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Hány orvos lesz munkanélküli? 
- Igaz-e- a hír, miszerint a 

munkanélküli orvosok megse-
gítésére bizottságot alakítot-
tak? 

- A kamara terveiben már 
régóta szerepel, hogy tudjunk a 
munkanélkülivé váló orvosok 
sorsáról, és segítséget nyújt-
sunk nekik. Ezt a problémát 
a kamara és a Népjóléti Mi-
nisztérium közösen próbálja 
orvosolni . Az a b izot tság, 
amely erre hivatott, e héten ült 
le először tárgyalni. Az érdemi 
munka tehát elkezdődött, s 
remélem, amire az orvosi 
munkanélkül iség sajnálatos 
realitássá válik, akkorra már 
felkészültek leszünk. 

- Prognosztizálható-e, hogy 
a közeli jövőben hány orvos 
marad munka nélkül? 

- Az egészségügy átszer-
vezése - a Népjóléti Minisz-
térium adatai szerint - 8000 
orvost érint. Azt azonban ma 
még senki sem tudja megjó-
solni, hogy közülük, hány lesz 

A Magyar Orvosi Kamara szegedi szervezetének 
közgyűlésén dr . Ónody Saroltának, a helyi kamara 

elnökének beszámolója után, dr. Vörös Irma titkár adott 
tájékoztatást a helyi szervezet munkájáról . A szegediek 

közgyűlésén előadást tartott - az orvosi kamara és az 
egészségügy mai helyzetéről és jövőjéről - dr . Brooser Gábor 

professzor, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Őt - a 
közgyűlés előtt - aktuális problémáról, az orvostársadalmat 

(is) fenyegető munkanélküliségről kérdeztük. 

munkané lkü l i . Az orvosi 
kamara arra törekszik, hogy 
elhárítsa a kollegák feje fölül a 
munkanélküliség veszélyét. 
Bírjuk a szaktárca ígéretét, 
hogy ebben a segítségünkre 
lesz, s ezt a szempontot el-
sőrendűen fontosnak tartja az 
átszervezés során. 
' - Milyen elképzeléseik van-
nak a segítség módját, eszkö-
zeit illetően? Gondolok itt 

például a közvetítő szerepre a 
kínált állások és a munka-
nélküli orvosok között. 

- Ez a közvet í tés a mi-
nimum. amit a kamara meg-
tehet. Emellett a saját anyagi 
bázissal rende lkező helyi 
kamarai szervezetek képesek 
lesznek arra, hogy átsegítsék 
az állását elvesztett kollegát a 
nehéz időkön. A munká já t 
most kezdő bizottság éppen a 

segítségnyújtás módszereinek 
a k idolgozásán fá radoz ik . 
Legelőbb kijelöljük azokat az 
embereket, akiket a munkára 
felkérünk, kialakítjuk azokat 
az informatikai és a adattároló 
rendszereket , amelyek e 
munkához elengedhetetlenek. 

- Csak az kaphat segítsé-
get, aki orvoskamarai tag? 

- Egyelőre va lamennyi 
orvos fordulhat hozzánk, füg-
getlenül attól, hogy tagja-e a 
orvosi kamarának, vagy sem. 
A kamari törvény megszüle-
tése után viszont már kritéri-
um lesz a kamarai tagság. 

- Az orvoskamarai törvény 
régóta vajúdik. 

- Két éve tar tanak az 
előkészületek. Ez év márciusa 
volt az utolsó határidő, amikor 
a szaktárcának a Parlament elé 
kellett volna ezt teijesztenie. 

KALOCSAI KATALIN 

Hitelkedvezmény aszálykárosultaknak 
A kormány intézkedéseket 

hozott a mezőgazdaságot ért 
súlyos aszálykárok hatásainak 
enyhítésére. A hitelkedvez-
ményeket nyújtó rendelkezé-
sek a költségvetés jelenlegi 
helyzetére való tekintet te l 
elsősorban a jövő évi termelés 
megalapozását szolgál ják -
hangzot t el a kormányülés 
határozatait ismertető szokásos 
pénteki szóvivői tájékoztatón. 

A termelők - miként Sá-
rossy László földművelésügyi 
államtitkár a részleteket is-
mertette - az őszi vetésekhez 
hektáronként az eddigi 6500 
helyet t a jövőben 10 000 

Tilos parkolás 

forint, a tavaszi talajelőkészítő 
munkála tokhoz pedig 4000 
helyett 6000 forint hitelösszeg 
után számolhatnak el 10 szá-
zalékpontos állami támogatást. 
A kormány az őszi búza veté-
séhez felvett hitelek 70 száza-
lékára - mintegy 5,5 milliárd 
forint erejéig - egyben állami 
garanciát is vállal. 

