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Kifutottak a bérből 

Mentőövet várnak a mentők 
Aggódnak a mentősök. Különösen nehéznek 

látja a helyzetet a rúzsai mentőállomás vezetője, 
Bálint Mátyás. A hat évvel ezelőtt létrehozott, s 
a környékbeli települések ellátására hivatott két 
mentőautós mini-állomást ezekben a hetekben 
már a leépülés veszélye fenyegeti. 

- Egyre nehezebben tudok bért fizetni a 
dolgozóknak. Takarékoskodni kell, de már nem 
tudom miként lehet - panaszolja a községben 
települt mentőállomás vezetője - Szeptembertől 
kezdve havonta 25-30 ezer forinttal kellett 
csökkenteni a bérkeretet. A havi keret normál 
állapotban 290 ezer forint körül van, s ehelyett 
novemberben például 204 ezer forint kifizetését 
engedélyezte a megyei- mentőszervezet. 
Valójában nem a közvetlen felügyeleten múlik, 
a mentőszolgálatnál országosan pénztelenséggel 
küszködnek, pontosabban a bérkifizetésekkel 
nagyon nagy gondok vannak. 

- Talán a racionális létszámgazdálkodásra 
kellene térniük ? 

- A rúzsai állomás létszáma a kötelező 
feladat ellátásra méretezett. Ezen csökkenteni 
csak az állomás tevékenységének leépítésével 
lehetne. Hangsúlyozom, nagy baj és rettentően 
elhibázott lenne az állomás visszafejlesztése. 
Ami szerintünk sajnos reális veszély. Nem kell 
ehhez központosított intézkedés. Ha azt látjuk 
például, az egyik képzett dolgozónk 9600 
forintot tud hazavinni egy hónapban és a gyes-
en lévő feleséggel, nyolc hónapos kisgyerekkel 
ez a családfenntartói bér jelenti a megélhetés fő 
forrását, elképzelhető a dolgozók kényszerű 
váltása. Magyarán, esetleg a nehezen kialakított 
állomás-létszám, a megfelelő képzettséggel 
ellátott állomány elkezd fogyni. A megélhetés 
mindennél fontosabb. 

(Folytatás a 4. oldalon.) 

Göncz nem menti föl 
a médiaelnököket 
A Köztársasági Elnöki Hi-

vatal Sajtóirodája szerdán 
kiadott közleménye szerint 
Göncz Árpád december 9-én 
közölte a miniszterelnökkel, 
hogy dr. Gombár Csabát a 
Magyar Rádió, illetve dr. Han-
kiss Elemért a Magyar Tele-
vízió elnöki tisztéből nem 
menti fel, Sára Sándort a Ma-
gyar Televízió alelnökévé nem 
nevezi ki. Ezzel egyidejűleg -
sürgős tárgyalást kérve -
javaslatot terjesztett elő a 
közszolgálati tájékoztatási esz-
közök (Magyar Rádió, Magyar 
Televízió, Magyar Távirati 
Iroda) vezetőinek kinevezési 
rendjéről szóló 1990. évi LVII. 
törvény módosítására. 

Lapzártakor érkezett a hír a 
miniszterelnöki sajtóirodától, 
miszerint Balsai igazságügy-
miniszter bejelentette, hogy a 
közalkalmazotti törvényre 
hivatkozással Hankiss Elemért 
azonnali hatállyal fölmen-
tették. 

M a i m e l l é k l e t ü n k : 

• • 

MILLIÓS 
NYEREMÉNYJÁTÉK 

6. hét 
A napi nyerő-
számok 
a 4. 
oldalon. 

Válás közös 
megegyezéssel 

Variációk 
az egészségügyre 

(3. oldal) 

Az egyetlen garancia: az alkotmány 
Sólyom László: Az összes alkotmányos 

szabadságjog morális kérdésfeltevés 
(4. oldal) 

Lapzárta után érkezett 

Útilapu Hankissnak 
A Miniszterelnöki Sajtóiroda az alábbi közleményben 

tájékoztatta szerdán este az MTI-t Hankiss Elemér felfüg-
gesztéséről. 

