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Fizessék meg az időseket! 
Tegnap, kedden ülést tar-

tott a szegedi népi ellenőr-
zési bizottság. A fő napi-
rendi pontban az időseket 
el látó szociális intézmény-
rendszerrel foglalkozott a 
testület. 

Mindenekelőtt megállapí-
tották — a 180 ezres lélek-
számú szegedi lakosból 
mintegy 30 ezer a szociális 
gondozásra szoruló idős em-
ber. Ez, ha meggondol juk, 
óriási szám! Amely ráadásul 
a jövőben még növekedni is 
fog. Szegeden az át lagnál 
magasabb az idős generáci-
ókhoz tartozók száma. A kér-
dést bonyol í t ja: a 
szakigazgatás föltehetőleg 
nem is tud minden egyes rá-
szorultról. Igaz, a városkör-
nyéki községekben csaknem 
teljes körű ismeretekkel ren-
delkeznek az idöskorúakról. 
A szakigazgatási szervek ez 
i rányú munká j á t megköny-
nyiti a kistelepülések ala-
csony lélekszáma, s hogy ott 
a z emberek ismerik egymást, 
jószerével ' mindenki min-
denkiről mindent tud. Alig-
ha marad homályban az el-
esett idősek kiléte. Igy pél-
dáu l Sándorfa lván és Szaty-
mazon az időskorúak hely-
zetének fölmérése, a szoci-

Ülést tartott 

a szegedi neb 

ális gondoskodás folyama-
tos. Szatymazon 326 egyedül 
élő időskorút tartanak szá-
mon, az ezerkétszázötvenegy 
sándorfalvi idősnek tizen-
8 %-a szorul gondosko-
dásra, Dóc társközség száz-
kilencven időskorújának 
pedig nem kevesebb, m in t 
23 százaléka igényel gon-
dozást. Szegeden viszont 
egészen más a helyzet. A ta-

szociális valy őszi fölmérés 30 ezer 

De szükség van-e egyálta-
lán szociális segítségre a je-
lenlegi formában? A gondo-
zási központokat, az idősek 
otthonait és k lub ja i t föltét-
lenül fönn kell tartani, a 
házi szociális gondoskodást 
is j ó lenne kiszélesíteni. Ez-
zel összefüggésben rendez-
ni — javí tani — kellene a 
gondozók anyagi, társadalmi 
megbecsültségét egyaránt. 
Viszont célszerű figyelembe 
venni : vannak olyan segé-
lyezési és gondoskodási for-
mák , melyeknél jóval ha-
tékonyabb lenne, ha az idő-
sek magasabb nyugdí jat 
kapnának ! Elképesztő, hogy 
időskorúak ezrei szorulnak 177 gondozásra szorulót 

jegyzett föl, ennél azonban szociális segélyre, mert har 
nyi lván több van — a szak- minc-negyven év becsületes 
igazgatás képviselői nem 
tudnak fölkeresni minden-
kit, a tanács és a vb ez 
i rányú határozata a hely-

munk á j a u tán nem képesek 
megélni a nyugdí jból . Az 
időseket inkább megfizetni 
kéne, nem pedig segélyezni 

zeten al igha segít. Sok eset- — ál lapította meg a testület. 
ben csak az igénylök „eseti'' 
földerítését tud ják elvégez-
ni — á l lap í t ja meg a neb 
jelentése. Föltétlenül igé-
nyelni kellene e tárgyban 
az országos népességnyil-
vántartó megyei szervezete, 
esetleg a társadalombizto-
sítási igazgatóság segítsé-1 

gét! 

A központi gondoskodás 
mind ig hatástalanabb, m in t 
ha az ember saját maga 
dönt i el, m i re van szüksége, 
és szükségleteit meg is tud-
ja fizetni. 

(Ma, szerdán ugyanezt a 
témát tárgyal ja a megyei 
népi ellenőrzési bizottság is.) 

F. Cs. 

Tudósoknak, művészeknek, patriótáknak... 

