglalkoznak velük. Kocziba Fe-
rencné, a bölcső de vezet ő je, im-
már egész életm ű vével tanú-
síthatja, hogy a szeretet olyan 
portéka, amelybő l minél többet ad 
az ember, annál több marad a tar-
solyában. 

- Ha egy emberpalántára nézünk, 
természetes, hogy féltő  szeretettel 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

Fő titkári találkozó 
a szakszervezetekkel 

Október 6-án megbeszélésre hívta 
Láng István, . az MTA fő titkára a szak-
szervezetek képviselő it: az itt elhangzott 
legfontosabb információkról tájékoztatom 
olvasóinkat. 

A pénzügyi elvonások a májusi el-
vonással még nem fejez ő dtek be. a 
januárban kmutatott maradványra hivat-
kozva a PM ez évben további 167,5 millió 
forintot kíván elvonni. 

Az 1993-as költségvetési csökkentés 
a tervek szerint 6 százalék, és a tervek 
sem dologi sem bérautomatizmust nem 
tartalmaznak. (Emiatt tartják a szakszer-
vezetek elfogadhatatlannak a tervet, in-
dokolatlan az inflációt 0 százaléknak 
venni. - R. M.) 

Akadémiai Fórum megrendezésére 
kerül sor október 29-30-án. A plenáris 
ülést Kosáry Domokos nyitja meg. ő t 
Láng István el ő adása követi a ku-
tatóhálózat aktuális kérdéseir ő l, majd 
Csurgay Árpád az Informatikai infrastruk-
turális hálózat lehető ségeirő l tart bemu-
tatóval egybekötött elő adást. Azt általá-
nos vita követi és a szekcióülések után 
kerül sor állásfoglalás elfogadására. 
Ekkor kívánják bemutatni a Ki kicsoda a 
kutatásban cím ű  könyvet, valamint az in-
tézetek munkáját, lehet ő ségeit bemutató 
összefoglaló kiadványt kívánnak kibo-
csátani. 

December 1-2-ára tervezik a Magyar 
Tudományos Akadémia Rendkívüli Köz-
gy ű lésének megrendezését. 

Az .,Akadémiai" törvénytervezet 
módosításra szorul, mert jelenlegi 
formájában nem tartalmazza az azóta 
létrejött Széchenyi Akadémiát sem. 

Módosítást terveznek a tudományos 
fokozatok odaítélésével kapcsolatban (az 
MTA a „nagydoktori" fokozatról óhajt 
dönteni). Az intézetek közötti költ-
ségvetési támogatás elosztására szak-
területenként egy-egy, összesen négy 
kollégiumot kívánnak létrehozni. 

A tanszéki támogatások rendszerét is 
változtatni akarják, új pályázati rendszer 
bevezetésével. 

Örömmel hallottuk Csurgay Árpád f ő tit-
kárhelyettestő l: a költségvetési elvonást 
úgy szeretnék továbbhárítani, hogy az 
„egyén. a hallgatók legkisebb sérelme 
nélkül menjen végbe". 

Csomó István fő osztályvezető  javasol-
ta: azokban a kollektív szerz ő désbe rög-
zítendő  ügyekben. amelyek a kutatóhe-
lyek zömét érintik, egyezzenek meg a 
szakszervezetek és az Akadémiai Ku-
tatóhelyek Bizottsága vezető i, mint mun-
kaadók. A szakszervezetek egyetértettek 
a javaslattal. 

Informátorunk szerint a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló törvényhez készül ő  

figyeljük minden mozdulatát - mond-
ja Kocziba Ferencné - számomra a 
kisgyerek maga a megtestesült cso-
da, a romlatlan tisztaság, a jöv ő  
nagy ígérete. Szerencsés alkat 
vagyok, mert nemcsak a kicsinyeket, 
de a felnő tteket is szeretem. Csak 
így tudok jól együtt dolgozni a 
munkatársaimmal, így lehet immár 
37 év óta - óh, de sok szülő vel -
, szépen megértenünk egymást. 
Különös öröm számomra, ha egy 
anyuka vagy édesapa hozza ide a 
gyerekét, s kiderül, hogy annak ide-
jén a szülő  is e falak között tette az 
els ő  lépéseit. 

- Néha el se hiszem, milyen gyor-
san elrepült ez a nagyon hosszu 
1955-ben nyílt meg a bölcső dénk, s 
én azóta itt dolgozom, vezetem ezt 
a kis közösséget. Eleinte csak 7 
gyerekünk volt, kés ő bb megesett, 
hogy 120 picinek viseltük gondját. 
Ma 36 apróságot bíznak ránk, s 

kormányrendelet túljutott a tárcaegyez 
tetésen, megjelenése rövidesen várható. 

KIÉT 
A Költségvetési Intézmények Érdek-

egyeztet ő  Tanácsa megvitatta a kormány 
1992. évi költségvetési módosító javas-
latát. A munkavállalói oldal elfogadhatat-
lannak tartotta a tervezetet, mert 
kizárólag a költségvetési hiány 
kezelésével foglalkozik, és nem törő dik 
azzal, hogy a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény (Kjt.) végre-
hajtásához a költségvetési in-
tézményeknek 1992-re be nem tervezett 
pótlólagos keretre van szüksége („13. 
havi bér" idő arányos része, jubileumi 
jutalom, végkielégítés, pótlékok). Ugyan-
csak kifogásolta a szakszervezeti oldal, 
hogy a Kjt.-hez kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek késnek, amellyel a kormány 
..mulasztásos törvénysértést" követ el. 

A KIÉT munkavállalói oldala az 1993-
as költségvetési irányelveket tárgyal-
hatatlannak ítélte meg. 

Autonómiafejlesztő  tréning 
A _Benned a lehet ő ség alapítvány" 

egy hétig tartó autonómiafejleszt ő  
tréninget és tanácsadást ajánl ismét a 
munkanélküliek és/vagy a vállal-
kozóknak. A tréninget olyan munkahe-
lyeknek is ajánlják. ahol várhatóan el-
bocsátások lesznek és természetesen 
olyanoknak is, akik munkahelyet, munkát 
akarnak változtatni, esetleg vállalkozás-
ba akarnak kezdeni. Az 5 nap alatt jogi 
és közgazdasági tájékoztatókat kapnak, 
és munkapszichológusok segítségével 
önismeretüket is mélyíthetik, szükséges 
készségeiket fejleszthetik. A tanfolyamok 
kiscsoportosak, minden hónap els ő  
hetében vannak. Érdeklő dni a TUDOSZ-
irodában, illetve Radnai Jánosnál 
137-1974 és Janzsó Szilviánál 155-4900-
as telefonon lehetséges. 

Munkahelyet változtató 
kollégáink figyelmébe! 

Ha a munkáltató és a munkavállaló 
közös megegyezéssel szünteti meg a 
munkaviszonyt (MT 87. §) és a közös 
megegyezés kezdeményez ő je a 
munkavállaló volt, s a munkavállaló nem 
tud új munkaviszonyt létesíteni, vagy az 
új munkaviszonya a próbaidő  alatt meg-
sz ű nik, csak 90 nap eltelte után 
folyósítják számára a munkanélküli 
járadékot. 90 napig tehát ellátatlan ma-
rad. (Érdemes tehát elkerülni a 
..munkaviszony megszüntetését a 
munkavállaló kezdeményezte" beje-
gyzést.) 

A Munkanélküliek és Álláskeres ő k 
Egyesületének Országos Szövetsége 
közgy ű lést tartott. 

A jövő ben érdekképviseleti országos 
szövetségként kívánnak a továbbiakban 
m ű ködni. Elnökük beszámolójából  

óvjuk valamennyit, egyforma sze-
retettel. Nekem nem lehetett saját 
gyerekem, de a sors kárpótolt 
nagyon sok simogató, puha kis 
kezecskével. Amikor 1983-ban, drá-
ga férjem hirtelen elhunyt, ez a 
„nagy családom" jelentett számom-
ra vigaszt, az értük végzett munka 
adott értelmet az életemnek. 

