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Szűkös a városi büdzsé 
Csillagrend két szegedinek — 160 milliós kérdőjel 

Ötezres sarc autósoknak — Lenin „elköltözött" 
Továbbra sincs béke az olajfák, pontosabban a to-

rony alatt. A tegnapi szegedi tanácsülésen immár máso-
dik .fordulóban tűzték napirendre a város költségvetését, 
amely tervezet így is sok órás vitát váltott ki. Végül is 
azonban — jelentős módosításokkal —? Szeged tanácsa el-
fogadta „a túlélés költségvetését". 

Ajanlónkat szegedi történésekkel illik folytatnunk. A 
város két polgára kapta meg ugyanis tegnap a Szegeden 
járt Szűrös Mátyástól a Csillagrendet Magas kitünteté-
sükhöz természetesen mi is és ezúton is gratulálunk. 

Ugyancsak szegedi hír: a közlekedésbiztonsági tanács 
helyi tanácskozótestülete kénytelen volt megállapítani, 
hogy egyre több a súlyos közlekedési baleset Ez önmagá-
ban sem jó hír, de mintha egyre határozottabban kezdene 
körvonalazódni az autósokat régóta fenyegető veszély: is-
mét lész Magyarországon kötelező autós felelősségbiztosí-
tás. (Természetesen a benzinárakba korábban beépített 
összegről nem esik szó!) Évi ötezresre taksált, újabb sarc 
fenyegeti tehát az autós társadalmat. 

És amit még megemlítünk: a nemzeti kisgazdák to-
vábbra sem támogatják a függetleneket, és nincs szándé-
kukban újraegyesülni — jelentette ki Szegő István, a 
Nemzeti Kisgazdapárt országos vezetőségének tagja. 

Szávay István 

Szűrös Mátyás Csongrád megyében 

Csillagrendek 
szegedieknek 

t r 

ig dolgozott. Közben, 1965-
ben pszichiátriából, 1967-ben 
neurológiából szerzett szak-
orvosi képesítést. 

1976-tól a kórház ideg-el-
megyógyászatának főorvosa 
(1975-tól ugyanitt adjunktus 
volt.) Ezzel egy időben félál-
lásban az Ifjúsági Ideggon-
dozó és Lélektani Intézet ve-
zető főorvosa, 1977-től tava-
lyi nyugdíjazásáig főállású 
vezetője. Megszervezte a te-
lefonos lelkisegély-szolgálat 
és a drogambulancia létreho-
zását — utóbbiban aktívan 
dolgozik. 

Számos egyesület, szerve-
zet működését segítette, tu-
dományos egyesületek, társa-
ságok tagja. 

1985-ben címzetes egyete-
mi docens kinevezést kapott. 
Eddigi kitüntetései: Minisz-
teri Dicséret (1965), Érdemes 
Örvös (1972), Kiváló Orvos 
(1987), a Szegedért Alapít-
vány társadalmi-állampolgá-
ri kuratóriumi dija (1990). 

Szűrös Mátyás az ünnepség 
után Hódmezővásárhelyre 
utazott. 

Ny. P. 

Diagnosztikai központ 
Vásárhelyen 

Pénteken délelőtt Szűrös 
Mátyás ideiglenes köztársa-
sági elnök kezéből vehette át 
kitüntetését városunk két is-
mert személyisége. 

Lehmann István megyei 
tanácselnök irodájában előbb 
a nyugdíjba vonuló Szabó G. 
László, a megyei tanács ál-
talános elnökhelyettese kap-
ta meg a Magyar Köztársa-
ság Aranykoszorúval Ékesí-
tett Csillagrendjét. Szabó G. 
László 1929-ben, Kiskunha-
lason született. 1952-ben 
szerzett tanári diplomát a 
Szegedi Tanárképző Főisko-
lán, s ugyanitt 1955-ig tanár-
segédként dolgozott, ugyan-
ebben az évben egyetemi ta-
nulmányait is befejezte. 