Emellet t a legnagyobb 
aszálykárokat e lszenvedet t 
termelők további 10, tehát 
összesen 20 százalékpontos 
kamattámogatást kapnak. A 
Földművelésügyi Miniszté-
rium, mint az államtitkár .be-
je len te t te , rövid időn belül 

újabb, az őszi munkálatokat 
segítő javaslatokat terjeszt a 
kormány elé. A tárca egyéb-
ként egy másik témában is 
hamarosan a kabinet elé tárja 
koncepcióját: szorgalmazza, 
hogy a kárpótlásra elkülönített 
szövetkezeti földek művelése 
is mihamarabb megkezdődjön. 
Javaso l ja , hogy a k i je lö l t 
területek műveléséhez a 
jelenlegi használók lássanak 
hozzá. Amennyiben az új 
tulajdonosok a kárpótlás után 
nyomban meg kívánják kapni 
földjüket, térítsék meg a szö-
vetkezeteknek a ráfordításokat. 
A másik esetben pedig az új 

birtokosok az aratás után ve-
gyék át az őket megillető te-
rületeket. 

A kabinet egy másik dönté-
sével elhatározta, hogy 39,34 
millió forinttal támogat ja a 
cigány etnikum társadalmi 
integrálódását elősegítő Gandhi 
alapítványt. Az alapítvány a 
hazai román ajkú cigányság 
kezdeményezésére jött létre, 
nemzetiségi középfokú iskola 
megindí tásának cél jával . A 
támogatás a beruházás elkez-
déséhez szükséges pénzt és az 
i skolaépüle tek véte lárának 
felét tartalmazza. 
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Nem lopják 
— viszik! 

Dr. Négyökrű Dezső, a 
Szeged Városi Közterüle t -
felügyelet vezetője elmondta, 
hogy idén februárban fölmérést 
készítettek a városban forgalmi 
rendszám nélkül hagyott - jó-
részt roncs állapotú - jármű-
vekről, s azon hirtelenjében 62 
darabot találtak. A városgond-
nokság és a Volán megálla-
podott abban, hogy szállítsák 
el az engedély nélkül várakozó 
autókat. 

Egy ideje bárki t érhet a 
bevezetőben leírt meglepetés: 
aki érvényes rendszámmal bár, 
de tilos helyre áll, egy óra 
múlva esetleg nem találja a 
kocsiját, és mehet érte a Volán 
Bakay Nándor utcai telepére, 
ahol némi készpénz ellenében 
k ivá l tha t ja a j á rműve t . A 
számla nagysága a tárolási 
időtől függ: ha már a beszál-
lítás napján jelentkezik a tu-
lajdonos, akkor csak a szállí-
tást és egy napi tárolási költ-
séget kell megfizetnie, s ez 3 
ezer 200 forint. Minden to-
vábbi megkezdet t nap 600 
forintba kerül. 

Augusztus 17-étől járnak a 
közterüle t fe lügyelő járőrök 
bejelentései alapján kiszálló 
gyűj tőkocs ik : egy csör lős 
autómentő, és egy darus emelő 
viszi a járműveket, utóbbi arra 
is képes, hogy szoros autó-
gyűrűből kiemelje a tilosba 
tévedt bárányt (járgányt). 

Az autósoknak viszont biz-

tosan nem tetszik a megnö-
vekedet t sz igorúság. Azt 
mondják - s ebben igazuk is 
van hogy ha nincsenek 
parkolók, akkor hol álljanak 
meg? A másik oldalon viszont 
azzal érvelnek, hogy senkinek 
sincs joga megszegni a sza-
bályokat. 

Ily módon azok a járművek 
is eltűnhetnek, amelyek rend-
szám nélkül parkíroznak. Sok 
kellemetlenség adódott már 
abból, hogy a leadott rend-
számú kocsit még az enge-
délyezet t 30 napon belül 
elvitték. Ezt úgy lehet kivé-
deni, hogy a szélvédő belső 
oldalára ki kell ragasztani a 
forgalomból való kivonásról 
szóló határozat fénymásolatát. 
Aki 30 napon túl is az utcán 
akarja tartani rendszám nélküli 
autóját, kérjen a polgármesteri 
hivatal műszaki i rodájában 
közterületfoglalási engedélyt. 

Ugyancsak ajánlatos a saját 
garázsuk előtt parkolóknak 
fölfesteniük a garázsajtóra a 
kocsijuk rendszámát - akkor 
nem viszik el a járművet. 