Alapítvány — Szegedért 

Az „itatós" papír — amiit tóén kevés fa és v irág okán 
Wayer Péterné, a Csongrád 
megyei Kö j á l munkatársa 
tett e lém — fekete. A rára-
kódott portól, s a szálló 
szemcsékhez társuló korom-
tól váltott színt a z eredeti-
leg hófehér szűrő, amely a 
Kossuth Lajos sgt.—Párizsi 
krt. kereszteződésében örö-
kítette meg a szegedi porvi-
szonyokat. A szűrő tanúsága 
szerint 204 mikrogramm/ 
köbmétert mértek, az e lmúl t 
hét egy 'kritikus nap j án ezen 
a közlekedési csomóponton. 
A megengedett érték 100 
mikrogramm/köbméter . De 
még a Kossuth Lajos sugár-
út iná l is rosszabb a hely-
zet a Bécsi kr t .f—Petőfi 
Sándor sgt. környékén. I t t a 
határérték négy-ötszörösét 
muta t ták a mérési eredmé-
nyek. A város több pont ján 
feláll ított „porszívók" min-
denütt a megengedett, a z 
úgynevezett egészségügyi 
határérték felett regisztrál-
ták a poros eredményeket. 

S ez a szálló por koránt-
sem erőtlen ellenség, hiszen 
az apró szemcsékhez ólom, 
korom és egyéb rákképző 
anyagok társulnák. Aoró 
méretük miat t pedig aka-
dályta lanul ha ladnak, ma j d 
telepednék meg a légútiak-
ban. Porból tehát akad bő-

vá l tunk porfészekké. Ter-
mel j ük rendre az apró tü-
dőrákbombákat , s vagyunk 
listavezetők a krónikus lég-
úti megbetegedésekben. 

No és akkor még hol van 
a többi veszélyeztető „nyers-
anyag" : a kén- és nitrogén-
dioxid, a szén-monoxid? 
Amikor jártunkban-kel-

sem fjedig a nyári hóna-
pokban nem éri el az egész-
ségügyi határt. 

Megnyugtató is lenne ez, 
ha ugyanilyen eredménye-
ket mondha tnánk magunké-
nak a szén-monoxid, az ólom 
és a többi kalcinogén — 
rákkel tő — anyaggal kap-
csolatban is. Csak h á t a vi-
lág legkorszerűtlenebb au-

Űgy hirlik, a Bartók téren lakók tiltakozó levelet 
juttattak el a városi tanácshoz és a megyei köjálhoz. 
Teszik ezt az egészséghez való alapvető emberi joguk 
követelése okán. Konkrétan azért, mert megelégelték 
a több tucat — téren megálló — autóbusz kipufogó-
bűzét. Könnyű nekik. Felnőtt emberek, akik maguk 
próbálkozhatnak helyzetükön változtatni. Gyerekeink-
nek ez nem adatik meg. Jóllehet, nekik is volna til-
takoznivalójuk. Példának okáért, a Budapesti körút 
benzingőzében békésen alvó bölcsődéteknek, az autó-
parkoló szomszédságában „levegőző'' Toldi utcai kis-
óvodásoknak, az üzemi óvodák és bölcsődék nehéz le-
vegőt szívó apróságainak, és mindazoknak a védtele-
neknek, akiket elképesztő hidegvérrel mérgezünk nap 
nap után. 

tünkben fu ldoklunk, s már-
má r mellkason rúg bennün-
ket a levegő, m indenre 

tóparkjávai b í ró kis hazánk 
egyik nagyvárosában — 
jelesül Szegeden — nincs 

gondolhatunk, csak arra műszer e mérgező anyagok 
nem, hogy a kén- és nitro- kimutatására. Mondván , a 
gén-dioxid mennyisége város a t isztább levegőjű vi-
szempontjából 

„Az alapítók ( . . . ) a jelen 
okirattal a lapítványt rendel-
nek a város javára, azon in-
díttatástól vezérelve, hogy 
múlhata t lan emléket állítsa-
nak a város nagyjainak, 
mindazoknak, akik munkás-
ságukkal, kiemelkedő tette-
ikkel szolgálták a város di-
csőbb létét, va lamint abból 

. a célból, hogy az alajSft-
vány révén lehetőséget 
nyúj tsanak azon tehetségek 
részére, akiknek ígéretes jö-
vőre alapot ad a várost szol-
gáló, jövőbe muta tó elkép-
zelések kibontakoztatására 
és megvalósítására". 