- H ő sies, szép idő k voltak, amikor 
a kezdetekben már négyhónapos 
korban fogadtuk be a gyerekeket. 
Az anyukák napközben is ide jöttek 
szoptatni, jó kis közösség for-
málódott nálunk. Változott a világ, 
változott a szülő k anyagi helyzete. 
Volt id ő , amikor többen megenged-
hették maguknak azt a „luxust", 
hogy otthon maradjanak a kicsikkel. 
A gyes és a gyed életbelépése is 
nagy változásokat hozott nálunk, de 
arra mindig ügyeltünk, hogy a leg-
jobb körülményeket biztosítsuk a 
gyerekeinknek. 

- Csak a köszönet hangján szól-
hatok az Akadémia illetékeseirő l, 
hiszen nagyon sok segítséget ad-
nak a bölcs ő dének. Minden nap 
autóbusz viszi el a gyerekeket, ki a 
szabadba, hogy ne csak itt a város 
k ő rengetegében cseperedjenek fel. 
Az ágynem ű tő l az utolsó szögig si-
került mindent beszereznem. Jól 
kistafíroztam az apróságokat, s ha 
majd nyugdíjba megyek, az utódom-
nak nem kell egy darabig semmit 
vásárolni. A szül ő k is csak a kis cipő t 
adják a csemetéikre, minden más 
ruhába mi öltöztetjük a kicsiket, 
mégis olyan csinosak, szépek, hogy 
a jatszótéren gyakran idegenek is 
lefényképezik ő ke`. Nalunk a 
szülő knek nem kell csak az étkezé-
si norma költségeit megfizetni, az 
alkalmazottak berét és minden do-
logi kiadást a költségvetés állja. 
Sajnos, a kutatók nincsenek túl jó 
anyagi körülmények között, ha csak 
lehet, megkíméljük ő ket a kiadások- 

kiderült, hogy igen jó kapcsolatokat sike-
rült kiépíteniük a Munkaügyi Miniszteri-
ummal. A MüM államtitkára további tá-
mogatást ígért azt kérve, hogy a 
szövetség szigorúan politika- és pártsem-
legesen m ű ködjék. Céljuk az Erdek-
egyeztető  Tanácsban való részvétel el-
érése, hogy a munkanélküliek kép-
viseletét jobban el tudják látni. Együtt 
kívánnak m ű ködni a szakszervezetekkel 
is. Elhatározták egy információs iroda 
létrehozását, amelynek feladata mun-
kanélküli munkaerő  országrészenkénti 
feltérképezése, a várható munkaerő -fe-
lesleg tudományos elő rejelzése. A Peda-
gógusok Szakszervezete helyet és inf-
rastruktúrát ajánlott fel az egyesület 
irodája számára. 

1993-ban a költség-
vetésbő l több jut 
a felső oktatásra(?) 

Kérem olvasóinkat, hogy vessék 
össze az alábbi két hírt, amely szinte 
egy idő ben jelent meg az elmúlt hetek-
ben: 

AD/1. A költségvetés 1993-ra 2 mil-
liárd forinttal több támogatást tervez a 
felső oktatásra fordítani. (Ez azt jelenti, 
hogy a felső oktatásban csupán 4,8 
százalékos lesz a költségvetési tá-
mogatási növekmény, a költségvetési 
támogatás realtív csökkenése az 1992. 
évihez viszonyítva, hiszen 1993-ban 5 
ezerrel több új hallgató felvételét tervezi 
a kormány, erre közelítő leg 1 milliárd 
forint szükséges. Az egyéb költségveté-
si szerveknél átlagosan 5,8 százalékos 
támogatáscsökkentést irányoz el ő  a 
költségvetés.) 

AD/2. 1993-tól a fels ő oktatásban tanu-
ló nappali tagozatos hallgatóknak a 
tervek szerint havi 2000 forint tandíjat 
kell fizetni. 90 ezer hallgatóval számol-
va ez havi 180 millió forint bevételt jelent. 
Mennyi is az 5 hónapra, illetve 10 
hónapra vetítve? 

INGYENES 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

a TUDOSZ-IRODÁBAN 

MINDEN SZERDÁN 

16-19 ÓRA KÖZÓTT. 

Új alapszervezet alakult 

Az MTA Központi Fizikai Ku-
tató Intézete átalakulásának 
részeként egy új TUDOSZ 
alapszervezetet hoztak létre a 
KFKI Üzemeltet ő  Kft.-ben. A 
tagság Kraszkó Andrást 
megválasztotta titkárnak, helyet-
tese pedig lgnácz László lett.  

tól. Én csak tudom, aki 30-40 gyerek 
étkezésérő l, játékairól, a ruhácskákról 
gondoskodom, hogy milyen rette-
netesen drágák a gyerekholmik. 

- Jó egészségben, vidáman telnek 
a napjaink. 37 év óta, hála Isten-
nek, egyetlen dizentériás meg-
betegedésünk sem volt, ami pedig 
a bölcső dék legnagyobb réme. 

Ilyenkor ő szies idő kben náthás 
kisgyerek bizony elő fordul, van aki 
nehezebben viseli a közösséget, de 
mindig átlendülünk a nehezén. 
Szegénykéknek korán meg kell 
szokni a gyötrő déseket is. Sikerült 
egy videokészüléket beszerezni, 
vannak mesekazettáink, s a szülő k 
is szívesen behozzák az új szer-
zeményeiket. Ha pedig valakinek 
éppen születésnapja van, az csak 
az igazi ünnep, hiszen itt mindenkit 
felköszöntünk. 

- Nem hinném, hogy sokan len-
nének az Akadémián, akik régebbi 
szakszervezeti tagok, mint én. 1945. 
február 15-én léptem be a szak-
szervezetbe, s azóta vagyok hű sé-
ges a mozgalomhoz. Soha nem kér-
tem még üdülő i beutalót sem, se-
gélyt is úgy küldtek a férjem halála 
után, hogy nem kérvényeztem. Úgy 
érzem, nem a saját érdekeimért kell 
szót emelnem, viszont ha a beosz-
tottaim, a „lányaim" ügyérő l van szó, 
annál határozottabb vagyok. Most 
18-an dolgozunk a bölcs ő dében, s 
a régebbiek, 16-an, mind szakszer-
vezeti tagok. Két új munkatársam 
jött, ő k nem léptek be a szakszer-
vezetbe, mert még az a kis tagsági 
díj is hiányozna, amit befizetnének. 
Meg tudom érteni ő ket. 

- Volt egy nagyszer ű  orvosunk, 
sajnos hirtelen meghalt. Amikor az 
utódját kerestem, egy régi kedves 
doktornő t kértem, lássa el a kicsi-
nyeket. Nagyon jól esett, amikor 
megkérdezte: „Kató, meddig ma-
radsz? Csak arra az idő re vállalom." 
Bizony, elszálltak az évtizedek. 
Néha mondogatom is, hogy nyug-
díjba kellene menni. De azért örülök, 
hogy ezeket a sóhajokat nem 
nagyon akarják meghallani körülöt-
tem. 

Bemutatjuk 

Bagyinkai Csaba 

az MTA Szegedi Biológiai 
Központ TUDOSZ-szervezetének 

elnöke 

1949-ben születtem Békéscsabán. 
Iskoláimat már Budapesten kezdtem, 
és végeztem. Az ELTE fizikus szakán 
1972-ben szereztem fizikus diplomát. 
H ű séges természet vagyok, 1972 óta 
a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai 
Intézetében dolgozom. Az első  két 
munkaévemet ugyan diplomamunkám 
munkahelyén, a KFKI-ban töltöttem el, 
mert intézetünk még csak vázlataiban 
létezett. 1974-ben költöztem le Sze-
gedre, s azóta kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal itt élek és dolgozom. 

