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Vágjuk le, varrjuk be! 
Szemet szemért, fogat fogért - ugye ismerős a középkori 

drákói törvény. Nos, most gy újonnan alakult szerbiai pórt 
tűzte zászlajára ezt a szlogent, és a programjuk is körülbelül 
ebben a szellemben fogant. Tehát a Keresztény Ökológiai 
Párt tagjai - mert róluk van szó - a jövőben keményen küz-
deni fognak a szexuális erőszak minden formája ellen, s ezt 
megelőzendő, minél több nyilvánosház megnyitását tűzték ki 
célul. 

Szerintük, aki nemi erőszakot követ el. annak le kell vág-
ni. ha nőről van szó (feltételezzük, hogy ilyen is van/lesz), be 
kell varrni. A párt keményen küzd te a pornóirodalom és a 
pornófilmek ellen, a miniszoknya általuk meghatározott mé-
rete pedig nem lehet rövidebb a térd feletti 5 centiméternél. 
Egyelőre 90 bigott tagot számlál a párt, de állítólag ren-
geteg támogatójuk van. hiszen programjuk arra irányul, 
hogy a szerb nő visszatérjen családjához, a hagyományos fa-
kanál mellé, eddig ugyanis természetellenes rendelkezé-
sekkel, tönrnyekkel meggátolták ebbéli jogainak érvénye-
sítésében. A Keresztény Ökológiai Párt továbbá küzd az 
abortusz, a feminizmus ellen, a pravoszláv ökológia érvénye-
sítéséért. 

Csoda, hogy eddig senki sem perelte be őket környezet- és 
társadalomszennyezését. 

t t . 

Duray Miklós a szlovák rádióban 

SZDSZ-napok Szegeden 

Nagyító alatt: a „szociális háló" 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

Hága Antónia a cigánytelepen 

A szlovákiai magyarságot 
egyszer már kitelepítették, 
pzért alapvetően fontos, hogy 
az alkotmány biztosítsa a 
szülőföldhöz való jogainkat -
mondta a szlovák rádióban 
csütörtök este Duray Miklós, 
az Együttélés elnöke. 

Szerinte a szlovák alkot-
mány a „hivatalos jogrendet 
tiszteletben tartva is lehető-
séget ad a kisebbségek jogai-
nak a megsértésére, és nem 
biztosítja a nemzeti kisebbsé-
gek egyenjogúságát". Mint 
mondta, az így előállt jogbi-
zonytalanság több elemből 
tevődik össze, hiszen a „ma-
gyar anyanyelv-használatot 

A macedón parlament 
csütörtök este elvi határozatot 
hozott arról, hogy az Európai 
Közösség edinburghi csúcsta-
lálkozóján „Macedónia Köz-
társaság (Skopje)" néven is-
merjék el. 

A név kiegészítésére Kiro 

A szervezők - Magyar Vál-
lalkozói Kamara Csongrád Me-
gyei Szervezete és a Szegedi 
Erdély Kör - , céljaiknak meg-
felelően politikamentes, áru-
csereközpontú eszmecserét, 
tanácskozást bonyolíttattak le 
a szép számban megjelenő, 
határon túli és határon belüli 
vállalkozókkal. 

Mindehhez kitűnő alapot biz-
tosított Gheorghe Domuta, a 
budapesti román nagykövetség 
kereskedelmi tanácsosának elő-
adása. A szolgáltatott adatok 
szerint a pártállami időszakban a 
magyar-román kereskedelmi 
kapcsolatok csúcsesztendeje 600 
millió rubel forgalmat bizto-
sított; 1991-ben a konvertibilis 
valutára való átállás esztende-
jében mindez egyharmadára, 
210 millió dollárra csökkent. A 
viszonylagos fellendülés éve az 
idei; a növekedés 29 száza-
lékban fejezhető ki. Domuta úr 
személyesen is támogatja a 
vállalkozók találkozóit, mivel 
megítélése szerint a forga-
lomnövekedés elsősorban nekik 
köszönhető. Nagyváradon és 
Szatmárnémetiben már vett részt 
hasonló találkozón. Azt viszont 
nem hallgathatta el, hogy a 
magyar kivitel háromszorosa a 
romániai behozatalnak, s ez 
Románia számára mérleghiányt 
okoz. A két ország külkeres-
kedelmi minisztériuma külön 
szakértői csoportot foglalkoztat 
a kereskedelem, a termékcsere 
növekedésére, amit elősegít a 

korlátozó intézkedések mellett 
- az alkotmány szelleme sze-
rint - a kisebbségi pártok betil-
tásának lehetősége is adott". 