Debreczeni Pál, a Domet 
Ecsetgyár igazgatója az 1988 
őszi szegedi pártértekezleten 
— amely az első helyi ér-
tekezlet volt a májusi or-
szágos fórum után —, ja-
vaslatot tett egy olyan ala-
pí tvány létrehozására, amely 
Szeged városának leghala-
dóbb személyiségeit külön-
böző d í jakban, juttatásokban 
részesítené. A felhívás ked-
vező visszhangot kapott, s 
annak ellenére, hogy szinte 
minden vál lalat , gazdálko-
dó egység komolyan meg 
kell számlá l ja a nem köz-
vetlenül gazdasági célokra 
fordí tandó pénzét, viszony-
lag sok és jelentős mennyi-
ségű a ján la t érkezett az ala-
pítvány előkészítőihez. 

Több százezres, mil l iós 
nagyságrendű pénzösszeggel 
j á ru l t hozzá ehhez az ala-
pítványhoz a Domet Ecset-
gyár, a F inn—Magyar Ba-
rátság Mezőgazdasági Ter-
melőszövetkezet (Szatymaz), 
a Gabonaforgalmi és Ma-
lomipari Vál la lat , a Magyar 
Kábe lművek Szegedi Gyár-
egysége, a Szeged Megyei 
Városi Tanács, a Szegedi 
Konzervgyár, a Szegedi Sza-
lámigyár és Húskombinát , 
va lamin t a Vidia Kereske-
dőház Részvénytársaság. Az 
alapí tvány céljairól a fen-
tebb ta lá lható idézet szól; a 
konkrét működésről pedig 
a következőket tudtuk meg: 
a Szegedért a lapí tványnak 
lészen egy fődíja, amellyel 
olyan személy életútját is-
merik el, aki munkásságá-
val Szeged városának fej-
lődését szolgálta, múlhatat-
lant alkotott, hírneve gaz-
dagította Szeged megítélé-
sét is. Ezenkívül kuratóriu-
mi d í jakat is kiosztanak; a 
műszaki és a természettudo-
mányok, a társadalomtudo-
mányok területéről (ezekről 
a Tudományos Kuratór ium 
dönt), művészeti alkotáso-
kat, kü lönböző kulturál is 

teljesítményeket dí jaznak 
(ezt a Művészeti Kuratóri-
u m bírá l ja el), s elismerést 
kapnak olyan teljesítmények 
is, amelyek közvetlenül a 
fenti kategóriákba nem so-
rolhatók, á m az alapítvány 
eszméivel méltánylásuk össz-
hangban á l l (ennek elbírálá-
sára a Társadalmi és Ál-
lampolgári Kuratór iumot 
hozzák létre). 

Mindezeken k ívü l más tá-
mogatási rendszereket is ki-
dolgoznak az alapítvány ke-
retében. ösztöndíjrendszert, 
amellyel a 35. életévüket 
még be nem töltött szegedi 
fiatalok kiemelkedő mun-

támogatta ezt az alapít-
ványt — igazgatója elmon-
dotta, feltehetőleg itt vá-
lasztják meg az alapítvány 
elnökségét, amelynek tag-
jai olyan személyek lesznek, 
akik Szegeden tevékenyked-
nek, s munkásságuk foly-
tán köztiszteletben ál lnak, a 
jó értelemben vett patrióták. 