Már a pártállami idő ktő l szakszer-
vezeti tag vagyok, nem átallottam 
három cikluson át szakszervezeti bi-
zalmiként is dolgozni. Remélem 
kollégáim megelégedésére. E remény-
hez biztatást adhat, hogy idén szak-
szervezeti bizottsági elnöknek válasz-
tottak. 

A szakszervezeteket jogaiktól meg-
fosztó törekvések remélhető leg már 
kielégültek, s legalább a mai hely-
zetünk stabil maradhat. A sokkal 
hátrányosabb helyzetben, sokkal ne-
hezebb problémákkal kell szem-
benéznünk, mint eddig. Nem is tu-
dom, pesszimista legyek vagy optimis-
ta. Dolgunkat azonban tennünk kell. 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG 



A nagy magyar gabonakör rejtélye 

Az alábbi írásunk, illetve témakör iránt a napokban hiva-
talosan érteklő dött a Times magazin, egy bostoni televí-
ziós társaság és a New Scientist. 

(HADI) TUDÓSÍTÁS 
Az ÉT augusztus havi munkájáról 

Kuti László két esztendeje részt vesz az Értelmi-
ségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében az 
Érdekegyeztető  Tanács (ÉT) munkájában. A 
TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen 
(hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmeze-
jérő l". 

Az augusztusi „nagy menet" után szeptemberben csak 
egyszer ültünk össze az Erdekegyeztető  Tanács tagjaival, ez 
viszont a mi számunkra rendkívül fontos volt: ekkor került 
terítékre a „költségvetési törvény benyújtás el ő tti 
tervezetének" konzultációja. E téma idő zítése szokatlan volt. 
Az utolsó pillanatban kaptuk meg az elő terjesztést. Elő ször 
azon meditáltunk: fölvállaljuk-e a témakör tárgyalását, vagy 
sem. Ezt a kérdést nem volt könny ű  eldönteni, hiszen ha 
nem ülünk le tárgyalni, akkor a véleményünk nélkül indul 
útjára a jöv ő  esztendei költségvetési irányelv, ha viszont tár-
gyalunk róla, tagságunk szemünkre hányhatja, hogy egy utol-
só pillanatban kézhez kapott elő terjesztésre improvizálgatunk. 
Végül is arra az elhatározásra jutottunk, hogy magunkra 
vállaljuk a tárgyalás felel ő sségét: elmondhatjuk a véleményün-
ket, amit majd a jegyző könyv is rögzít. 

A Pénzügyminisztérium azt kérte - szokatlan módón -, hogy 
csak délután kezdjük az Ülést, mert Kupa Mihály aznap érke-
zik meg Washingtonból, s jelezte, hogy részt akar venni a 
költségvetés vitáján. Kérésüket elfogadtuk. 

„Nem vállakozásbarát a gazdaságpolitika" mondták a 
munkáltatók a következő  két év gazdaságpolitikai elképzelé- 
seirő l. „Nem foglalkoztatásbarát" - kontráztak a munkavál- 

\_ 	  

lalók képviselő i. Az utóbbiak kiemelték, hogy a bérszabá-
lyozás helyett a szabad béralkunak kell szerepet kapnia, 
fenntartva a minimális bérek országosan szabályozott, 
kötelező  szerepét. „A minimális bérek közelítsenek a megél-
hetési feltételekhez" folytatták a követeléseik sorát, majd a 
foglalkoztatáspolitika újragondolását, a munkanélküliség meg-
fékezését szorgalmazták. Jó lenne, ha a kormány minden 
eszközzel például az infrastruktúra fejlesztésével segítené a 
munkahelyek védelmét, az új munkahelyek létrehozását, 
amelyet megfelelő  hitel- és kamatpolitikával ösztönözne. 

Késő bb az adópolitika került terítékre. A szakszervezetek 
fontosnak tartották bizonyos, termékköröknél a nulla kucsos 
ÁFA fenntartását, az alacsonyabb jövedelemkategóriáknál 
pedig a jövedelemadó inflációval lépést tartó valorizációt, az 
adómentes határ emelését, és nem utolsó sorban a meglév ő  
kedvezmények megő rzését. 

Az ülés „fénypontjaként" este nyolc órára megérkezett a 
pénzügyminiszter, tehát megkezdő dhetett a vita az 1993. évi 
költségvetési irányelvek tervezetér ő l. Kupa Mihály rövid 
beszédben elmondta, hogy a Nemzetközi Valutaalap és a 
Világbank kedvező en fogadta a magyar gazdaság finan-
szírozására kidolgozott terveket. Kulcskérdésnek tartotta a 
gyors áttörést az agrárátalakulás, az infrastrukturális fejlesz-
tések, a privatizáció területén valamint a pénzügyi in-
tézmények stabilitásának megteremtését. A kétkulcsos ÁFA-
ról kijelentette, hogy annak megvitatása hosszú idő t vesz 
majd igénybe, mivel a vélemények ezzel kapcsolatban igen 
eltér ő ek. Megemlítette, hogy a Világbank jóváhagyta .a 
tervezett költségvetési hiányt. (úgy t ű nik valakinek a 
jóváhagyására mindig szükségünk van.) Ezután a pénzügyminisz-
ter átadta a terepet államtitkárának és tárgyaló feleknek, akik ki-
fejtették nézeteiket a költségvetés tervezetével kapcsolatban. Kon-
zultációról lévén szó, megegyeznünk nem kellett, így néhány kör 
után este 11 óra körül berekesztettük az ÉT-ét. A munkáltatói és 
a munkavállalói oldal képviselő i kérték, hogy az elhangzott javas-
lataikat az országgyű lési képviselő k kapják meg. Ebbe a kormány 
képviselő ) beleegyeztek. 	 Q-ti 

Gyermekrajz 
pályázat 

Az Élet évmilliárdos bölcső je és megmaradásának 
feltétele, az óceánok, tengerek, folyók, tavak, patakok, 
források élete került veszélybe a tévútra sodródó emberi 
civilizáció káros hatásai (környezetszennyezés, ter-
mészetrombolás, sérült olajvezetékek, tengeralatti atom-
robbantások, Dunaszaurusz-vizierő mű vek, túlhalászás, 
trófeavadászat, tömegturizmus, divathóbortok, stb.) mi-
att. 

A Smaragd Környezetvédelmi Egyesület rajzpályázatot 
hírdet általános iskolai diákok számára 

„VESZÉLYBEN A CSEND VILÁGA" 
címmel. 

A képek hátlapjára kérjük írjátok rá a szerző  nevét, 
életkorát, lakcímét, az iskola nevét és a mű  címét. A 
felkért zs ű ri által legjobbnak ítélt képek alkotói könyv- és 
tárgyjutalomban részesülnek. A beküldött pályamunkák-
ból kiállításokat szervezünk. 

Beküldési határidő : 1993 február 28. A képeket kérjük 
az alábbi címre küldeni: Magyar 'Állami Földtani Intézet, 
1143 Budapest, Stefánia út 14. A borítékra írjátok rá: 
„Rajzpályázat". 

Szószóló 	 Smaragd Környezetvédelmi 
Szerkeszt ő sége 	 Egyesület 

1992. OKTÓBER 
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„A tréning önbizalmat adott" 

Hazánkban békés úton rendszer-
változás folyik, sok-sok gond és 
probléma közepette, többek szerint 
meglehető sen lassan. Ezzel szem-
ben a paranormális jelenségek terén 
az elvesztegetett évtizedeket szinte 
fantasztikus gyorsasággal pótoljuk 
be. Bár hazank kicsi és nem túl 
gazdag ország, most már nem kell 
szégyenkeznünk a fejlett nyugati 
országok elő tt, szomszédaink közül 
első kent - nekünk is van már világ-
színvonalú gabonakörünk! 