Azokra az állításokra vála-
szolva, amelyek szerint a szlo-
vákiai magyar kisebbség az 
európai mérték fölött álló jogo-
kat gyakorolhat, Duray Miklós 
azt mondta: - Attól tartok, 
hogy azok, akik erre a mérték-
re hivatkoznak, nem tudják, 
hogy mi az európai mérce... Az 
alkotmány betű szerinti értei-* 
mezése indokolttá teszi, hogy a 
csehszlovákiai magyarság saját 
helyzetének rosszabbodásával 
számoljon. 

Gligorov elnök tett javaslatot, 
hogy e lőseg í t se Athén és 
Skopje vitájának rendezését, 
megteremtve a feltételeket 
Macedónia elismertetésére. 

A parlamentben csak a ma-
cedón nemzeti párt képviselői 
szavaztak a javaslat ellen. 

A szegedi Helyőrségi Klub 
vendégszeretetét élvezve, tegnap 
megkezdődött és ma folytatódik 
a Borona '92 elnevezésű román-

magyar gazdasági találkozó. 

Constantin Fota és Kádár Béla 
miniszterek közötti megállapo-
dás. Jelen pillanatban a végső 
tárgyalások folynak a kettős 
adóztatás elkerülését, illetve a 
beruházások kölcsönös támoga-
tását célzó egyezményen. A 
tervek között szerepel egy közös 
román-magyar bank alapítása is. 
Jelenleg 600 vegyes vállalatról 
van tudomásuk. Az eddig meg-
tett lépések a magyarországihoz 
mérhetők, ugyanis a piacgaz-
dálkodás feltételeit igyekeznek 
megteremteni. Bár 1992-ben az 
ipari tevékenység 23 százalékkal 
csökkent, a kivitelt 21 százalék-
kal növelni tudták. Az ország 
kereskedelmi mérlege 560 millió 
dolláros negatívumot mutat; az 
utóbbi három hónapban sikerült 
e mérleget pozitívvá változtatni. 
Külkereskedésükből Magyaror-
szág 2,5 százalékot mondhat 
magáénak; míg magyar viszony-
lagban a román partner 1,6 
százalékos részesedéssel bír. 

Farkas Mária, a kolozsvári 
Eco-Info képviselője a tőke- és 
információhiány negatív hatásait 
ecsetelte. Olyan vállalkozói 
adatbankon munkálkodnak, 
amely lehetővé teszi a naprakész 
szolgáltatások biztosítását, s a 
Magyar Vállalkozói Kamara 

Bolgár 
bányaszerencsétlenség 

Három bányász vesztette 
életét a bulgáriai Bobov Dol-i 
bányában történt robbanásban. 
Pénteki sajtójelentések szerint 
egyelőre nem tudni, hogy a 
robbantáshoz készülődő bá-
nyászok a munkavédelmi elő-
írások megsértése vagy metán-
gázrobbanás miatt vesztették 
életüket. 

Szakértők szerint a sze-
rencsétlenség idején a normális 
érték több mint 200-szorosát 
haladta meg a mérges gázok 
értéke a szénbányában. 

Arafat: 

Engem akartak 
megölni! 

Jasszer Arafat, a PFSZ VB 
elnöke biztos forrásokra hi-
vatkozva állítja, hogy őt akarta 
megölni az az izraeli elitala-
kulat, amelynek öt tagja egy 
titkos hadgyakorlat során no-
vember elején meghalt. 

