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A H É T KÉRDÉSE 
Mi a véleménye a litván választásokról? 

Litvániában az első választási forduló után világossá vált, 
hogy az eddig hatalom lévő népfront csúfos vereséget szenve-
dett. A függetlenség utáni első választásokat a jelek szerint a 
kommunista pártból alakult Litván Demokratikus Munkás-
párt nyeri. Az ügy magyar vonatkozású tanulságairól kérdez-
tük az utca emberét . 

Szilvási Margi t , ügyintéző: - Elképzelhető, 
hogy nálunk is valamelyik baloldali párt jut ha-
talomra hamarosan Lehet, hogy az MSZP A 
mostani kormánypárt, az MDF üres pénztárcá-
val kezdte a kormányzást. Sok mindent ígértek, 
de ebben a nehéz helyzetben nem sokat tehet-
tek. Sok hibát elkövettek, de azt hiszem, az utó-
daik is sokat fognak még. Litvánok és magva-

rok között sok a hasonlóság, mindkél országban nagy a politikai 
bizonytalanság. Biztos vagyok benne, az ottaniak a mostani vál-
tás nyomán bizakodóak, valami újat szeretnének, és várják is a 
jobb idők bekövetkeztét. Talán így leszünk mi is a mi '94-es 
választásunk után. 

Bagi Sándor , vállalkozó: - Sok hasonlóságot 
látok a litván választást követő néphangulat és a 
mai magyar belpolitikai helyzet között. Azt hi-
szem, nálunk az#egyszerű emberek elgondol-
kodnak azon, vajon mit tett az Antall-kormány 
ez alatt a két év alatt. Sorra szűntek meg a mun-
kahelyek, nőtt az infláció, rosszabbodott az or-
szág helyzete. A kormányzatnak nem elég ígér-
nie, tennie is kellene már valamit. Ha a Kupa-program legújabb 
felvonása is színre kerül, akkor befellegzik az országnak. Lehet, 
hogy a l i tvánok be lá t ták , tévedtek a mege lőző vá lasz tás 
alkalmával. Ma Magyarországon a politikai „pakliban" benne 
van egy jobboldali fordulat esélye is. A szociális feszültségek 
kedvező feltételeket teremthetnek a szélsőségeseknek. 

BDr. Szilassi Lajos , főiskolai t a n á r : - Mi is 

ugyanabban a cipőben járunk, mint a litvánok. 
Kiöntöttük a fürdővízzel együtt a gyereket is. 
Az elmúlt rendszernek voltak olyan intézkedé-
sei, amelyek nem voltak egyértelműen rosszak. 
Nem engedték például, hogy az emberek túlsá-
gosan szegények, vagy gazdagok legyenek, ha 
az érdemtelen gazdagságot és érdemtelen sze-

génységet nézzük. A litvánoknál is ugyanez volt. Ok tiltakoztak 
az orosz uralom ellen, függetlenek lettek, viszont ezzel súlyos 
gazdasági és politikai gondjaik keletkeztek. Magyarországon az 
emberek romló helyzete miatt egy lelkiismeretlen politkus több 
százezer embert az utcára tud vinni. Parlamenti politikusaink 
jelentős részéből ugyanis hiányzik az a felelősség, amely kellene 
ahhoz , hogy egy szé l sőséges fordula t ra semmiképpen se 
kerülhessen sor. 

P. T. P. 

Országgyűlés 

Kossuth téri 
incidens 

- kiszavazva 
Az Országgyű lé s önkor -

mányzati bizottsága szerda dél-
utáni ülésén a kormánypárti 
képviselők leszavazták, hogy 
felkerüljön a tanácskozás napi-
rendjére a rendőrség és a ha-
tárőrség vezető képviselőinek 
meghallgatása az október 23-i 
ünnepségekkel kapcsolatos ese-
ményekről. Az ülésen Pintér 
Sándor országos rendőr főka-
pitány képviseletében megje-
lent helyettese, Kacziba Antal 
vezérőrnagy, aki távozlában a 
sajtó képviselőinek elmondta: 
felkészült arra, hogy a bizott-
ságot tájékoztassa, de a testület 
másként döntött. Az ellenzék 
által felvetett, illetve a további 
kérdések megválaszolására bi-
zonyára a jelenleg külföldön 
tartózkodó főkapitány tar t ja 
fenn magának a jogot. 