Rósa László, a Szegedi 
Konzervgyár — amely 1 
mi l l i ó forintot a jánlott fel 
az alapítvány céljaira — 
igazgatója arról tájékozta-
tott, hogy meggyőződése sze-
rint ez az alapítvány hozzá-
járu lha t a Szegeden poten-
ciálisan meglevő szellemi 

ká já t k íván j ák támogatn i ; energiák mobil izálásához. 

tartós finanszírozási rend-
szert, amelyet alkotóközös-
ségek, kutatócsoportok vagy 
személyek önál lóan nyerhet-
nek el; egyszer adományoz-
ható céljellegű támogatást, 
amelyeket olyan tevékeny-
ségek művelő i kaphatnak, 
akiknek meghatározott célra 
van anyagi szükségük; ado-
mányt szegedi intézmény 
vagy más jogi személy szá-
mára ; va lamin t kü lönböző 
tanulmányutak finanszírozá-
sára is lehetőség nyílik. 

Jú l ius 4-én, kedden dél-
előtt 10 órakor a városi ta-
nács vb-termében ír ják alá 
ünnepélyesen a lentebb fel-
sorolt alapítók az okiratot. 
M in t Prohászka Ottó, a Ga-
bonaforgalmi és Malomipa-
ri Vál la lat — amely egyéb-
ként másfél mi l l i ó forinttal 

Természetesen ez az anyagi 
ösztönzés csupán kiegészí-
tő lehetőség; á m hosszabb 
távon bizonyos gazdasági 
problémák megoldásához is 
segítséget nyúj that — pél-
daként a biotechnológia 
helyzetét említette. 

Elgondolkodtam, hogy — 
mivel az alapító okirat má r 
régebb óta kész — miért 
csak kedden í r ják alá azt. 
M in t kiderült, ez a nap — 
jú l ius 4-e — lesz az évfor-
dulója annak, hogy II . 
Ulászló k i rá lyunk közel fél 
évezrede, 1498. július 4-én 
Szegedet szabad királyi vá-
rosnak nyilvánította, s felru-
házta ugyanazon jogokkal, 
amelyeket akkor Buda és 
Székesfehérvár élvezett. 

Sandi István 

városunk 

ven eme regényes h írű vá- " ' ég tiszta levegőjűnek 
rosban. Nemcsaik apró, mondható . Hat á l landó he-
szálló, hanem nagy szem- lyen méniik az aeromatké-
csés ülepedő fajta is. Ebből szülékek ezt a levegőszeny-
valiairnivel kevesebb. Noha nyezót: a város központjá-

10 év óta nincs a kr i t ikus ban, a tar jáni óvodánál , az 
határérték körü l , ez év feb- öntöde vál la latnál , az Esz-
ruár j ában mégis k iugróan perantó utcában, a Szivár-
magas, a higiénés határt vány kitérőnél és Űjszege-
hétszeresen meghaladó den. Az ál lomáshelyek ki-
mennyiségre tornászta fel választásánál szempont, 
magáit az ülepedő por. hogy a kü lönböző város-

Por, por, por. Megléte nésztípusok — így kertvá-

függ az égiektől, de még in- nos, lakótelep, ipartelep — 
k ább a halandóktól . A lo- képviseltetve legyenek. A z sú szennyezőanyagok rm-
csolatlan, tisztítatlan út- ál lomásokon mér t kén-,nit- lyen pusztításokat okoztak 
testek, az á l landó aszfaltfel- rogén-dioxid mennyisége szervezetünkben, 
bontások, a gazlepte beépí- némi eltérést mutat ugyan, 
tetlen telkek, a félelemkel- de sem a fűtési időszakban, Kalocsai Kata l in 

üékek közé tartozik, így a 
mérések jószerével felesle-
gesek. Az igazsághoz azon-
ban jóval közelebb á l l az a 
tény, miszerint egyszerűen 
nem fut ja a méregdrága va-
lutás berendezésekre. így 
aztán csak fogalmaink le-
hetnek arról , menny i ó lmot 
nyelünk „ném i " szénmo-
noxid kíséretében. Min t 
ahogyan arró l is csak az 
utókor árulkodik ma jd , hogy 
a határértékeket meg n em 
haladó, de tartós fogyasztá-

