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Alapítvány a kiszolgáltatottakért 
Lapunkban már olvasóink is találkozhattak a Mentái 

Családsegítő és Gondozó Munkaközösség nevével. A cég-
bíróságon januárban bejegyzett, szociális tevékenységet 
vállaló központ célja, hogy a magukra maradt, önhibáju-
kon kivül kiszolgáltatott helyzetben levő csaladoknak, 
gyermekeknek, fiatalabb felnőtteknek és idős korúnknak 
nyújtson támogatást. 

Meleg étel, 
tanácsadás — 
ingyen 

A munkaközösség fontos-
nak t a r t j a a megelőző mun-
kát . Ismerve hazánk, s 
Csongrád megye szomorú 
egészségügyi statisztikáit, 
rendkívüli szükségünk van 
erre. Ezért szándéka szerint 
a Mentái biztosítani a k a r j a 
az egészséges életmód, a 
konfliktuskezelés, a problé-
mamegoldó képesség és 
készség fejlesztése érdeké-
ben szervezett öntevékeny 
közösségek működését. 

A munkaközösség fölaján-
lotta a tanácsnak; együttmű-
ködik vele az egyre nyo-
masztóbb szociális gondok 
enyhítésében. Vállalja a rá -
szorultak szociológiai fölmé-
rését, a segítségre várók egy 
részének ellátását kul turá l t 
rhódon, képzett szakembe-
rekkel. Közreműködésükre 
annál is inkább szükség van, 
mert min t kiderült, a város-
nak egyre több a fizetőkép-
telen, önhibáján kivül segít-
ségre szoruló lakója. Egyes 
adatok szerint Szegeden 15 
ezer ember él elhagyatottan, 
betegen, vagy igen szegényes 
körülmények között. Egye-
temisták, főiskolások — 
mintegy 200-an — vállalták, 
hogy csekély ellenszolgálta-
tás fejében fölkutat ják az is-
tápolásra szorulókat. Vala-
mennyiük támogatása azon-
ban csak széles körű társa-
dalmi összefogással lehetsé-
ges. 

Ezt fölismerve komplex 
szociális intézmény létreho-
zásán fáradozik a munkakö-
zösség. Szellemében is ú j 

megoldást kínál a rászorulók 
ellátására: az anyagi alapok 
megteremtését nem csupán 
állami pénzeszközökből k í -
ván ják megteremteni, hanem 
magánvállalkozásokkal és 
alapítványi tőkéből is. Máris 
fölajánlotta együttműködését 
az Ultra Kommunális és 
Szolgáltató Gazdasági Mun-
kaközösség, mintegy köve-
tendő példát mutatva ar ra , 
miként ál l í that ja pénzét hu-
mánus ügy szolgálatába egy 
magánvállalkozó. Az ú j in-
tézmény egyházakkal, kar i -
tatív és önsegélyező szerve-
zetekkel, s a tanáccsal kar -
öltve szeretne tevékenyked-
ni. Alapvető céljuk, hogy 
kettéválasztják a minden 
jövedelem nélküli, ha j lékta-
lan, munka nélküli és a tá r -
sadalmi lé tminimum a la t t 
élők ellátását, valamint a 
jobb anyagi körülmények 
között élőkét. Térítés nélkül, 
illetve szerény hozzájárulás 
ellenében, ingyenes, illetve 
olcsó, napi egyszeri meleg 
ételhez ju t ta t ja a szegényeb-
beket. 

Egy humánus gmk 
Ugyancsak ellenszolgálta-

tás nélkül biztosít meg-
előző aktív tanácsadói tevé-
kenységet az intézmény, s 
családsegítő munká jának 
szerves része az egyéni és 
csoportos terápiás ellátás, de 
az ál landó készenlét is. 

Az országban egyedülálló, 
ú j komplex intézmény haj lé-
kot biztosítana a magukat 
ellátni képtelen, egyedülálló 
idős emberek részére. A gaz-
dasági munkaközösség jóvol-
tából rehabilitációs és védett 
munkahelyek létesítésére is 
lehetőség kínálkozik. 

A hónap elején megala-
kult a Gondoskodás alapit-
vany kuratóriuma, többnyi-
re egészségügyben dolgozók 
részvételével. Az Ultra Gmk 
tiszta jövedelmének 25 szá-
zalékát a jánlot ta föl az ala-
pítvány számlájára , amely-
nek számlaszáma: Duna 
Bank Rt. 289—98534/066. Se-
gíteni akaró magánszemé-
lyek, társaságok, egyesületek, 
egyházak, vállalatok, szö-
vetkezetek, pártok anyagi 
támogatását köszönettel ven-
né az alapítvány és Szeged 
egyre több elesett polgára is. 