1992. június 21-én egy helikop-
terpilóta fedezte fel Székesfehérvár 
határában a képz ő dményt. A hír 
hamarosan elért a lapok cí-
moldalára, és foglalkozott vele a 
nemzet „hivatalos" áltudományos 
m ű sora, a „Nulladik típusú találkozá-
sok" is. Minden úgy ment tehát, 
ahogy az egy fejlett európai ország-
hoz illik: a sokat emlegetett média 
katalizáló hatására kitört a 
tömeghisztéria. Kíváncsi emberek 
ezrei látogattak el a helyszínre, és 
taposták össze a gabonatáblát, 
jelentő s károkat okozva ezzel a tu-
lajdonos Aranybulla Mez ő gazdasá-
gi Rt.-nek. 

Egyre-másra jelentkeztek szem-
tanúk is, akik mindent láttak, amit 
csak ilyenkor kell. Mező gazdasági 
szakemberek és más „szakértő k" is 
mindent megvizsgáltak, de nem 
találtak más megoldást a rejtélyre, 
mint azt, hogy a 36 méter átmérő j ű  
gabonakör földönkívüli eredet ű . E 
nézetüknek az ilyen esetekben igen 
készséges sajtó nagy nyil-
vánosságot is adott. 

Szinte törvényszer ű  volt, hogy a 
„Nagy Magyar Gabonakör" témája 
felmerült Friderikusz Sándor népsze-
r ű  m ű sorában is szeptember 10-én. 
A meghívott „szakért ő k" ezúttal 
Hargitai Károly és Kisfaludy György 
voltak. Hargitai Károly a „para-
normális szakma" jól ismert alakja, 
újságíró és „ufológus", számos pu-
hafedel ű  „szakkönyv" szerző je. A 
másik vendég, Kisfaludy György 
foglalkozását a m ű sor „idő fizikus"- 
ként jelölte meg, nem kis izgalmat 
okozva ezzel a mezei fizikusoknak. 

A „szakértő k" és Friderikusz Sán-
dor beszélgetése során újból 
megerő sítést nyert az a határozott 
vélemény, hogy a gabonakört em-
ber nem hozhatta létre. Az idő fizi-
kus sokat sejtet ő en megjegyezte, 
hogy ez a „hatdimenziós térbő l 
nézve teljesen világos". 

Ekkor következett be az est fény-
pontja, a mű sorvezető  a közönséget 
és a meglepett „szakértő ket" megis-
mertette Dallos Róbert és Takács 
Gábor 17 éves székesfehérvári, 
mez ő gazdasági szakközépiskolai 
tanulókkal, akik azt állították, hogy 
a híres gabonakör az ő  m ű vük. 
Állításukat fényképekkel doku-
mentálták - a mű sorvezető  szerint a 
stáb teljes megelégedésére. 

Amint azt a fiúk elmondták, egy 
korábbi hasonló angliai csínytevés-
rő l a Reform c. lapban olvasván 
elhatározták, hogy azt az ott leírtak 
alapján reprodukálják. Erre az ese-
ményre június 8-án került sor 

Székesfehérvár határában éjfél és 
hajnali 3 óra között. Egy traktor-
csapáson mentek be a 70-es út 
emelkedő jérő l jól látható gabonatáb-
la közepébe, hogy ne maradjon 
nyom utánuk. Ezután egy karót 
let ű zve, gondosan kimértek a kör 
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sugarát, majd egy spirál mentén 
haladva letaposták a kör belsejében 
a gabonát. Pontosan tudták, hogy a 
még zöld, az es ő zés után belül 
nedves gabona törés nélkül letapos-
ható. Kiszáradás után persze ez már 
nem tehető  meg. 

Majd két hetet kellett várni a kör 
felfedezésére, de akkor aztán a 
hatás minden várakozásukat 
felülmúlta. Ok maguk is ki-kijártak a 
helyszínre nevetni az emberi 
hiszékenységen, és ámulattal töltötte 
el ő ket a „szakértő k" magabiztos 
ítélete: ezt ember nem csinálhatta. 
A fiúk egyébként már júliusban 
megkerestek Friderikusz Sándort, de 
esetük csak szeptemberben került 
adásba. 

A döbbent szakértő knek nem volt 
ellenszere a lehengerlő  beszámoló 
ellen. Hargitai Károly sportszer ű en 
el is ismerte, hogy a fiúk „jól cs-
inálták". Az „idő fizikus" nem nyu-
godott ilyen könnyen bele a dolog-
ba. Elő ször hazugságnak minő sítette 
a bejelentést, de nem volt racionális  

ellenérve néhány titokzatos ki-
jelentésen kívül, miszerint „ ő  tudja 
azt is, hogy a következ ő  gabonakör 
hol lesz!" 

Az ügy itt egy hollywoodi for-
gatókönyv szerint happy enddel be 
is fejez ő dhetett volna, de ez Ma-
gyarország! A történelmi nev ű  tulaj-
donos Aranybulla Rt. bejelentette, 
hogy az okozott kár miatt (630 ezer 
forint) pert indít a tanulók ellen. 
Érdemes elgondolkodni azon, hogy 
korábban miért nem jelezték biz-
tosítójuknak kárigényüket a szak-
ért ő k véleményere támaszkodva, 

„ufokár" miatt? A per, ha egyáltalán 
sor fog kerülni rá, nyilvánvalóan jogi 
nonszensz, hiszen a fiúk csak a 36 
méter átmérő j ű  terület vetésében 
okozott kár miatt marasztalhatók el. 

Szerencsére a tréfás kedv ű  fiúk 
nem maradtak magukra. Friderikusz 
Sándor közölte a tv-néző kkel, hogy 
mű sorának ügyvédei fogják ellátni a 
fiúk védelmét. A Kritikusan Gon-
dolkodók Társasága pedig 1992. 
szeptember 19-én közzétett köz-
leményében a gabonakör létrehozóit 
tiszteletbeli taggá választotta, vállal-
va, hogy az okozott kár meg-
térítésére gy ű jtést fog szervezni. A 
közleményt a társaság nevében 
annak elnóke, Szentágothai János 
akadémikus írta alá. 

„Bárhogy lesz, úgy lesz" mondhat-
nánk stílszer ű en az örökzöld sláger-
rel, egy azonban biztos, a „Nagy 
Magyar Gabonakör" esete mérföld-
k ő  lesz a magyar kritikusan gon-
dolkodók (szkeptikusok) moz-
galmának nyúlfarknyi történetében. 

B. GY 

Jó néhány hónapja már, hogy 
Janzsó Szilvia pszichológussal 
készített interjúnkban beszámol-
tunk a Szószólóban a BENNED A 
LEHETŐ SÉG ALAPÍTVÁNY és a 
MUNKAHUMANIZÁCIÓ GM közös 
kezdeményezésér ő l: mindazok, 
akik saját kezükbe akarják venni 
sorsuk irányítását, illetve tá-
mogatni szeretnék társaikat az 
önálló életformaváltásban, pá-
lyázhattak egyhetes autonómiafej-
leszt ő  tréningekre. A mun-
kanélkülieknek, s a dolgozók el-
helyezkedését támogatóknak 
különösen elő nyös kurzusok azó-
ta rendszeresek. S mert a puding 
próbája, hogy megeszik, a 
tréningek hasznáról telefonon két 
résztvev ő  véleményét kértük. 

Lohász 	Márton 	fejlesz- 
tő mérnököt, az MTA Mű szerügyi 
és Méréstechnikai Kft.-jében értük 
utol: 

- Milyen hasznát vette az au- 
tonómiafejlesztő  tréningnek? 