„A kormány dr. Balsai István igazságügy-miniszter, 
vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás alá vont dr. Hankiss 
Elemért, a Magyar Televízió elnökét, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 48. paragrafusának 
1. bekezdése alapján állásából - mai hatállyal - felfüggesztette. 
A felfüggesztés időtartama alatt dr. Hankiss Elemér elnöki 
jogkörét nem gyakorolhatja. Az elnököt megillető minden jogot, 
beleértve az aláírási és utalványozási jogot - az ún. kinevezési 
rendről szóló 1990. évi LVII. törvény alapján - dr. Nahlik Gábor 
alelnök köteles gyakorolni." 

Országgyűlés 

Részletes vita a jövő 
évi költségvetésről 
Az Országgyűlés szerdai 

ülésnapján újra megkezdte és 
le is zárta az 1993. évi költség-
vetésről szóló törvényjavaslat 
vitáját. Az űj rendszerben fo-
lyó költségvetési vita szabályai 
szerint a most megnyitott 
részletes vita alatt a képviselők 
olyan módosító indítványokat 
nyújthatnak be, amelyek az 
egyes fejezeteken belüli átcso-
portosításokra tesznek javasla-
tot, illetve nem járnak kiadá-
sokkal. 

Nem lesz vasutassztrájk 
Megegyezéssel zárult az öt 

vasúti szakszervezet és a 
kormányzat közötti érdek-
egyeztető tárgyalás kedden 
éjszaka. Ezzel elkerülhetővé 
vált a kilátásba helyezett de-

cemberi általános vasutas 
sztrájk. A megállapodás szerint 
a jövő év április elsejétől az 
alaptevékenységekben dolgozó 
vasutasok 6,9 százalék bér-
emeléshez juthatnak. 

Mínusz két fokig fújják... 
/ 

Városi MAV-fúvósok: nemzetközi fesztiválzenekar 

Kakaspörkölt 
Csinált, miianyag ízű világunkban mindennek örül az 

ember, ami egy kicsit más, mint a gyári. A falusi, sárgán 
csillogó bőrű kakas egy távoli rokontól került haza, 
felpucolva és szakszerűen darabolva. Fura illatok szálltak a 
panelkonyhában: régi, gyermekkori pörkölteket, a 
nagymama főztjének ízeit idézve. Mennyivel más világ is volt 
az, nem csak a pörkölt miatt; több idő jutott a családi 
együttlétre, a baráti beszélgetésekre. Felgyorsult életünkben 
nem csak a jó ízű kakas ritka, de az emberi kapcsolatok is. 

Vagy még sem? Az utóbbi hónapokban mintha 
visszalopnák a szürke héköznapi esték varázsos hangulatát: 
az ügynökök, a termékforgalmazók, s a ki tudja mi mindent 
kínáló, bemutató ismerősök. Hétfőn lábasokkal jönnek; 
vegyél húst, zöldséget, fogyhamát, krumplit és hívj néhány 
vendéget. Az este hangulata kiváló, még az sem rontja el, 
hogy végül senki sem rendel egyetlen garnitúrát sem a 
nyolcvan-százezer forintos edénycsaládból. A lényeg, 
legalábbis nekünk, hogy jót beszélgettünk. Másnap jöhet a 
mosópor, a súrolószer, a parfüm és mindenféle kenceficék 
bemutatása, kipróbálása, szagolgatása. A hét közepére még 
be kell férjen egy biztosítási szakember, a végére pedig egy 
kedvezményes vásárlói kártyát eladni akaró ügynök is. 
Gyorsan eltelik a hét. 

S ha már együtt vagyunk, szó kerül gyerekekről, 
színházról, politikáról, szegénységről és gazdagságról: 
mindennapi világunkról. Mondja valaki, hogy a fogyasztói 
társadalom csak az elidegenedést erősíti. Az üzlet, az üzlet -
akkor is, ha emberi kapcsolatokon keresztül vezet hozzá az 
út. 