Az alapítvány a r r a hiva-
tott, hogy — a rászorultság 
a lapján — minden korosz-
tály életét megkönnyítse. Az 
ingyenes ápolás, gondozás, 
étkeztetés mellett lehetőséget 
kínál térítéskiegészítésre, 
szociális intézményi e l lá tás -
ra csakúgy, mint tehetséges 
fiatalok tanulmányainak tá-
mogatására, vagy korrepetá-
lására. A jogosultságot egye-
di elbírálás a lapján dönti el 
a kuratór ium. 

Karitatív 
szolgálattal is 

Munkaközösségekről lévén 
szó, óhatat lanul fölmerül az 
olvasóban; nyereségcentrikus 
társaságok miként képesek 
humánus célokat szolgálni? 
A közös képviselőjükkel 
folytatott beszélgetésből ki-
derült , főállású ügyvezetőjük 
tiszteletdíja — mindössze 
4000 forint, a társadalmi 
gondozást végzők az állami-
lag meghatározott minden-
kori legalacsonyabb munka-
bért, jelenleg 2000 forintot 
kapnak. Többen anyagi ju t -
tatás nélkül tevékenyked-
nek, puszta jótékonyságból. 
A jövőben számítanak még 
jószívű emberek karitatív 
szolgálataira is. 

Ch. A. 

Pangás után hajrá 

Kiengedik az Ikarus „kézifékjét" 
A legújabb fejlemények 

ismeretében úgy tűnik, sike-
rül e célt elérni. Eddig öt 
nap szabadságot adtak ki. 
Ugyanis, a Minisztertanács 
felhatalmazta a bankokat, 
hogy állami garanciával 
mentőövet dobjanak a já r -
műiparnak. Az Ikarus nagy-
vállalat 2 milliárd, a Csepel 
Autógyár 1 milliárd forint 
hitelt kap. Az ígéret azon-
ban még nem pénz. A ki-
vitelezés heteket vehet 
igénybe. A részletekben ren-
geteg a tisztázatlanság, mi 
legyen a hitel fedezete? 
Akár ingatlant, akár készle-
tet, netán a tőkés piaci 
szerződéseket tekintik an-
nak, a 'manapság vitatott 
vagyonértékelés nem kerül-
hető meg. 

Telihay László, a leány-
vállalat igazgatója szerint, a 
kormánydöntés optimiz-
musra ad okot. Jelzi, nem 
írták még le az Ikarust. 
Mégiscsak számít valamit, 
hogy 9140 buszra van érvé-
nyes szerződésük. Ebből a 
Szovjetunióba menő tétel 
4500 darab. A hitelek meg-
adása nélkül ez teljesíthe-
tetlen lenne. Egyébként a 3 
milliárd, 30 milliárd forin-
tos sorban állási láncot ol-
dana fel. így az anyagot, al-
katrészt beszállítók végre a 
pénzükhöz juthatnak, s ú j -
raéleszthetők a szállítói füg-
gő kapcsolatok. Június 10-ig 

Az Ikarus Vállalat f i-
zetési gundjai . a második 
negyedévi keleti export 
megtorpanása mára bele-
ivódott a köztudatba. Az 
összeszerelő üzemekből 
kényszerű leállásokról is 
érkeztek hírek. A szegedi 
leányvállalatnál megpró-
báltak az utolsó pil lana-
tig lavírozni, hogy elke-
rül jék a legrosszabbat, 
az időleges munkabe-
szüntetést. 

részleteiben rendezett a Rá-
bával és a Csepel Autóval 
az együttműködés. Addigra 
kell az ú j megállapodásokat 
megkötni, hogy a lelassult 
termelés a második fél év-
ben egy felpörgetett tempó-
ra váltson át. Erre azért 
van szükség, mer t május 
közepéig csak 2300 busz ké-
szült el. Az év hátralévő idő-
szakára a tavalyihoz képest 
is nagyobb feladat maradt . 

Ezzel a mesterségesen fél-
oldalassá tett évvel, vagyis, 
hogy a stagnálás hónapjai t 
ha j ráva l kell kiegyenlíteni, 
nem lesz könnyű megbirkóz-
ni. 