A begyűj tö t t autókat hat 
hónapig őrzik, utána árverés 
következik - ennek idő-
pontjáról és helyéről a Dél-
magyarország és a Nép-
szabadság ad hírt - s a még 
mindig megmaradó darabokat 
roncstelepre viszik. 

NY. P. 

Ujjaszületett az Akadémia 

A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia f e l ú j í t á s á n a k első 
ütemében a napokban elkészült az intézmény „újjávarázsolt" 
homlokzata. Az 1990 j anuá r j ában kezdődött külső és belső 
rekons t rukciós munkák generál kivitelezője a Középület 
Építő Rt. volt. A Duna felőli oldal, s így az egész intézmény 
felújítása a tervek szerint 1995-re készül el. 

Jó hír 
Aminek önzetlenül örülhetünk. 
Manapság inkább Nyugatról várjuk ezt, korántsem 

önmagunkról és önmagunktól. 
Jó hír tehát, hogy az Európai Mezőgazdasági Szövetség 

(CEA) Stockholmban tartott 44. közgyűlésén négyévi 
időtartamra Nagy Tamást, a Mezőgazdasági Szövetkezők és 
Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) társelnökét a CEA 
alelnökévé és a végrehajtó bizottság tagjává választotta. A 
CEA több mint 100 éves múltra visszatekintő tömörülése az 
európai mezőgazdaságban levő érdekképviseleti szerveknek. 
Fő feladata a mezőgazdaságban élők életkörülményeinek 
javítása, a mezőgazdaság általános fejlődésének elősegítése, 
a mezőgazdaság érdekeinek kifejezése és azok érvényesí-
tésének előmozdítása az Európai Közösség szervezeteiben, 
valamint az egyes kormányoknál. Magyar részről a MOSZ és 
a Húscéh tagja a szervezetnek, amelybe sorra jelentkeznek 
tagnak a közép- és kelet-európai országok. 

A jó hír sem véletlen. Általában kemény és megfontolt 
munka rejtőzik, húzódik meg mögötte. Megfigyelhettem, hogy 
az agilis, szimpatikus fiatal gépészmérnök, aki a gyáli tsz 
elnöke, hogyan birkózik a vállára rakódott terhekkel. 
Ugyanis, mint a MOSZ társelnökének, ezeket az átalakulási 
éveket egy olyan, hajdanán Európa-hírű ágazat élén kell 
megszenvednie, amely ágazatot a hebehurgya pártharcok 
elveszejteni igyekeztek. 

Ezért talán üzenet is ez a jó hír, nemcsak a személy és a 
szervezet elismerése, hanem jelzés is; ne csak a rosszat, a 
kivetnivalót keressük a magyar termelőszövetkezeti 
mozgalomban, hanem az értéket, a tovább vihető okos 
gondolatokat és tapasztalatokat (termelési) is. 

ínséges idők járnak ma a mezők népére. Pedig 
országmegtartó erőnk; a föld és annak a kincsei. Igaz, nem 
mindig sáfárkod(unk)tunk vele jól, bölcsebbek is 
lehet(nénk)tünk volna jónéhányszor. 

Kívülről ezt jobban látnák? Más szemében a szálkát, 
magunkéban a gerendát sem. Becsüljük meg hát a jó híreket. 
Talán akkor nagyobb elismerés jut annak is, aki vagy ami 
mögötte meghúzódik. 

Sz . LUKÁCS IMRE 

Vádemelési javaslat Eörsi ellen 
Vádemelési javaslattal fe-

jezte be a nyomozást dr. Eörsi 
Mátyás (SZDSZ) országgyű-
lési képvise lő ügyében a 
Budapesti Ügyészség Nyomo-
zó Hivatala - közölte az MTI 
érdeklődésére dr. Monszpart 
Gyula osztályvezető ügyész 
pénteken. A nagy nyilvánosság 
előtt elkövetett hivatalos sze-
mély megsértése vétségének 
alapos gyanúja miatt indult 
eljárás iratait a Budapest V., 
VIII. és XIII. Kerületi Ügyész-
ségnek továbbították. 

Mint ismeretes, a miniszter-
elnök a kormány nevében 
június 14-én tett feljelentést a 
legfőbb ügyésznél Eörsi Má-
tyás képv ise lő ügyében. A 
feljelentés szerint a képviselő a 
Magyar Televízió l-es csator-
náján sugárzott Hőmérő című 
műsorban többek között azt a 

kijelentést tette, hogy a 
taxisblokád alatt... Horváth 
Balázs akkori belügyminiszter 
azt fonto lga t ta , hogy a 
tö-megbe lövet ." Miután az 
Országgyűlés jún ius 23-i 
ülésén hozott határozatában 
Eörsi Mátyás mentelmi jogát 
felfüggesztette, ezt követően 
indult meg a nyomozás. 