- A katonák egy Boeingon 
gyakorlatoztak, és nem Haszan 
Naszrallah sejket, az Irán-barát 
Hezbollah szellemi vezérét 
akarták megölni, hanem azt, 
aki egy Boeing 707-esen szo-
kott utazni... vagyis engem -
idézte a palesztin vezetőt pén-
teki számában az Al-Ittihad, az 
Izraeli Kommunista Párt lapja. 
Több angolszász lap tudni 
vélte, hogy az izraeliek bejrúti 
merényletet készítettek elő: az 
akcióban arabnak öltözve vet-
tek volna részt az elitalakulat 
katonái. 

A palesztin vezető az izraeli 
kormányfő által hetek óta 
ellene folytatott kampányában 
az ő befeketítésének és egy 
életére törő akció előkészíté-
sének szándékát látja. Jichak 
Rabin több alkalommal is a 
béke útjában álló akadályként 
festette le Jasszer Arafatot. 

Csongrád Megyei Szervezetével 
való kapcsolattartást. 

Nagy Júlia, a nagyváradi 
Média Kft. képviselője a keres-
kedelmi társaságok alakírását, 
illetve a külföldi befektetéseket 
szabályozó romániai törvényeket 
ismertette. E törvények magyar 
változata a mai találkozó foly-
tatása előtt a helyszínen tanul-
mányozható és megvásárolható. 

Amíg a két ország kormány-
zata közös bank felállítását 
tervezi, addig a kolozsvári Dacia 
Félix, illetve a budapesti Indo-
suez Magyarország bankház -
egymás között - a román-ma-
gyar kereskedelmi fizetések 
rendszerét kidolgozta és életbe 
ültette. Dr. Csillag Ferenc is-
mertette e rendszer jellemzőit. 
Az Indosuez 1992 szeptembe-
rében megvásárolta a Kultúr-
bank Rt. részvésnyeinek 63,8 
százalékát, s a hivatalos eljárást 
követően a bank új neve: Ban-
que Indosuez Magyarország Rt. 
(BIM). E csoportnak a történe-
lemhez kapcsolódó múltja: előd-
jét a Szuezi-csatorna meg-
építésére és működtetésére ala-
pították 1858-ban. Francia tőke 
áll a háta mögött. 

Ma 10 órától Olajos Csaba, a 
Magyar Vállalkozói Kamara 
országos elnöke tart előadást, 
majd - az előjelek szerint -
megszületnek az első üzlet-
kötések. 

PATAKI SÁNDOR 

Az SZDSZ elnökének és 
szakértőinek kétnapos, tapasz-
talatszerző programját záró 
sajtótájékoztatón Rózsa Edit, 
szegedi parlamenti képviselő 
elmondta, hogy a szociális háló 
feslése miatt is kétségbeejtő 
országos helyzethez képest 
városunkból kellemes benyo-
másokkal távoznak. Oka ennek 
az, hogy megbizonyosodtak 
arról, az önkormányzat komoly 
erőfeszítéseket tesz a lakosság 
szociális helyzetének „szinten 
tartása" érdekében. Példaként 
említette, hogy míg más tele-
püléseken ilyen intézményeket 
zárnak be, addig Szegeden új 
bölcsödé és szociális otthon 
épül. A bölcsödé a szociális 
háló része, egy olyan szolgál-
tatás, mely esélyt biztosít a nő 
számára, hogy anyai hivatása 
mellett a férfiakkal azonos 
értékű közéleti szereplő, vál-
lalkozó, munkavállaló is lehes-

Kórházak a 
A Szegeden vendégeskedő 

SZDSZ képviselők közül Ró-
zsa Edit, dr. Andriska Géza és 
dr. Fáklya Csaba, a Csongrád 
megyei kórházak orvos-igaz-
gatóit, valamint a megye és a 
város tisztiorvosi szolgálatának 
vezetőit hívták meg beszélge-
tésre a szegedi kórház könyv-
tárába. A szabad demokraták a 
konzultációt azzal a céllal kér-
ték, hogy megyénk egészség-
ügyi intézményeinek gondjai-
ról első kézből szerezzenek 
olyan információkat, amelye-
ket képviselői munkájuk során 
hasznosítani tudnak. 