Van már kakasom, kínáltak hozzá lábast, tisztítószert, 
még arra az esetre is biztosítottak, ha megsérülnék a 
kisercenő zsírtól. Ki sem tettem pedig a lábam a lakásomból. 
Ez ám az igazi piacgazdaság. Már csak néhány százezer 
forint hiányzik hozzá a zsebemből. 

Rafai Gábor 

- A Magyar Fúvószenekari 
Szövetség négyévente kötelezi 
minősítő hangversenyre a 
zenekarokat - magyarázza a 
próba szünetében dr. Mucsi 
Géza a szegedi fúvósok kar-
mestere. - A mostanit már az 
új, nemzetközi pontozási rend-
szer szerint értékelték. Öt ka-
tegória létezik - koncert, show, 
kamara, menet, és folklór-ze-
nekari s ha valaki legalább 
kettőben a legmagasabb minő-
sítési fokozatot éri el, akkor 
jogosult a fesztiválzenekari 
cím viselésére. Ez a nemzet-
közi zenei életben is elismert 
rang, s Magyarországon mind-
össze 4-5 ilyen zenekar létezik. 
- Majd sorban bekapcsolódnak 
a beszélgetésbe a többiek: 
Benkőné Ürmös Ilona, a mű-

A Szeged Városi - MÁV 
Fúvószenekar nemzetközi 

f e s z t i v á l z e n e k a r le t t . 
Minősítő koncertjükön mind 

a koncert, mind a show 
kategóriában arany diplomát 

kaptak. Bevallom, először 
töprengtem, hogyan lehet 

showzenekar egy rezesbanda, 
ám amikor beléptem hétfőn 
a MÁV Művelődési Házba, 
a Csárdáskirálynő népszerű 

dallamai fogadtak. 

velődési otthon igazgatója, és a 
zenekar vezetőségi tagjai: 
Ocskó Ist\'án, Vincze Sándor és 
Hódi István. 

Azt hiszem, a koncert 
kategóriát nem kell külön 
magyarázni, a show-nál pedig 
az eddig megszokott német és 
osztrák mintájú pattogós zene 
helyett inkább az amerikai big-
bandes stílusra kell gondolni. 
Az népszerű operettek mellett 
játszanak például részleteket a 
Jézus Krisztus Szupersztárból, 
Webber Macskák című musi-
caljéből, de a repertoárban 
szerepel Bili Hailey néhány 
rock and rollja is. 

A minősítő koncerten 
egyébként a művelődési ház 
majorette csoportjával együtt 
léptek színpadra a show ka-
tegóriában. A próbatétel pedig 
kemény volt, hiszen az egyik 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Francia testvérvárosunk, Nizza karneválján 

Nagykövetjelöltek 
Az Országgyűlés Külügyi 

Bizottsága szerdai ülésén zárt 
ajtók mögött nagykövetjelöl-
teket hallgatott meg. 

Az MTI értesülései szerint 
mindkét jelölt megkapta a 
bizottság támogatását, ám 
számos komoly aggály is el-
hangzott. Kovács László, az 
MSZP külpolitikai ügyekben 
illetékes ügyvivője az MTI 
érdeklődésére elmondta: a 
genfi állandó ENSZ-képvise-
letet érintő csere ügyében fő-
ként azt tartja erősen kifogá-
solhatónak, hogy egyáltalán 
nem meggyőzőek a Külügy-
minisztérium „hevenyészett" 
indokai az alig két éve kihelye-
zett fiatal karrierdiplomata 
visszahívására. (Mint ismere-
tes, hazánkat dr. Tóth Tibor 
nagykövet képviseli a világ-
szervezet genfi központjában. 
A második esetben, a madridi 
nagyköveti poszt váromá-
nyosát illetően a szocialista 
párti honatya legfőbb aggálya, 
hogy a jelölt számos más 
fontos nemzetközi funkciója 
mellett vajon képes lesz-e 
teljes értékű munkát végezni a 
diplomáciai szolgálatban. (Bár 
a jelöltet a zárt ülésre való 
tekintettel nem nevezték meg, 
korábbi nyilatkozatai alapján 
nyílt titok, hogy Schmitt 
Pálról, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság tagjáról, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnökéről 
van szó.) 