* 
Az előre tervezettnél mint-

egy fél órával később, délután 
fél kettőkor véget ért az Or-
szággyűlés szerdai plenáris 
ülése. Tekintettel a Ház hatá-
rozatképtelenségére a képvise-
lők nem tudtak dönteni az ere-
det i leg napi rendre vett tör-
vényjavaslatokról. így az Or-
szággyűlés megkezdte a szo-
ciális ellátásokról szóló tör-
vényjavaslat általános vitáját, 
amelyet az ülés végén, a ve-
zérszónokok felszólalását kö-
vetően elnapoltak 

BELPOLITIKA 3 

Nyugdíjasok Pártja 

„Nem a hanadabandázás, hanem a tett számít" 
E „generációs párt" 29 sze-

gedi tagja májusban alakította 
meg a helyi szervezetet, szep-
tembertől pedig otthonra ta-
láltak a MÁV művelődési há-
zában, ahol hétfőn és csütör-
ökön délelőttönként fogadják 

az érdeklődőket. Benedek Gá-
bor elnöktől tudjuk, hogy a 
megalakulás óta több mint 7(1 
aktív tagot toboroztak, de 600-
ná l is többen vannak azok, 
akiknek az érdekeben, akiknek 
ügyében eljártak. 

A Nyugd í j a sok Pár t j a 
ugyanis a nyugdíjasok, a csalá-
dok összefogásáért, a már nem 
aktív munkavállalók érdekei-
nek képviseltéért és szolgála-
táért született. „Egyfajta len-
géscsillapító szerepére vállal-
koztunk. mert pártmunkánk lé-
nyege: a társadalom és a ha-
talom közötti feszültség eny-
hítése" - jelentette ki a szegedi 
elnök. Ezen túl a párt a nyugdí-
jasok közbiztonsági, egészség-
és környezetvédelmi tevékeny-
ségének támogatását, konkrét 
gazdasági javaslatok kidolgo-
zását is fölvállalja. A nyugdí-
jasok és a családok gazdasági 
szempontjainak középpontba 
állítása, anyagi igényeinek ki-
elégítése is célkitűzéseik kö-

Az együttéló generációkat is 
jelképezi a három egymásba 
kapszkodó kéz a Nyugdíjasok 

Pártjának emblémáján, 
A generációk összefogásai 
azonban hiányol ják azok, 

akik életre hívták a nyugdijasok 
ezen érdekképviseleti, 
politikai szervezetét. 

zött szerepel. „Az öregedéssel 
ugyanis nem jár együtt az elbu-
tulás mondta keserűen Bent-
dek úr - , egy-egy fontos dön-
tés előtt tisztelettel meg kelle-
ne kérdezni az idősebb és ta-
pasztaltabb emberek vélemé-
nyét is. A rendszerváltás a tár-
sadalomban a legdrágábbat, az 
együttműködést, az idősek és a 
fiatalabbak kapcsolatát tette 
tönkre, egymásnak ugrasztotta 
a különböző csoportokat. Mi 
szeretnénk helyreállítani e két 
hatalmas erő közötti párbe-
szédet!" 

Számos bajba jutott ember 
ügyében járt el a szegédi szer-
vezet. Az itteni gondok erede-
tét például Benedek úr abban 
látja, hogy „Szegeden rosszabb 
a politikai közhangulat, mint 
az ország közepén fekvő tele-

püléseken. Ennek oka, hogy a 
határszéli városokat, falvakat 
érintik,elsősorban a szomszé-
dos országban dúló háború kö-
vetkezményei, a menekültára-
dat, a megélhetési körülme-
nyek rosszabbodása, a romló 
közbiztonság. í változásokat 
legelőször a nyugdíjasok érzik 
meg ." Ezért ö rü lnek , hogy 
sikerült több mint 6Df) nyugdí-
jas ebéde l te tésé t az önkor-
mányzat „példamutató közre-
működésével" megoldani. Szá-
mos sorstársuknak a privatizá-
cióval. a kárpótlással össze-
függő intéznivalóit vállalták át. 
Mások a gyógyszerellátással 
kapcsolatos változásokat nem 
értették, nekik az életfontos-
ságú pirulák beszérzésében se-
gítettek. „Célunk nem a buta 
politikai harc vagy a handa-
bandázás, hanem az, hogy a 
mindennapi élet bármely terü-
letén felmerült gond megoldá-
sában segítsünk" - mondta a 
Nyugdíjas Párt szegedi elnöke. 
„Jelszavunk: a munkaképes 
idős emberek a munkaképte-
lenekért, a gyengébbekért!" 