Ezután a Vasútforgalmi 
Technikum tanára, 1963 és 
1976 között a Szegedi Városi 
Pártbizottság munkatársa. A 
megyei tanács elnökhelyette-
seként a művelődési, egész-
ségügyi, sport- és ifjúsági, 
egyházpolitikai feladatok fel-
ügyeletét, irányítását 1976-
tól látta el. 1988 óta általános 
elnökhelyettes. 

Szűrös Mátyás rövid kö-
szöntőjében kiemelte Szabó 

G. Lászlónak a kulturális, 
egészségügyi, művészeti te-
vékenységek irányításában 
tett erőfeszítéseit, nem feled-
kezve meg az ópusztaszeri 
emlékpark fejlesztésében el-
ért eredményeiről. 

A most átvett csillagrend 
korábbi elismerések mellé 
sorakozik; többször is meg-
kapta az Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója kitüntetést, birto-
kosa a Munka Érdemrend 
ezüst és arany fokozatának, 
az Ifjúságért és a Sport Ér-
deméremnek. Az államigaz-
gatásban végzett munkájáért 
a Tanácsi Munkáért Emlék-
plakett bronz, ezüst és 
arany fokozatával jutalmaz-
ták. 

A másik kitüntetett dr. 
Farkasinszky Teréz ideg-el-
megyógyász, pszichiáter, 
neurológus a Magyar Köztár-
saság Csillagrendjét vette át. 

Túrkevén, 1933-ban szüle-
tett. Népköztársasági ösztön-
díjasként végezte el a Szege-
di Orvostudományi Egyetem 
általános orvostudományi 
karát. A SZOTE Ideg-Elme-
gyógyászati Klinikáján 1974-

A Magyar Köztársaság 
ideiglenes elnöke Hódmező-
vásárhelyi programját a 
városi kórház új diagnoszti-
kai központjának megte-
kintésével és ünnepélyes 
felavatásával kezdte. 

Hódmezővásárhely és kör-
nyéke lakóinak európai szín-
vonalú diagnosztikai ellá-
tását lehetővé tevő egész-
ségügyi központ 320 millió 
forintos beruházással ké-
szült el, az 1833-ban alapí-
tott városi kórház tőszom-
szédságában. Az épületet 
Tarnai István (Délterv) ter-
vezte, az orvosteehnológiai 
terveket a Medicor készítet-
te. A fővállalkozó kivitele-
ző: a Csomiép, illetve a Me-
dicor. 

A háromezer négyzetmé-
teres alapterületű diagnosz-
tikai központban négy műtő 
— sebészeti, nőgyógyásza-
ti, szülészeti, traumatológiai 
—, hatágyas intenzív osz-
tály, háromágyas szülőszoba, 
négy ággyal berendezett 
szülészeti vajúdó, radioló-
giai és sterilizáló központ 
kapott helyet. A röntgen-
részleg ultrahang-diagnosz-
tikával fölszerelt. A köz-
ponti sterilizálóban a töké-
letes biztonságot garantál-
ja a 10 millió forintos svéd 
mikroprocesszoros, számí-
tógépes rendszer. Az épület 
legfelső szintjén kialakított 
központi gépház — klírna-
lég-fűtótechnikai — beren-
dezései biztosítják a műtők 
steril, csíramentes, azonos 
hőmérsékletű levegőjét. 

A vásárhelyi kórház új 
diagnosztikai szárnyának 
elkészültével a személyi fel-
tételek mellé megteremtőd-
tek a tárgyi feltételek, s így 

lehetővé válik, hogy az or-
szágosan is elismert, jó hír-
névvel bíró hódmezővásár-
helyi kórházban az eddigi-
eknél még kiválóbb gyógyí-
tó munkát folytassanak. 