- A legfő bb hasznom az volt, hogy 
a sajat magamról kialakított 
véleményemet erő sítette meg, illető -
leg, ahol eltérés volt, ott meggon-
dolásokra késztetett. Felmértem 
saját lehető ségeimet - ennek alapján 
úgy döntöttem: tovább dolgozom al-
kalmazottként, nincs szándékom vál-
lalkozni. A másik - nem kisebb -
hasznom az volt, hogy megismer-
hettem a többiek nem éppen rózsás 
helyzetét. 

- Milyen volt maga a tréning? 
- Kiválóak voltak az oktatók és a 

tesztek, s kellemes volt a légkör. 
- És a hatása? 

- Úgy tudom, hogy társaim, akik a 
tréning idején még reménytelen, 
munkanélküli helyzetben voltak, azó-
ta mindannyian elhelyezkedtek. A 
tréning önbizalmat adott, különösen 
sokat segített azoknak, akik úgy 
gondolták, hogy nem képesek sor-
sukon változtatni. És ez a lényeg. 

- De Ön nem volt munkanélküli. 
Miért jelentkezett? 

- A bizonytalan helyzet miatt. Igaz, 
hogy van munkahelyem, de ki tud-
ja, meddig? Fő képp azért jelentkez-
tem, hogy megbizonyosodjak arról, 
mire vagyok képes. 

Vass Jánosné, a Szakszerveze-
ti Gazdasági és Társadalomkutató 
Intézet személyzeti elő adója 
ugyanezen a kurzuson volt. 

- Miért jelentkezett ide? 
- Mert nagyon kiborultam: akkor 

volt nálunk a leépítési hullám, negy-
ven kollégámat kellett elbocsáta-
nunk... És a tréning a személyiség 
megerő sítését, önfejlesztést ígért. 
Nekem akkor erre volt szükségem. 

- Bevált? 
- Maradéktalanul, átsegített ezen 

az állapoton. Tízes csoportokban 
tanultunk - velem együtt mun-
kanélküliek voltak: tanárok, orvos, 
optikus, bölcsész, mérnök, éppen 
végzett egyetemista. 

- Milyenek voltak a foglalkozá-
sok? 

- Azzal kezdem, hogy az egész a 
Radnai-„villában", a foglalkozások a 
hírneves professzor saját reziden-
ciájában zajlottak. Tanáraink nem a  

hagyományos módszereket alkal-
mazták, hanem egyénre szabott 
megoldásokat. Nem volt itt tabuté-
ma, mindenr ő l lehetett beszélni, 
ő szinte, családias légkörben. Több 
tesztet csináltunk, amely intelligen-
ciánk, kommunikációs, megfigyelé-
si, problémamegoldási készségünk 
mérését szolgálta. 

- Kiknek ajánlja a jelentkezést? 
- Olyanoknak, akik potenciális, 

vagy várható munkanelküliek, de 
olyanoknak is, akik vállalkozni 
szándékoznak, hiszen Noszkai Er-
zsébet közgazdász megismertet itt 
a kisvállalkozások, üzleti tervek min-
den formájával. Err ő l az egész 
kezdeményezésrő l különben csak 
felső fokon tudok beszélni! 

gy. i. gy. 

Tanfolyamok 
- munkanélkülieknek 

A diplomások körében is meg-
növekedett a munkanélküliek száma. 
A vállalati recesszió a „fehér-
gallérosokat" is érinti, a leépítések, 
az elbocsátások a különféle in-
tézeteket sem kerülik el. A 
mérnökök, a közgazdászok vagy a 
kutatók egy részét „felszívják" 
ugyan az újonnan induló vállalkozá-
sok, sokan azonban kénytelenek a 
pályamódosításra. A budapesti Köz-
gazdasági Továbbképz ő  Intézetben 
az ő szi-téli tanfolyamok szer-
vezésekor már rájuk is gondoltak. 

A kurzusok egy részére azok a 
fels ő - és középfokú végzettséggel 
rendelkező  szakemberek is jelent-
kezhetnek, akik át-, illetve tovább 
szeretnék képezni magukat. A tan-
folyamokkal szemben igen magasak 
a követelmények, az igényekhez 
alkalmazkodva ezért a régi témák 
mellé számos új szakot is felvett az 
intézet. Csak kedvcsinálónak em-
lítjük, hogy a másoddiplomásoknak 
személyügyi, jövő kutató, reklám- és 
egészségügyi menedzser, közszol-
gálati és szociális szakértő i, vala-
mint közgazdász-nyelvtanár szakot 
hirdetnek; a középfokú tanfolya-
mokra jelentkező knek pedig újítási, 
iparjogvédelmi, értékelemző , ügy-
nök, marketingmenedzser tanfolya-
mot kínálnak. 

Újdonság, hogy az idén egy kihe-
lyezett tagozaton is megindul a 
képzés. Egerben - a város 
vezető inek kérésére - a turizmus 
témakörét tanulmányozhatják az 
érdeklő d ő k. 

Mivel a tanfolyamok ára 1000-tő l 
75 000 forintig terjed, nem elhanya-
golható a kérdés: mibő l fizessék ki 
a tandíjat a legelesettebbek, a leg-
rászorultabbak, a munkanélküliek? A 
Szószóló Gáspár Péter Pál 
igazgatótól megtudta: a részvételi 
díjat a területileg illetékes munka-
ügyi hivataltól visszaigényelhetik a 
munkanélküliek, s az új „papírok" 
birtokában az érintettek talán 
nagyobb lehet ő séggel pályázhat-
nak a megüresedett állások valame-
lyikére. 

Újsághír 

II. Magyar UFO-kongresszus 
„Ma Magyarországon hivatalos szinten nem fogadják el tudományként 

az UFO-kutatást, annak ellenére, hogy az országban 15 klub. szervezet. 
szövetség foglalkozik az UFO-jelenségek megfigyelésével - hangzott el a 

Magyar UFO-kongresszus ózdi sajtótájékoztatóján. 
Az ózdi székhely ű  RYUFOR-hálózat és alapítvány szervezésében szep-

tember 25. és 27. között lezajló tanácskozáson mintegy 150 hazai és 
külföldi UFO-kutató, amatő r és hivatásos természettudós, a témával fog-
lalkozó író, újságíró vesz részt. (...) A sajtótájékoztatón Keviczei Kevicz-
ky Kálmán, amerikai székhely ű  Icufon világhálózat alapítója, a kongresz-
szus fő védnöke, nyilvános tv-vitára szólította fel Szentágothai Jánost, 
az MTA volt elnökét azzal kapcsolatban, hogy tagadta az UFO-jelen-
ségek valódiságát. Az amerikai tudós elmondta: a tv-vitában úgy is, mint 
az Amerikai Úrhajózási Navigációs Intézet tagja, az Egyesült Államok, a 
Független Államok Közössége, illetve Oroszország. a Pentagon, a CIA, 
az FBI és az Egyesuit Nemzetek hivatalos okmányainak felhasználásával, 
a tényeknek megfelelő en fogja tájékoztatni a professzort az UFO-k 
létezésér ő l és tevékenységérő l. 

A konferencia f ő védnöke bejelentette: céljai között az is szerepel, hogy 
a magyar UFO-kutatást a nemzetbiztonság szolgálatába állítsák. Ennek 
érdekében a honvédség vezető inek javasolni fogja egy, a fegyveres erő k, 
az MTA és a kutatóintézetek szakembereibő l álló tanács felállítását, amely 
kiértékeli a magyarországi észlelések adatait, és továbbítja azokat a hazai 
és külföldi tudományos szerveknek." 



Teller Ede: 

Az atomerő m ű vek reneszánsza várható 

A Szószóló - mint eddig - a jöv ő ben sem kívánja olvasóit 
befolyásolni a különféle erő m ű vek támogatására. Isten 
óvjon bennünket attól, hogy lobbyzzunk valamelyik ener-
getikai alternatíva mellett. Teller Ede gondolatainak 
közreadását pusztán az indokolja, hogy munkatársunknak 
Bécsben, néhány hete, megadatott az „exkluzív" találkozás 
a „hidrogénbomba atyjával". 