Az eljárás során Eörsi Má-
tyás és védője - három tanú 
k iha l lga tásával - va lóság-
bizonyítás elrendelésére tett 
indítványt a nyomozóhivatal-
nak. Ezt az indítványt nem 
tartot ta megalapozot tnak a 
hivatal, ezért azt elutasította. A 
döntés indokolása szerint a 
vádlott és védője nem hatá-
rozta meg, hogy melyik tanú-
val milyen tényt kívántak bi-
zonyítani. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 
HETFON 

JENEI FERENC, a 16-os 
választókerület képviselője 
8 - 9 óráig fogadóórát tart a 
dorozsmai községházán. 

CSAPÓ BALÁZS, a 24-es 
választókerület képviselője 17 
órától a Csáky utcai iskolában 
(Rókus II. sz. Általános Iskola) 
lakossági fogadóórát tart. 

RÉSZÖNKORMÁNYZATI 
ÜLÉS lesz 16 órakor a 
dorozsmai községházán. 

A SZOCIALISTA PÁRT 

i rdodáján (Tisza La jos krt. 
2-4., I. emelet 123-as szoba) 
15-16 óráig dr. Bálint János 
ingyenes jogi tanácsadást tart 
az érdeklődőknek. 

A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) 
Csap utca 62. szám alatti 
székházában 16-18 óráig 
ingyenes jogi tanácsadást tart 
dr. Zlehovszky Ilona. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLA 
T az SZDSZ Földváry utca 3. 
szám alatti irodájában 16-17 
óráig. Tartja: dr. Pesti Gábor 
ügyvéd. 

Szentemberekről, búcsúvezetőkről, pappótlókról 

Néprajzi konferencia Szegeden 
A tudományos tanácskozást 

- melynek rendezői az MTA 
Népra jz i Kuta tó in tézete , a 
Magyar Néprajzi Társaság és a 
szegedi tudományegyetem 
népra jz i tanszéke - Juhász 
Antal kandidátus, tanszékveze-
tő docens nyitotta meg. Hang-
súlyozta, az eseményt a kiváló 
szegedi néprajztudós, Bálint 
Sándor emlékének szentelik 
abból az a lka lomból , hogy 
ötven esztendővel ezelőtt adta 
közre Orosz István jászladányi 
szentember életrajzát, jelentős 
út törő és inspiráló szerepet 
vállalva vele a magyar néprajz 
ezen területén. 

A konferenciát üdvözölve 
Gyulay Endre szeged-csanádi 
megyés püspök afölötti örömét 
fejezte ki, hogy egyházmegyé-

A „Szentemberek"-kel, a vallásos népélet szervező 
egyéniségeivel és jeles alakjaival foglalkozó háromnapos 

néprajzi konferencia kezdődött tegnap Szegeden, 
az akadémiai bizottság székházában. 

je és szülővárosa ad teret egy 
olyan tudományos eszmecse-
rének, mely a vallásos néprajz-
zal foglalkozik, azokat az ala-
pokat keresi, amikre a jövőt 
lehet építeni. Roboz István, a 
szegedi közművelődés i és 
közoktatási iroda vezetőhelyet-
tese a vendéglátó város nevé-
ben üdvözölte a népi hitéletről 
t anácskozókat , e lmondva , 
Szeged büszke arra, hogy ilyen 
rangos eseménynek adhat ott-
hont. 

Gunda Béla akadémikus a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia üdvözletének tolmácsolása 
után a konfe renc ia t émájá t 
széles történeti keretbe ágyazó 
előadást tartott „A személyi-
ségkutatás kibontakozása a 
néprajztudományban" címmel. 
A konferencia másik alapozó, 
á t fogó re fe rá tumát Barna 
Gábor, az MTA néprajzkutató-
ba tartotta Bálint Sándor „Egy 
magyar szentember" c ímű, 
Orosz Istvánról szóló könyvé-

hez kapcsolódva a magyar 
vallási néprajzban kibonta-
kozott egyéniségkutatásról. 

Á tudományos összejövete-
len a népi vallási élet kiemel-
kedő egynéniségeiről, falusi 
vezetőiről az első napon több 
előadás hangzott el - közöttük 
Sávai János szegedi teológus 
professzoré a ferences misszi-
ók nyomán kelt szentemberek-
ről, a licenciátusokról, Polner 
Zoltáné a szögedi nemzet népi 
imádságairól. A konferencia 
vendégei este az alsóvárosi 
ferences templomban egyház-
zenei áhítaton vettek részt. 

SZABÓ MAGDOLNA 