A vásárhelyi városi kór-
ház egész kollektívájának 
munkáját is minősíti az a 
•magas kitüntetés, amit Szű-
rös Mátyás nyújtott át — a 
megnyitó ünnepségen — 
Kassai Miklósnak, a kórház 
igazgató főorvosának. Az el-
nök úr a kórház vezetőjét a 
Magyar Köztársaság Csil-
lagrendjével tüntette ki. A 
kiváló szakember közel egy 
évtizede vezeti magas szín-
vonalon az integrált intéz-
ményt. A Miniszteri Dicsé-
ret, a Vöröskeresztes Mun-
káért aranyfokozat, a Ki-
váló Orvos kitüntetés birto-
kosa kimagasló szakmai és 
közéleti tevékenysége elis-
meréseként kapta meg most 
a Magyar Köztársaság Csil-
lagrendje kitüntetést. 

Az épületavatón Illés Bé-
la egészségügyi miniszter-
helyettes Miniszteri Dicsére-
teket, Lehmann István, a 
megyei tanács elnöke Csong-
rád megye tanácsának ki-
tüntetéseit adta át a kivite-
lezőknek. 

A Magyar Köztársaság 
ideiglenes elnökének, Szűrös 
Mátyásnak hódmezővásár-
helyi programja a városi ta-
nács vb-termében folytató-
dott, ahol a Vásárhelyen 
működő pártok képviselői-
vel találkozott, majd lakos-
sági fórumon vett részt. 
Egész napos Csongrád me-
gyei programját sajtótájé-
koztatóval zárta. 

K. K. 

Választási 
matematika 

Választunk és választtatunk, de nem beszéltünk 
róla, mennyi szavazat szükséges minimálisan ahhoz, 
hogy valaki képviseljen bennünket — a jelenlegi vá-
lasztójogi törvény alapján — az Országgyűlésben. Kí-
sérjük végig — a minimumokat számolva — a folya-
matot addig, amíg valaki végigfutja az akadályokat, 
s elsőként szakítja át a képzeletbeli célszalagot. 

Képzeljünk el egy átlagos választói kerületet, 
amelyben 44 ezer választópolgár lakik. 

Első akadály a 750 kopogtatócédula ajánlási szel-
vényének begyűjtése. Mondjuk, ezt hét párt ugyan-
ennyi jelöltje teljesítette, név és pártállás szerint a 
következők: Barna Almos (Általános Jólét Pártja), 
Fehér Előd (Bőségszaru Párt), Fekete Ond (Üj Kána-
án Párt), Kék Kund (Európa Ránk Vár Szövetség), 
Lila Tas (Világ közepe Párt), Szürke Huba (Vívmá-
nyok Megőrzésének Pártja) és Vörös Thötöm (Gyors 
Gazdagodás Pártja). 

Második akadály a győzelemhez vezető úton a man-
dátum eléréséhez ' vagy rosszabb esetben a második 
fordulóba jutáshoz, elegendő szavazat megszerzése. 
Ennek feltétele, hogy a választókerület szavazásra jo-
gosultjainak több mint fele, az adott esetben 22 ezer 
szavazó az urnákhoz járuljon, és a továbbjutásra esé^ 
lyes jelölt az érvényes szavazatok legalább 15 százalé-
kát megszerezze, ami esetünkben 3 ezer 301 szavazat. 

Mivel a pártok ígéretei majdnem minden esetben 
elnyerik a szavazásra kész választók tetszését, a vá-
lasztók erősen megoszlanak a jelöltek megítélésében. 
Így Szürke Huba kivételével mindenki megkapja a 
továbbjutáshoz szükséges számú szavazatot, és így ne-
kirugaszkodhatnak az újabb megméretésnek. 

A .második fordulóban már sokkal szerényebbek a 
feltételek. Az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja, 
feltéve, hogy a szavazásra jogosultak egynegyedénél 
több. vagvis példánkban 11 ezer választó megjelenik 
az urnáknál. 