Még egy akadémia 
Tovább bő vült a hazai akadémiai paletta. A bor ügyének legmagasabb 

szint ű  védelmére és képviseletére, különös tekintettel a magyar borok 
szakmai hírnevének és társadalmi megbecsülésének újrateremtésére 
Magyar bor Akadémia alakult - jelentették be az ország népének az il-
letékesek a Földm ű velésügyi Minisztériumban. Az akadémia célja a ma-
gyar sző lészet és borászat tudományos fejlő désének szolgálata, a bor 
fogyasztási kultúrájának növelése, a hazai bor és gasztronómia, valamint 
a magyar bor és kultúra kapcsolatának megújítása. 

A szervezet, amelynek a nemzetközi és francia akadémiához hason-
lóan 99 rendes tagja lesz, támogat minden sző lő - és bortermeléssel fog-
lalkozó mű vet és kiadványt. Az ezzel kapcsolatos tevékenységeket pedig 
erkölcsi, vagy anyagi díjakkal, diplomákkal és oklevelekkel jutalmazhatja. 

Doszvidányia Dubna 

Helló Európai Nukleáris Kutató Központ 
A kormány felmondja a dubnai Egyesült Atomkutató Intézet munkájában 

való magyar részvételrő l szóló megállapodást. Kérte viszont, és már meg is 
kapta az Európai Nukleáris Kutató Központba hazánk felvételét. A lépést az 
indokolta, hogy az 1956 márciusától dolgozó dubnai egyesített atomkutató, 
bár húsz éven át a világ élvonalába tartozó kutatásokat végzett, mára 
szinte elvesztette kutatásainak eredményességét és presztízsét. A megál-
lapodás megszüntetésével felszabaduló évi több mint félmillió dollár tag-
díjból a kabinet a nukleáris kutatóközpont tagsági díját kívánja fedezni. 

Komputervírus-kongresszus 
Prognózis 1993-ra: már 3 ezer „kórokozó" támadja a számítógépe-

ket. 
A Szószóló októberi számának megjelenésével egyidej ű leg sajátos tanács-

kozás színhelye lesz a Majna-menti Frankfurt: nagyszabású konferenciát 
tartanak a komputervírusra szakosodott szakemberek, hogy a jöv ő ben 
hatékonyabban harcolhássanak e roppantul káros kórokozó ellen. 

A számítógép-felhasználókat szerte a világon rettegésben tartja a beren-
dezéseket megbénítani képes vírus. Az okos masina hirtelen megzavarodik, 
számok, bet ű k, jelek tarka összevisszaságban jelennek meg a képerny ő n. 
Adatok tömkelege megy veszendő be a pillanat tört része alatt; az apróléko-
san felépített rendszer hirtelen összeomlik. 

Az elektronikus vírusok gyorsabban terjednek, mint az egészségügybő l 
ismert társaik. A nem ártalmatlan csínytevéssel pedig hatalmas anyagi kár 
keletkezik. nem szólva a gépkezelő k feldúlt idegrendszerérő l. Egy felmérés 
tanúsága szerint az Egyesült Államokban a számítógépeket felhasználó cégek 
hatvan százalékánál legalább egyszer felütötték a fejüket a komputervíru-
sok. minden tizedik számítógép-hálózatot pedig teljesen megbénított az in-
vázió. Ennek ismeretében meglep ő , mennyire félvállról veszik az érintett 
vállalatok a veszélyt, s megelő zésével alig törő dnek. 1989-ben még csak tíz 
kórokozó volt ismert, számuk a következő  évben már négyszázra rúgott. 
Idén a szakemberek 1500 különböző  típusú vírussal számolnak, jöv ő re pedig 
3000 vírus támadhatja meg a PC-ket és egyéb számítógépeket. Elő ször a 
80-as évek elején fejlesztettek ki speciális programokat annak megál-
lapítására, képes-e a számítógép önmagától sokszorosítani a betáplált prog-
ramot. Azóta a rombolás kifejezett szándékával programozók tucatjai fertő -
zik a chipeket, részben azért, hogy késő bb szakért ő ként foglalkoztassák 
ő ket a hiba elhárítására. Amerikában például idő közben letartóztatták annak 
az elektronikus „Aids-vírusnak" a kifejlesztő jét, aminek segítségével elt ű ntek 
az Aids-megbetegedéssel kapcsolatos adatok az erre létrehozott speciális 
tárolókból. 

Napjainkra az elektronikus kórokozókkal szembeni küzdelem jövedelmező  
üzletággá vált. Mindemelllett az elhárítás csak korlátozottan lehet ered-
ményes, mert a vírusokat támadó programokra az új kórokozó immunis: úgy 
viselkedik, mint az eredetileg betáplált program alkotórésze. 

 

NÉZŐ PONT 
Járulékok, járadékok 

 

A Szószóló tavalyi augusztusi, illetve októberi számaiban e rovat 
keretei között már többször is kifejtettük leplezetlen ellenérzésünket a 
„Munkanélküliek Szolidaritási Alapjába" fizetendő  (akkor még félszáza-
lékos munkavállalói, s a munkáltatók kétszázalékos) járulékáról. Mint 
azóta bebizonyosodott: joggal tartottunk attól, hogy ez a dézsma is 
elvész a kincstár feneketlen büdzséjében... 

E rovat gazdája akkor még csak amiatt háborgott, hogy a korábbi 
2 százalékról 6 százalékra emelik a Szolidaritási Alapba - az 
adóhatóság által összegy ű jtött - járadékot. (Azóta 5 százalék a mun-
kaadókat, 1 százalék pedig a munkavállalókat terheli.) Méltánytalanul 
kevésnek t ű nt az is, hogy a munkanélkülieknek kifizetett összeg 
maximuma akkor zsugorodott a minimálbér háromszorosáról a két-
szeresére. Farizeusi ervelésnek tartottuk a kormány hivatalos kom-
münikéjét, amellyel megindokolta drákói intézkedését, a csökkentés -
olvashattuk - ,a munkanélküli segéllyel való visszaélés, illetve az 
elterjedt fekete munka visszaszorításat szolgálja...", s az új helyzet 
„ösztönző bben hat új munkahelyek keresésére". 

Jól értesült körökben már nyílt titokként kezelik: a kormányzat ismét 
jelentő s változtatásokra készül a munkanélküli járadék szabályozásá-
ban. A ellenő rzések során számos visszaélést tapasztaltak: „növek-
szik azoknak a száma, akik megelégednek a járadék összegével és 
inkább vállalják a munkanélküliséget, semhogy állás után nézzenek; 
mások fekete munkával egészítik ki a megélhetésüket" - hallható egyre 
több helyen. De arról is olvashatunk, hogy a mainál szélesebb kör ű  
és alaposabb ellenő rzésre azonban sem pénzük, sem megfelelő  
apparátusuk nincs a hivataloknak. 

Hogy elejét vegyék a mostani felemás állapotnak, az elképzelések 
szerint a járadék fizetésének idejét az eddigi másfél esztendő r ő l egy 
évre szeretnék csökkenteni, a legmagasabb járadék összegét pedig 
a mostani minimálbér kétszeresérő l a másfélszeresére szállitanák le. 

A munkaügyi kormányzat tervei között szerepel az is, hogy a 
munkavállalóktól elvont és a munkaadóktól beszedett szolidaritási 
járulék összegét tovább emelik. Indokolásul a tárca illetékesei arra 
hivatkoznak, hogy a Szolidaritási Alap ez évi 70 milliárdos kiadásával 
szemben jöv ő re 120 milliárddal kell majd számolni. Mindebbő l nem 
nehéz kiszámítani - bár errő l még nem nyilatkoztak mértékadó forrás- 
ból 	hogy maga a kormányzat (figyelembe véve a növekvő  száza- 
lékokat, a járadékfizetés rövidebb idejét) maga is a munkanélküliség 
mintegy 80 százalékos növekedésével számol. Ha idén 800-900 ezer 
munkanélkülit prognosztizáltak, lehet, hogy jövő re csaknem másfél-
millióra növekszik ez a szám? 