Szegeden, ha nem is volt 
elbocsátás, a közvetett ha-
tások megtették a magukét. 
Az egy műszakos munka-
rend miatt a délutáni 30 
százalékos pótlék hiányzik a 
keresetekből. Az akadozó 

anyagellátás a teljesítmé-
nyeket is csökkentette, s az 
e tá jban szokásos jutalmak 
szintén elmaradtak. A fizi-
kai létszám öt hónap alat t 
10 százalékkal csökkent. 
Ezért vált szükségessé több 
szakmában a felvétel. íme a 
magyarázata a lapunkban is 
megjelent álláshirdetéseik-
nek. 

— Fél évre nem érdemes 
elszegődni, vajon, jövőre is 
szükség lesz a most belé-
pőkre? — kérdeztem a vál-
lalat vezetőjétől. 

— A bankok sem ölik 
pénzüket rövid távú „segé-
lyezésbe", a jövőre is kíván-
csiak. A nekik bemutatot t 
üzletpolitikai terv 1991-ben 
7600 busszal számol. Ez ke-
vesebb ugyan az ideinél, de 
kedvezőbb típusösszetételt 
mutat. A dollárelszámolásra 
való áttérés is gazdaságos-
nak tűnik, hisz az eddigi 
dolláros üzleteink nyeresé-
gesebbek voltak a rubeles-
nél. A csökkenő szérianagy-
ság a feladatok átrendezését 
kívánja. Tőlünk is vesz 
vissza munkát az anyaválla-
lat, ugyanígy mi is, eddig 
külső vállalkozók által gyár-
tott alkatrészek itteni elké-
szítésére készültünk fel. 
Igyekszünk ebből annyit 
„begyűjteni", hogy a foglal-
koztatást hosszabb távon 
biztosítsuk. 

T. Sz. I. 

A győztes: Kelte 
Ismét van vezérigazgatója 

a Tisza Füszártnek. Mint la-
punkban két hónappal ez . 
előtt beszámoltunk róla, a 
kereskedelmi vállalat v t - je 
akkor nem, szavazott bizal-
mat Benedek Tibor vezér-
igazgatónak. Az elmúlt he-
tekben megbízott „vezér" 
irányította a nagyvállalatot. 
Tegnap, pénteken a vállalati 
tanács értékelte az időköz-
ben beérkezett pálvázatokat. 
A győztes: Kelle István, az 
eddigi vezérigazgató-helyet-
tes lett, négy pályázó közül. 

Kiváló boltok 

Szocialista keresztelő 
Kongresszust t a r t a hét végén a 

Magyar Szocialista Párt. Hogy há-
nyadikat? Nos, még erről is folyik 
a vita a párt berkeiben. Nyers Re-
zső — minden bizonnyal leköszönő 
— pártelnök szerint ha a tavaly őszi 
kongresszuson megszületett a párt, 
akkor a mostani tanácskozás lehet 
a keresztelője. Az előkészületekről 
és a várható döntésekről kérdeztük 
Szemők Árpád 25 éves matemati-
kust, a JATE tanársegédjét , aki a 
hat szegedi küldött egyike. 

— Az MSZP-n belül van baloldali 
tagozat, népi demokratikus csoport, 
reformszövetség. Ujabban hallha-
tunk szociáldemokratákról, szociál-
liberálisokról. szocialistákról, re-

formkommunistákról, nemzetiekről, 
ön hová tartozik? 

— Az említett osztályozást egy-
részt spekulatívnak és részben ide-
jétmúltnak tartom. A reformkom-
munista jelző az egypártrendszerhez 
kötődik. Az egykori MSZMP re-
formkommunistái voltak a párt 
„lappangó" szociáldemokratái. Az 
MSZP-ben nincs reformkommunista 
irányzat, olyan tehát, amelyik — el-
utasítva a rendszerváltás szükséges-
ségét — az elmúlt évtizedekben ki-
a lakul t modell reformálásában gon-
dolkodna Szociálliberális sem va-
gyok. mert "a szociális töltetű libe-
ralizmust más pártok képviselik. 
Szociáldemokratának vallom ma-
gam. Ez számomra azt jelenti, hogy 
a -politikát „alulnézetből" szemlé-
lem, és a Szocialista Internacionálé 
szellemiségét tartom irányadónak. 
Ezzel az álláspontommal a pár t 
centrumához tartozónak érzem ma-
gam. Míg az MSZMP-bén a szélen 
voltam, most „körülöttem" van a 
párt . 

— A közelmúltban hallhattunk a 
pártban levő „állampárti" frakció-
ról, továbbá arról, hogy a központi 
apvarátus megint eluralta az 
MSZP-t. Van olyan vélemény, mely 
szerint a kongresszus fő feladata a 
part „visszavételeaz emiitett cso-

port kiszorítása a vezetésből. Nem 
kezd ez hasonlítani a „szocdem-
pankrációhoz"? 