Ú. I. 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata 
Aggodalommal látunk a világban és hazánk-

ban minden olyan szélsőséges megnyilatkozást, 
amelyben faji megkülönböztetés vagy antisze-
mitizmus jelenik meg. Ezek nem csak igazság-
talan diszkriminációt jelentenek a társadalmi 
életben, hanem súlyos konfliktusokat is előidéz-
nek -. tartalmazza a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar nyilatkozata, amelyet szerdán juttatott el az 
MTI-hez a püspöki kar sajtóirodája. 

Az általános erkölcsi tör\'én\ kizárja a faji 
megkülönböztetés mindettformáját - írja a 
dokumentum. A keresztény tanítás ezen felül 
hirdeti, hogy mindenki egyformán Isten teremt-
ménye, és hogy a szeretet parancsa minden em-
ber iránt kivétel nélkül kötelező. Ezért elutasít 

és elítél minden olyan szemléletet és magatar-
tást. amely különbséget tesz ember és ember kö-
zött faj. szín, társadalmi helyzet vagy vallás miatt. 

A nyilatkozat idézi II. János Pál pápa szavait, 
amelyeket a múlt esztendőben Budapesten a 
zsidó közösség képviselőinek mondott: „Fennáll 
a veszélye, hogy antiszemita érzelmek és meg-
nyilvánulások támadnak és terjednek. Ennek 
sajnos mostanában máris nyugtalanító jelei mu-
tatkoznak, a múltban pedig szörnyű eredményeit 
tapasztaltuk. E veszéllyel szemben az emberek 
lelkiismeretét arra kell nevelni, hogy az antisze-
mitizmust és a rasszizmus minden formáját úgy 
tekintsék, mint Isten és az emberiség elleni bűnt." 

Uj szerkezeti rend V 
az egészségügyben Szegeden 
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Egészségügyi Bizottsága október 26-án tar -
tott rendkívüli ülést, és az alábbi határozatot 
hozta Szeged város egészségügyi rendszeré-
ben történő szerkezeti átalakításokról: 

- 1993. j anuá r l-jétől az egészségügyi alap-
ellátás, d szakorvosi- és a fekvőbeteg-ellátás 
külön elszámolási r endsze rben dolgozzon, 
részben önálló költségvetési intézményként. 

- Ennek ér te lmében a felnőtt háziorvosi 
szolgálat és a rendelők gazdasági ügyeinek 
bonyolítása a városi Kórháznál, a házi gyer-
mekorvosi szolgálat és a rendelő gazdasági 
ügyeinek rendezése pedig a városi Gyermek-
kórház gazdasági appa rá tu sáná l tö r t én jen , 
szigorúan elkülönített elszámolásban. 

- Mindké t kó rház orvos- igazgató ja vál-

lalta, hogy a vezetése alatt álló intézmény je-
len létszámú gazdasági egysége munkakö r i 
kötelességként elvégzi a fentiek gazdasági te-
vékenységének szervezését, naprakész, tételes 
vezetését. 

- A háziorvosok kollcgális vezetői és a ren-
delőintézetek megbízottjai rendszeresen, heti 
egy a lkalommal meghatározot t időben sze-
mélyesen is betekinthetnek és tá jékozta tás t 
kérhetnek a gazdasági ügyekről. 

- A részben önálló költségvetés értékelése 
1993. I. félévének végén történik meg. A mű-
ködés, a gazdálkodás tapaszta la ta i a lap ján 
dönt a bizottság az egységek hovatartozásá-
ról, illetve ú j intézmény, vagy intézmények 
alapításának szükségességéről. 

Mi újság a megye kórházaiban? 
Az egészségügy jelenének 

alapfogalma a szerkezeti vál-
tozás. A betegellátás területén 
ez azt jelenti, hogy. az új há-
ziorvosi rendszer és a kórház, 
illetve ambulanciái között meg 
kell ta lálni a szakorvosok 
(rendelőintézetek) helyét is az 
új modellben. Á gyógyítóknak 
a betegségek és halálozási gra-
f ikonok szerkezetvál tásával 
kell szembenézniük: az urba-
nizációs megbetegedések áll-
nak az első helyeken, a szív-, 
és keringési működési elégte-
lenségek, a daganatos megbe-
tegedések; a balesetek mint 
egészségkárosító tényezők a 
ha rmadik he lyre szoru l tak 
vissza. Növekvő 
számban fo r -
dulnak e lő a 
mozgásszerv i és 
elmebetegségek és 
a tüdőbetegségek. 
Az ok: é le tmód-
változás. környe-
zetszennyeződés. 