Megfenyegették a katonai bírósáyot -
elmaradt a rendőrper 

Példát lan, legalábbis a 
Szegedi Katonai Bíróság 
m u n k á j a sarán eddig prece-
dens nélkül i eset miatt , el-
maradt a j ún ius 27-ére. teg-
napra kitűzött rendörper 
tárgyalása. (Mint beszámol-

nya István hadbíró százados sonló sorsra j u t ha a vád-
feltételes módban ismertette lottakat e l mer ik í té lni . A 
az ügyrendet, amelyre nem tárgyaláson Török László 
kerülhetett sor, mert kény- ügyész, rendőr őrnagy, a bí-
lelen volt elfogultságot be- róhoz hasonlóan, elfogultsá-
jelenteni. Ismeretlen telefo- got jelentett be. A történtek 

után szerinte is lehetetlen 
olyan döntést hozni, amely 
megtámadhatat lan. Szót kért 
Farkas László ügyvéd, a 
rendőrök védője is. Elmond-

Kommentár nélkül 

Veszélyesen akadályozzák... 

nálók megfenyegették őt is, 
t ünk róla, a Szegedi Kato- az ügyészt, és még a rend-
nai Ügyészségen Hizó József örök védőjét is. A bíró utalt 
feljelentést tett Tábith Pál arra, hogy ebben az ügyben 
és Enying Nándor rendőr a szokásosnál nagyobb nyil-
fótörzsőrmesterek ellen, mert vánosságot teljes mértékben ta, azért vá l la l ta védelmü 
azog — elmondása szerint indokoltnak tartja. A rend- ket, mert a velük va ló be-
— indokolatlanul , tévedés- őri munlcáról k ia lakul t el- szélgetések nyomán hitt az 
bői á l l í tották elő, és a z eljá- lentmondásos, olykor elítélő ártat lanságukban. Á m hétfő 
rásuk során bántalmazták.) á l lampolgár i vélemények, é.ijelén őt is megfenyegették. 
Az ügyészség hosszas vizs- előítéletek j ó irányú befő- ezért lemondja a védelmet, 
gálát nyomán a két rendőr- lyásolására m i is lett volna egyetért a bírói döntéssel. 

a lkalmasabb, m i n t a nyílt Uy módon a tegnap; fél 9-re 
tárgyalás? A közvéleményre hirdetett tárgyalás fél óra 

megTiyugtatólag hatott vol-

na, ha független bíróság 

törvényes eljárásáról, a z ott 

k ia laku l t döntésről értesül-

het. Hangsúlyozta: Magyar-

országon nem volt szokás a 

bíróságok fenyegetése, s el-

képzelhetetlen a megfélem-

lítése is. 

rel szemben vád ind í tványt 
nyújtott be, hivatalos eljá-
rásban elkövetett bántalma-
zás, könnyű testi sértés és 
jogellenes fogva tartás mi-
att. 

A tárgyalóteremben Kó-

Tisztelt Szerkesztőség! készítésével a párt Tanács- ratikusan létrejövő Szerve-
Jún ius 24-én, szombaton adó Testületét bízta meg 

került sor az M S Z D P egyik A Tv-híradó által közre-
vezetosegi gyu lesere a Met- adott két hír tehát szöges el-
ro-klubban. Erről (túl) rész- i e n t é tben á l l egymással. Is-
letesen tudósított a fő m ű 
soridőbén sugárzott Tv-hír 
adó. Elsősorban azt a mon-
datot nem lett volna szabad 
benne hagyni a beszámoló-
ban, amelyik szerint „a jú-
lius 1-jére tervezett orszá-
gos gyűlés e lmarad" . Éppen Takács Imre 
a tv sugárzott néhány nap- egyértelműen 

merve a magyarorszagi 
szocdem-mozgalom újra-
éledésének nehézségeit, a 
nézetek és személyek nyil-
vánosság előtt zaj ló vitáit , 
nagyon fontossá válhat , k i 
mikor k ap nyilvánosságot. 