— Politikai küzdelem, természete-
sen folyik a párton belül is. Külö-
nösen akkor, ha a párt most formá-
lódik. De megengedhetetlen, hogy 
ez a tartalmi mozzanatoktól teljesen 
függetlenedő pozícióharccá váljon. 
Ennek elkerülésére jó esélyt látok. 
Vidéken ugyanis gyakorlatilag nincs 
apparátus, itt nem lehet elbújni. 
Egyeztettük az elképzeléseinket né-
hány vidéki küldöttcsoporttal. En-
nek a lapján mondhatom, hogy a 
vidék több kérdésben egységesnek 
látszik. Például abban, hogy a sze-
mélyi kérdések megoldását nam 
rendeLhetjük alá taktikai szempon-
toknak. Alapvető cél a hitelesség 
kell legyen. Olyan vezetőkre van 
szükség, akiknek nem kell magya-
rázni a bizonyítványukat. 

— Hallhatnánk-e bővebben az ez-
zel kapcsolatos elképzelésekről? 

— Létszámában kisebb, 9-11 fős 
operatív, hatékony elnökséget sze-
retnénk. És — ezt külön hangsú-
lyoznám — új elnökséget. A mos-
tanit ugyanis egy másik pár t vá-
lasztotta magának. Nem arról van 
szó tehát, hogy a jelenlegi elnök-
ségből kell kihagyni 10-12 embert, 
hanem az egészet kell újragondolni. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy bár-
ki csak azért nemkívánatos lenne, 
mer t most tagia a testületnek. Az-
zal sem árulok el titkot, hogy a 
pártelnöki funkcióra Horn. Pozsgay 
és Vitányi neve merült fel. A vidé-
ki küldöttek körében információim 
szerint Horn Gyula a legnépsze-
rűbb. De nemcsak személyi válto-
zások kellenek. At kell alakítani az 
elnökség munkamódszerét is. Sze-
r intem regionális felelősökre van 
szükség, és tematikus munkameg-
osztásra. 

— A személyi ügyek mellett a 
kongresszus milyen tartalmi és szer-
vezeti kérdésekben foglal majd ál-
lást? Elkészül-e az új helyzethez 

igazodó pártprogram? Hogyan ter-
vezik kiépíteni a pártvezetés es a 
parlamenti frakció sokat vitatott 
kapcsolatrendszerét? 

— A kongresszus két fordulóban 
zajlik, a folytatás ősszel esedékes. 
Az első menetben szerintem nem 
egy, mindenre ki ter jedő program 
megszövegezése a feladat. Most né-
hány kulcsfontosságú kérdésben kell 
konkrét álláspontot kidolgoznunk. 
A teljesség igénye nélkül, ilyen az 
önkormányzatok, a tula jdonreform 
— különös tekintettel a földtulaj-
donra —. a környezetvédelem, a 
nyilvánosság, a szociális érdekvéde-
lem, a szakszervezetek témaköre. E 
problémákat külön szekciókban tár-
gyalja m a j d a kongresszus. Ami a 
párt jellegéről, az önmeghatározás-
ról folyó vitát illeti, én e r r e nem 
fordítanék különösebb energiát. Ez 
ugyanis eldöntött kérdésnek látszik. 
A szociáldemokrata szellemiség, il-
letve a Szocialista Internacionálé 
eszmei-politikai törekvéseinek elfo-
gadása többségi álláspont a párton 
belül. Azzal a javaslat tal pedig 
nem értek egyet, amely a „kiszorí-
tósdi" szellemébén, egyszerű szer-
vezeti döntéssel aka r j a a valóban 
nem éppen lelkesítő összetételű par-
lamenti frakciót kizárni a pártveze-
tésből. E kérdésben olyan megol-
dást kell találni, ami nemcsak ma. 
de holnapután is jónak bizonyul. 

— A hat szegedi kongresszusi 
küldött névsora alapján jogos a 
kérdés: értelmiségi párt az ?4SZP? 

— Nem. És nem is ilyen fiatal. 
De már a jelölési folyamatban szin-
t e teljes volt az egyetértés. A mi hu-
szonévesekből álló alapszer vezs tünk 
és a nyugdíjastagozat hatos l istájá-
ból négy név eleve azqnos volé 
Vége a „legyen munkás is, meg nő 
is, meg nyugdíjas is" szemléletnek. 

— Végül egy személyes kérdés. 
Ha Szemők Árpád 25 éves fiatalem-
ber nem volna tagja az MSZP-nek, 
most belépne ebbe a pártba? 