Választóink lelkesedése az első forduló utan kissé 
lelohad, és a vasárnapot az államDolgári jogok gyakor-
lása helvett inkább a kiskert müvelésére ország- és 
viláeiárásra. az elmaradt háztartási munkák végzésére 
ós a földi örömök élvezetére fordítják. De mégis akad 11 
ezer lelkiismeretes állampolgár, aki leadja szavazatát. A 
szavazás eredményének megállapításakor kiderül, hcfev 
a szavazók megoszlása azonos az elsó fordulóbelivel, 
és Barna Álmos kivételével — aki 1835 szavazatot ka-
pott — egyformán, 1833—1833 szavazattal lemaradtak 
a parlamenti szereplés lehetőségéről. 

E+ek szerint a választók 4.17 százaléka is eldönt-
heti. hogy ki hivatkozhasson a mögötte sorakozó tö-
megekre a parlamenti vitákban. 

Ez nersze csak iáték a számokkal, de minden já-
ték mögött valahol ott van a valóság i s . . 

Házy László 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 
A kitüntetések átadása Lázár Mihály felvétele az új diagnosztikai központról 

V I Magyar kölcsön" 
— aláírva 

Az Európai Közösség 
Brüsszel központjában pén-
teken aláírták a közösség 
által Magyarországnak nyúj-
tott 1 milliárd dolláros 
struktúraváltási áthidaló 
kölcsön okmányait. A hiva-
talosan a közösség elszámo-
lási egységében meghatá-
rozott összegű, azaz 870 mil-
lió ecus kölcsön első, 440 
millió dollárt érő részlete, 
mintegy két héten belül jut 
el a Magyar Nemzeti Bank-
hoz, és így biztosítja a köz-
vetlen nemzetközi pénzügyi 
hátterel a kormányváltás-
hoz. 

Az Európai Közösség bi-
zottságának részéről Hen-
ning Christophersen alel-
nök, a pénzügyek felelőse és 
Karel van Miért, a bizottság 
tagja, a kölcsönt közvetle-
nül megszervező szolgálat 
felelőse, míg magyar rész-
ről Békési László pénzügy-
miniszter és dr. Bartha Fe-
renc, a Nemzeti Bank elnö-
ke írta alá az Európai Kö-
zösség történetében is pél-
dátlan kölcsönműveletet 
rögzítő okmányokat a brüsz-
szeli Berlaymont-palotában, 
a bizottság székhelyén. 

Az aláírást megelőzően 
Christophersen rövid beszé-
dében kiemelte, hogy a kö-

zösség története során elő-
ször nyújt ilyen kölcsönt 
egy nem tagállamnak, célja 
hozzájárulni a magyar gaz-
daság struktúrájának átala-
kításához, a reformfolya-
mathoz. Karel van Miért — 
aki a bizottság belga tagja 
— kiemelte azt, hogy a köl-
csonműveletben Belgium 
jelentős szerepet játszott, a 
belga pénzügyminiszter 
volt a tizenkettek között a 
hivatalos kezdeményező. 

iBékesi László köszönetet 
mondott a kölcsönért, 
amellyel a közösség bátorít-
ja és elősegíti a gazdasági 
reformokat, átalakulást. 
Számunkra különösen fon-
tos ez az aktus, hiszen az 
ország a társadalmi-gazda-
sági átalakulás döntő sza-
kaszába jutott. Ma már vi-
lágosan látható, hogy ez az 
átalakulás tovább fog gyor-
sulni, s ahhoz, hogy válto-
zatlanul konszolidált és 
eredményes legyen, a kö-
zösség most igen nagy se-
gítséget nyújtott. Dr. Bartha 
Ferenc röviden vázolta or-
szágunk gazdasági helyze-
tét, biztosította partnere-
inket arról, hogy Magyaror-
szág a jövőben is teljesíti 
nemzetközi fizetési kötele-
zettségeit. 