Csongrád me-
gyében különösen 
r i a sz tóak a szá-
mok: az utóbbi 
másfél évtizedben 
az 1000 lakosra 
vetített elhalálo-
zási adatok mind-
végig magasabbak 
voltak az országos 

Segítség 
lakás-

vásárlóknak 
Otthonteremtésben segédke-

zett, tudniillik pénzek odaítélé-
séről döntött tegnap a szociális 
bizottság. A közgyűlés rende-
lete szerint az első lakásukat 
vásárló ifjú házasok 150 ezer 
forint támogatásban részesül-
nek a helyi költségvetésből. Az 
OTP-kölcsöntartozások vissza-
f izetését ugyancsak segíti a 
város, részint törlesztési támo-
gatás ( havonta és családon-
ként max imum 2000 for in t 
erejéig), részint kamatmentes 
kölcsön (legfeljebb 100 ezer 
forintig) formájában. Az sem 
hátrány, ha valaki már elmúlt 
35 éves, és nem az első lakás 
vagy ház vásá r lásá ra szánt 
összeget kellene pótolnia va-
lakinek - az önkormányzat er-
re is vállalkozik, legfe l jebb 
200 ezer forint vissza nem té-
r í t endő t ámoga tássa l vagy 
ugyanekkora kamatmentes köl-
csönnel. A kérelmezők név-
sorát a bizottság átvizsgálta, az 
ér in te t tek levé lben kapnak 
értesítést a határozatról. 

átlagnál. A keringési elégte-
lenségek okozta halál mintegy 
5 százalékkal, a légzőszervi 
megbetegedés következtében 
tö r t énő ha lá lese tek 2 szá-
zalékkal vannak az országos 
átlag fölött. 

A kórházakban, természe-
tesen a SZOTE klinikáit is fi-
gyelembe véve, valamennyi 
szakma képviselve van, s mi-
vel a SZOTE regionális egész-
ségügyi központ, a speciális 
ellátások igénybevételi lehető-
sége is kedvező. A városi kór-
házakban több, kis ágyszámú 
osztály szerveződött, és min-
den kórházban van egy vagy 
több osztály, amelyik speciális 

el látásra képes. Működésük 
azonban egy sor szakmai és 
gazdasági problémát vet fel. 
ám a betegbeutalás és a finan-
szírozás közeli megváltozta-
tása bizonnyal lendít majd a 
helyzeten. A kórházak jelen-
legi szerkezete, ágystruktúrája 
a század első felének morbi-
ditási viszonyait tükrözi: hiány 
van krónikuságyakban, ugyan-
akkor egyes osztályok kihasz-
náltsága rendkívül alacsony, 
másoké mesterségesen maga-
san tartott. Ez az erősen szét-
tagolt és szakmailag is elkü-
lönült sokosztályos szerkezet 
az e l tűrhe tőnél több érdek-
szférára bontja a kórházat, a 

veze tés t há t rá-
nyosan befolyá-
solja . A megyei 
közgyű lé s re-
k o n s t r u k c i ó s 
p rogram e lőké -
szítésén dolgozik, 
s szándékában áll 
a fentebb megfo-
galmazott kritika 
f igyelembevéte-
lével újraszer-
keszteni a kórhá-
zakat, mind rend-
szerükben, mind 
külső megjelené-
sükben. 

O.J. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 
HOLNAP 

AZ MDF székházban (Ró-
mai krt. 31.) 17 órától dr. Kiss 
Lajos jogi tanácsadást tart. 

* 
A V O L T H A D I F O G -

L Y O K B A J T Á R S I S Z Ö -
VETSÉGE Csongrád megyei 
szervezete november 13-án, 
délután 3 órakor teadélutánt 
rendez tagjainak és a szövet-

ségbe belepni óhaj tó volt ha-
d i f o g o l y h a j t á r s a k n a k a 
Deák Ferenc utca 29. szám 
alatt, a helyőrségi kluh eme-
letén. Beszámolnak a végzett 
munkáról , a jövőbeni felada-
tokról és meghívott szakem-
berek adnak választ a felme-
rült kérdésekre, például kár-
pótlási és nyugdíjkiegészítési 
ügyekben. 

THE COSMIC WAY 
SOCIETY 

A jobb jövő új utat és új embert követel belső és külső 
átalakulással. 

Hogyan és miként? 
Erről beszél 
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