A munkaügyi tárca „matematikusai" azzal számolnak: az állami in-
tézmények fenntartása az alapból mintegy 7 milliárd forintot visz el, 
magukra a járadékokra és az ezzel együtt járó TB-költségekre 101 
milliárdot kell majd kifizetni. Az elő nyugdíj, a végkielégítésben rész-
esülő k TB-ellátása, a munkanélküliek utazási költségtérítése ösz-
szesen 10,6 milliárdot visz el. Ennek következtében kereken 50 mil-
liárd forint hiányzik a nagy kasszából. Ennek a summának a felét - 25 
milliárd forintot - szeretné az állam a munkavállalókra, illetve a mun- 
kaadókra „átruházni". 	 (dura) 
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TIRANA-EXPEDICIÓ 

Érdekes (és terjedelmes) úti beszámolót kapott a Szószóló 
Fehér Zoltán egyetemi hallgatótól. Szerző nk 1992. szeptem-
ber havában két biológus barátjával együtt felkerekedett, hogy 
Albániát felfedezze. A Nagy Utazók élményeit (Szószóló a 
sz ű kös keretei miatt kénytelen-kelletlen jócskán megkurtítva) 
szívesen megosztja olvasóival. 

Teller Ede, a világhír ű  magyar 
származású atomfizikus szerint 
maximum 20 év múlva „az ipari 
államok visszatérnek az atomener-
gia ésszer ű  hasznosításához", 
amelytő l indokolatlanul félnek eny-
nyire az emberek. Bár hozzáf ű zte: 
.,abszolút biztonságos reaktor nem 
létezik, csak olyan, amely minden 
bizonnyal az". 

Teller véleménye szerint az atom-
energia reneszánsza nem a mai 
atomerő m ű vekkel következik majd 
be, amelyek túlságosan nagyok és 
bonyolultak. A jöv ő  a kisméret ű , 
olcsóbb és a hibákra kevésbé ér-
zékeny berendezéseké. A legjobb az 
lenne, ha az atomerő m ű vek lekerül-
nének a föld felszíne alá, mert így, 
ha valami gond van velük, az kevés-
bé hat a környezetre. Ez a megol-
dás kétségkívül drágább lenne, de 
sokkal kevésbé veszélyeztetné a 
lakosságot. 

Az új reaktorokat az atomfizikus 
szerint olyanra kellene tervezni, 
hogy teljesen önállóan szabályozzák 
a teljesítményüket. Hiszen - mint 
Teller Ede rámutat - „az eddigi 
problémák mind a kezelő személyzet 
butaságaira vezethető k vissza", azaz 
„az emberek a reaktor legveszélye-
sebb elemei". 

Az atomenergia ma azért olyan 
drága, mondja, mert helytelen az 
építési módszer. A reaktor f ű t ő -
anyaga kifejezetten olcsó, de sok 
pénzbe kerül az építés, amely gyak-
ran húsz évig is eltart, arról nem is 
beszélve, hogy „a berendezéseknek 
a fele nem is m ű ködik". Teller  

szerint a hulladék sem jelen 
problémát, hiszen azt is fel lehetne 
használni energia elő állítására csak 
úgy, mint a leszerelt orosz atom-
bombák plutóniumát is. 

Az egyetlen valódi veszélyforrást 
a Csernobil-típusú atomer ő m ű vek 
jelentik. Ezeket egyt ő l egyig le 
kellene állítani. Elég, hogy egy ilyen 
atomer ő m ű ben eltörjön egy 
h ű tő vízcs ő , és már kész a baj. A 
magyar, tehát a paksi erő mű  azon-
ban Teller Ede megítélése szerint 
éppen úgy nem veszélyes, mint az 
osztrák határ közelében megépített 
csehszlovák létesítmények. Teller 
Ede különben a napokban azért 
tartózkodott Bécsben - ahol ezt az 
interjút is adta -, mert egy Magyar-
országon kifejlesztett új reaktorbiz-
tonsági rendszer bemutatóján vett 
részt. 

Ha a nukleáris gazdaság jelenlegi 
átmeneti problémáit a következő  
húsz év alatt leküzdik, akkor az ipari 
országok villamos energiájuk leg-
nagyobb részét atomerő mű vekben 
fogják elő állítani. Különösen elő ny-
ben lesznek azok az országok, 
amelyek már ma is elő l járnak az 
„atomenergia ésszerű  hasznosításá-
ban" - jósolta Teller Ede -, megem-
lítve Franciaországot és Japánt, míg 
a többi országot „kellemetlen 
meglepetésként fogja érni a követ-
kező  évek energiahiánya". Emiatt 
nagy viták és összet ű zések 
várhatók, amíg a helyzet nem kon-
szolidálódik, és ő k is át nem térnek 
az atomenergiára. 

F. E. 

A nyár folyamán megnyertük 
támogatónknak a „Kodak"-ot az 
Orosházi Baromfifeldolgozó Vál-
lalatot és az MTI-t. Hosszú-hosszú 
utánjárással sikerült szereznünk 
egy meghívólevelet az ottani 
egyetemrő l. Fél nappan az indulás 
elő tt már vízumunk is volt, úgy-
hogy irány Tirana! 

Amikor indulás elő tt utazási biz-
tosítást akartunk kötni, az IBUSZ al-
kalmazott azon kérdésére, hogy „Eu-
rópán belülre utaznak-e?" nem tudtunk 
kapásból és teljes határozottsággal 
válaszolni. Azok a rémtörténetek, 
amiket Albániáról hallottunk, annyira 
képtelennek t ű ntek, hogy nem is hit-
tük ő ket... 

Tirana Airporthoz közeledve már a 
levegő bő l felt ű nt az a rengeteg bun-
ker, amibő l - mint késő bb megtudtuk - 
köbülbelül 300 000 van szerte Albániá-
ban. ami 10 fő /bunker, illetve 10,5 
bunker/km2-es átlagot jelent. A bun-
kerok tő rései mindenféle irányba áll-
tak, miután az egész világ rájuk fente 
a fogát, nem tudhatták egész pon-
tosan, hogy honnan jön majd a tá-
madás. Ma már jobbára a gyerekek 
játszanak bennük, némelyik fiatal 
párok találkahelye vagy nyilvános WC, 
esetleg mindkettő . Vitathatatlan. hogy 
bunkerrel jobban el vannak látva, mint 
például számítógéppel. A tiranai m ű -
egyetem kétezer hallgatójának mind-
össze 3 számítógépe van. Ezt úgy 
kommentálták albán egyetemista 
barátaink, hogy nem lehetnek min-
denbő l Guiness-rekorderek. 

A rendszerváltozás óta Albániában 
bárkinek lehet saját autója. Másfél év 
alatt 	elöntötték 	Albániát 	az 
agyonhasznált olasz autók. A 60-as 
oktánszámú benzin minő ségét azzal 
próbálják javítani, hogy teasz ű rő n 
átsz ű rve töltik a kocsik tankjába. A ti-
ranai forgalmat nézve az avatatlan azt 
is hiheti, hogy egy roncsderby gyor-
sasági szakaszába csöppent bele. 
Ezzel szemben a gyalogosok, szama-
rasok és a biciklisták továbbra is úgy 
közlekednek, mint mondjuk két éve, 
amikor még egyáltalán nem voltak 
autók. A friss jogsival rendelkező  fitti- 

Zöld Szószóló 

Az amerikai székhely ű  Ma-
gyar Környezetvédelmi Alap 
faültetési mozgalmat hirdet, 
összefogásra szólítva fel a nyu-
gati magyarságot és a magyar 
diákságot. - Azok a magyar 
diákok, akik részt kívának venni 
az akcióban, vállalják a fa 
ültetését, a fa gondozását, levél-
ben jelentkezhetnek a Magyar 
Környezetvédelmi 	Alap 
koordinátoránál: Mr. Béla Csor-
dás, 1646 First Avenue, Apt. 2J, 
New York, Ny 10028. A 
koordinátor megküldi a jelent-
kez ő nek az ismertet ő t, a 
faültetést szponzoráló amerikai 
magyar partner nevét és címét, 
a partner pedig elküld 25 dollárt 
a faültetésre. A magyar faültető  
lehető leg fényképpel tájékoztat-
ja a szponzort a faültetésr ő l. A 
magyar környezetvédő k szerint 
fontos, hogy a hazai önkormány-
zatok megfelelő en koordinálják 
az akciót. Csak így érhető  el, 
hogy ne összevissza, hanem a 
megfelel ő  helyre ültessék a 
fákat. 