— Nem. De remélem, hogy a 
kongresszus után komolyan elgon-
dolkodnék raj ta . 

Kovács László 

Az áru után futkosó és 
helyenként becsapott vá-
sárló most láthatja: van-
nak jól, sőt, kiválóan dol-
gozó boltok is. 
A többinél színvonalasabb 

munkát végző 22 üzlet kö-
zül 17 Szegeden működik. 
Tavaly munká juka t a Fo-
gyasztók Csongrád Megyei 
Tanácsa értékelte. 

A Fogyasztók Kiváló Bolt-
ja lett uz élelmiszerüzletek 
közül: 111. sz. édességbolt 
(Stühmer), Móravárosi 12. 
sz. ABC-áruház, 31. sz. élel-
miszerbolt, Diszkont áruház, 
húsáruház (Maros utca), 1. 
sz. ABC-áruház (Sándorfal-
va), 101. sz. Élelmiszer-ipar-
cikk bolt (Szentes), 321. sz. 
Élelmiszerbolt (Fábiánse-
bestyén), Baromfimintabolt 
(Szentes). 

A vendéglátás kitüntetési 
l istája rövidebb: Bajor sö-
röző. 

Két ruházati bolt és egy 
ruházati osztály is elisme-
rést kapott : Divat Centrum, 
Szeged Áruház méteráru 
osztálya, Krajcárosbolt 
(Szentes). 

Aki iparcikkeket keresett 
tavaly, a következő boltok-
ban vásárolhatott jól: Juni-
or sport-játék bolt, 310. sz. 
vas-edény bolt, 337. sz. il-
latszerbolt, 15. sz. vas-mü-
szaki bolt, 17. sz. vas-mü-
szaki bolt, Kertészeti Áru-
ház (42. sz.), Bizományi 
Áruház Lakberendezési 
Áruháza, Csengéri Józsefné 
kereskedő, Szeged, Dózsa 
György utca 4., és Nagy 
Zsuzsanna kereskedő, Sze-
ged, Oskola utca. 

A rókusi iskolában 

Diákműfordítók 
és nyelvi bemutatók 

Befejeződött a 60 eszten-
dős Rókusi Iskola születés-
napi rendezvénysorozata. 
Ennek keretében — a város 
angol tagozatos iskolái kö-
zött — műfordítói versenyt 
is hirdettek. Az eredmény-
hirdetésre az iskola nyelvi 
tagozatos osztályainak a De-
ák gimnáziumban megren-
dezett jubileumi bemutatója 
adott alkalmat. (Tizenhat 
osztály diákja i mutatkoztak 
be német, angol, f rancia és 
olasz nyelven előadott da-
lokkal, versekkel, jelenetek-
kel, mesékkel.) A műfordí-
tói versenyben oklevelet ka-
pott Gaál Szilvia (Rózsa Fe -

renc Sugárúti Altalános Is-
kola), Gárgyan Gabriella 
(Móricz Zsigmond Altalános 
Iskola), Lagzi Gábor (JATE 
Ságvári általános iskola). 
Maros Ákos (JATE Ságvári 
általános iskola), Váradi 
Márta (Móricz Zsigmond 
Altalános Iskola), Varga Ju-
dit (Rózsa Ferenc Altalános 
Iskola). A verseny 3. helye-
zett je Várnay Katalin (Ró-
zsa Ferenc Általános Iskola), 
2. helyezettje Fehér Andrea 
(Rózsa Ferenc Altalános Is-
kola), első helyezettje Ko-
vács Attila (Rókusi Általá-
nos Iskola). 

Tizenötmillió a magyaroknak 
Az amerikai külügyminisz-

tér iumban ünnepélyesen alá-
írták az okmányokat a pénz-
ügyi alapok átutalásáról a z 
amerikai—magyar, illetve az 
amerikai—lengyel beruházá-
si alapra. Az alapok, ame-
lyek létrehozását George 
Bush elnök tavalyi varsói és 
budapesti látogatásán jelen-
tette be, a két Ország ma-
gánszektorának támogatását 
szolgálják. A lengyel alap 
25 millió, a maRyar 15 mil-

lió dollárt kapott most a 
költségvetésből. 

A magyar a lap igazgató 
tanácsának elnöke, John 
Whitehead, korábbi első kül-
ügyminiszter-helyettes el-
mondotta, hogy a közeljövő-
ben Budapestre utazik, a 
munka megindítására. A 
tervek szerint az alapnak 
mind Washingtonban, mind 
Budapesten lesz képviselete. 
Vezetésebe George Bush el-
nök már korábban neves 
szakértőket nevezett ki 