'bejelentései 
veszélyesen 

pal korábban egy olyan ri- akadályozzák a most szom-
portot, melynek során Ré- batra tervezett 
vész András , a párt egyet-

len legit imnek tartott régi 

vezetője, elnöke kijelentet-

te: jú l ius 1-jére országos 

gyűlést k íván összehívni. A 

országos 

zeti Szabályzat és egy de 
mokratiikusan megválasz-
tandó országos vezetőség re-
ményében támogat ják az 
országos értekezlet létrejöt-
tét. Egy ehhez hasonló, 
puccsjellegű akció akadá-
lyozta meg már ápril is 29-
én is a legszélesebb körű 
találkozónkat. 

Mivel szinte már minden 
jelentősebb politikai szerve-
zet megszervezte nz orszá-
gos talá lkozóját , kérem, csu-
pán erre való tekintettel is 

gyűlés megtartását, éscsu- vegyék fontolóra ésrrevéte-
pán a 'további megosztottsá- ]e imet. 

gót szolgálják. 

Mindezek figyelembe vé-
telével kérem a Tisztelt 
Szerkesztőséget, hogy bizto-

gyűlés megszervezesével es gjtsanak nyilvánosságot 
az aktuál is választások elő- azoknak is, ak ik egy demok-

Szeged, 1989. jún ius 26. 

Szerencsés György 
MSZDP szegedi 

szervezőbizottsági tag, 
szóvivő 

mú lva véget ért. 

— Mi történik ezután? — 
kérdeztem Márkus András 
ezredest, a katonai bíróság 
elnökét. 

— A továbbiakban a Leg-
felsőbb Bíróság Katonai 
Kol légiuma fogja ki je lö ln i 
az ügyben el járó bíróságot 
és a tárgyalás helyét. Egyéb-
ként a történtekről termé-
szetesen följelentést tet tünk 
a rendörségen, ahol — úgy 
tapasztaltam — mélységes 

a 

Először mú l t hét péntek-
jén hívta ismeretlen telefo-
ná ló a b í r ó t Azzal fenyege-
tőzött, hogy ha rossz döntést fölháborodással fogadták 
hoz — mármin t , ha elítéli a hírt. 
rendőröket —, sósavval ön- , 

tik ki a szemét. A férfi , ~ L a f " c valamilyen mo-
utalt Hízó Józsefnek egy,  d o t az ismeretlen telefonnia 
már elhunyt, elmebeteg ro- azonositasara? 
konára, aki a körzeti orvo- — Semmilyet sem. A hi-
bára t ámadt sósavval. Vagy- vasokról nincs magnófelvé-
i's, hasonló, má r megtörtént telünk, de még ha lenne is. 

esettel példálózott, és sejt-
tette azt is. „nem lakunk 
egymástól messze . . . " kiie-
lentésével, ismeri a b író la-
káscímét. Ezek után hogyan 

kiehez lehetne hasonl í tani? 
Ez kü lönben nem is a m i 
dolgunk. Tudomásom sze-
rint, Csongrád megye főka-
pitánya azonnal nyomozást 

ítélkezhetnék elfogulatlanul? rendelt el, amelyet szerr.eu 
— kérdezte Kónya István, lyesen fölügyeli 
Nem beszélve a további hí-
vásokról! Ugyanis hétfőn, 
26-án délután, most m á r 
evv női hang fievelmezteteit, 
nehogy komolyta lannak mi-

— Mondja, lehet ez egy 
provokáció is? 

— Ki tud ja? Egy biztos, 
megfélemlíteni nem hagyjuk 

nősítsék a pénteken hallót- magunkat . Számunkra első a 
takat ! S a nyomaték kedvé- törvényesség. 

ért közölte, az ügyész is ha- Mag Edit 
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