A Közlekedéstudományi In-
tézet a PHARE-program 
keretében 655 ezer ECU (körül-
belül 65 millió forint) érték ű  
német berendezést kapott, 
amely lehet ő séget nyújt 
környefezetvédelmi döntések 
hatásainak el ő zetes vizs-
gálatára. A készülék az intézet 
elavult mű szerparkjának korsze-
r ű sítését szolgálja, és a hazai 
katalizátor-program végre-
hajtásához nyújt segítséget. 
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paldik egy része le sem cseréli a régi 
rendszámtáblát, mások kézzel festik 
át albán szabványra, dehát ez csupán 
részletkérdés olyan fontos dolgok mel-
lett mint a duda. A duda az albán autó 
lelke, az alfája és omegája, a legfon-
tosabb értékmér ő je. Az utakon 
ugyanis nem a közlekedés a cél, ha-
nem a többiek leszorítása, elsöprése. 
megsemmisítése - legalábbis nekünk 
úgy t ű nt - és ebben a legfontosabb 
eszköz a duda. Miként a természet-
ben a gyors nyúl, a hosszúnyakú zsiráf 
élvez szelekciós elő nyt, itt a hangos-
dudájú albán. Ha elromlik a kürtje, alul-
marad a létért folyó küzdelemben, 
ezért aztán nem is csoda, hogy ezt 
próbálják ki elő ször, ha autót vesznek, 
az albán fiú addig nem válik férfivá, 
amíg meg nem nyomta élete első  
dudáját. A mentő autók úgy t ű nnek ki 
a többi autó közül, hogy szirénázás 
helyett folyamatosan dudálnak. 

A maszek autóbuszoknak menet-
rendjük van ugyan, de ezt a külföldie-
ken kívül senki sem veszi komolyan, 
miután akkor indulnak, amikor 
megteltek. Pár dollárért egy átlagosan 
korrupt sofő r-kalauz párost rá lehet 
bírni menetrenden kívüli utakra is. (A 
távolsági buszokon rendő rök ellenő r-
zik a jegyeket, a fekete fuvarokat 
üldözendő .) 

A taxi-tarifa mindig alku tárgya. Hála 
albán ismerő seinknek, nekünk szinte 
olcsóbb volt mint az autóbuszjegy. (A 
mafla amerikai turistákat ti-
zenötszöröséért vittek el ugyanolyan 
távra.) 

Tiranában régi épület szinte nincs 
is. Az eldugott kis utcákban lehet látni 
néhány erő sen lepusztult földszintes, 
vagy egyemeletes családi házat, de a 
város döntő  részén és a f ő utak men-
tén mindenhol az ilyeneket lerombol-
ták és helyükre négyemeletes kocka-
házakat építettek. Ezeknek a fő út felé 
eső  frontját valaha bevakolták, mos-
tanra elég siralmasan néznek ki, vi-
szont a hátsó részeik és belső  udvara-
ik fala teljesen csupasz. A kukák 
mellett hatalmas fekete koromfoltok 
éktelenkednek a falakon, még a fő utak 
mentén is, körülbelül 200 méterenként. 
Az albán kuka ugyanis egy félig elke-
rített terület a fal mellett, ahova min-
denki odaborítja a szemetét és amíg 
gy ű lik a kupac, addig az igazi patkány-
és svábbogárparadicsomnak számít. 
Amikor aztán valaki a házból már 
kellő képpen nagynak és büdösnek íté-
li, akkor felgyújtja. 

A lakások beosztása még a mi  

lakótelepi lakásainkénál is rosszabb, 
gondolom nem lehetett egyszer ű en 
megoldani. Legtöbbjükben nincs is 
konyha, a villanyrezsó és a kony-
haszerkrény a nappali szoba sarká-
ban áll. A balkáni típusú pottyantós 
WC egybe van építve a füdő szobával. 
nem véletlenül. mivel a zuhanyzás 
során összegy ű lt víz is itt folyik le. A 
zuhany pedig úgy m ű ködik, hogy vizet 
mernek egy kiskancsóval egy hordóból 
- nálunk erre a célra a már használa-
ton kívüli mosógép szolgált - és azt 
magukra locsolják. A vegén a vizet 
mnég be is kell terelni a WC-lyukba, 
mert az ugye nem meglepő , hogy nem 
oda esik a fürdő szoba lemélyebb pont-
ja. 

Villany egész nap van, víz is. 
eltekintve attól a szépséghibától, hogy 
az alacsony nyomás miatt jobbára 
csak a földszinti lakónak. Akik az első  
emeleten laknak, azok állandóan nyit-
va tartják a csapokat, hogy észreve-
gyék mikor jön meg a víz. Ez általá-
ban éjjel fél három és fél négy között 
történik meg és olyankor az egész 
család felpattan, hogy a fellelhető  
összes dézsát, vödröt, lavórt, bödönt 
és üveget feltöltsék vízzel. Én egy har-
Madik emeleti lakásban laktam, min-
ket ilyen veszély nem fenyegetett. Itt 
idő nként a földszinti lakó kilógott egy 
csövet az ablakán és azon folytatta a 
vizet ki az utcára, amit az emeleti 
lakók az üvegeikkel és vödreikkel 
hordtak fel a lakásaikba. 

Albán barátaink, Alexszel az élen 
remek történeteket meséltek Enver 
Hodzsa idejébő l, például olyanokat, 
hogy a régi világban tilos volt farmert 
és rövidnadrágot hordani. A farmer 
köztudottan imperialista blöff, a rövid-
nacót talán azért tiltották, mert a fe-
detlen láb erkölcstelen, bár ennek el-
lentmondani látszik az a tény, hogy a 
fél ország már akkor is mezítláb járt 
mindenféle következmények nélkül. 
Ezenkívül büntetendő  dolognak számí-
tott a bajusz, a szakáll és a hosszú 
haj is. A rendő rök nullásgéppel jártak 
és bárkit bekísérhettek a legközelebbi 
ő rszobára egy kopaszranyírás erejéig. 
erre azért volt szükség, mert így ki 
lehetett sz ű rni a diverzánsokat, 
akiknek a hosszú diverzálás során 
kinő  a szakálluk és a bajuszuk. Per-
sze így nem lehet védekezni a diver-
zánsok legalattomosabb fajtája, a bo-
rotvával rendelkező  diverzáns (BRD) 
ellen, de biztos erre is megvoltak a 
megfelelő  módszerek. 

Tanulságos lehetett volna a magyar 
kollegák számára az a módszer 
ahogy egyszer bajnokot csináltak En-
ver papa kedvenc csapatából. Történt 
ugyanis, hogy abban az évben egy 
vidéki csapat gy ű jtötte a legtöbb pon-
tot, s bár kettő vel jobb gólkülönbség-
gel, de a második helyre szorult a 
Dinamo. Nos, abban az évben a 
gólkülönbség döntött a bajnoki cím 
sorsáról... 	 F. Z. 
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