A házigazda, dr. Hampel 
György, a szegedi kórház-
rendelőintézet orvos-igazgatója 
a Magyar Kórházi Szövetség 
minap megalkotott állásfogla-
lásának ismertetésével kezdte a 
konzultációt. A szövetség ál-
lásfoglalásában a többi között 
leszögezi: költségvetési tarta-
lék nélkül, komoly hiányokkal, 
katasztrofális bérekkel kezdik 
a magyar kórházak és rendelő-
intézetek az 1993-as esztendőt, 
ami következménye annak is, 
hogy a társadalombiztosítás 
mindmáig nem élvez prioritást 
az állami költségvetésben. 

Ezt erősítették meg az in-

Nyolcvankét újságíró vesz-
tette életét az idén erőszakos 
körülmények között december 
első hetéig. 

Az AP jelentése szerint a 
legtöbben közülük - huszon-
heten - az egykori Jugoszlávia 
köztársaságaiban haltak meg. 
Hárman a novemberi venezue-
lai puccskísérlet alatt vesztet-
ték életüket. Tizenkét újságíró 

A bölcsődék helyzetével, 
a cigányok gondjaival, 

a nyugdíjasok közérzetével, 
az egészségügy nehézségeivel 

ismerkedtek a Szegedre 
látogató szociáldemokrata 
országgyűlési képviselők. 

sen. Ezért üdvözölte a kezde-
ményezést, a Hajlat utcai, úgy-
nevezett nyitott bölcsödét, aho-
va olyan anyák vihetik el nap-
közben csemetéjüket, akik 
nevelési gondjaik megoldásá-
ban várnak segítséget, vagy 
szakszerű ellátást igényelnek, 
míg ügyes-bajos dolgaikat in-
tézik. 

A dorozsmai cigánytelepen 
Hága Antónia járt. A képvise-
lőnőt elkísértük, a látottakról 
és hallottakról lapunkban 
hamarosan beszámolunk. 

A szegedi SZDSZ-es parla-
menti képviselő társaságában 

tézményvezetők, hiszen a sze-
gedi, a makói, a szentesi, a 
hódmezővásárhelyi kórház 
vezetői egyöntetűen állították: 
intézményük súlyos anyagi 
gondokkal küszködik -
egyesek szerint a működő-
képesség határán áll. Szeged 
alpolgármestere, dr. Ványai 
Éva mindehhez még annyit 
fűzött hozzá, hogy Csongrád 
megye egészségügyi intézmé-
nyeinek helyzete - országos 
viszonylatban - a legsanya-
rúbb, mert a f inanszírozás 
nincs arányban feladataikkal. 

Többen nehezményezték a 
tb-finanszírozás elmaradását, 
így a szentesi kórház igaz-
gatója, dr. Kovács Ágnes, aki 
elmondta, hogy a kórház saját 
erejéből létrehozott művese-
ágyakat, i l letve onkológiai 
osztályt a társadalombiztosítás 
nem hajlandó tényleges költ-
ségén finanszírozni. A szegedi 
gyermekkórház szintén saját 
erőből kialakított intenzívosz-
tályával kapcsolatban ugyanezt 
mondta el dr. Tekulics Péter 
orvos- igazgató , akinek tb-
finanszírozást igénylő levelét a 
Országos Társadalombiztosí-
tási Főigazgatóság - immáron 
fél éve - válaszra sem méltatja. 

82 meggyilkolt 
újságíró 

Törökországban, tíz Peruban 
lelt gyilkosság áldozata. 

Ezeket a szomorú adatokat a 
Freedom House, a szabad saj-
tót és szólásszabadságot támo-
gató magánintézmény tette 

dr. Fáklya Csaba és dr. And-
riska Géza ellátogatott a Kálv-
ária sugárúti Idősek Otthonába, 
majd nyugdíjasokkal találko-
zott. Néhányan jelezték: a 
nyugdíjba küldött emberek 
több hónapos késéssel kapják 
meg első járandóságukat. 
Ezért Rózsa Edit a jövő héten, 
csütörtökön fogadóórát tart, 
melyre elsősorban azokat 
várja, akik hasonló gondokkal 
küszködnek. 

A kétnapos eseménysorozat 
a képviselők közös fogadóórá-
jával zárult. 

Az SZDSZ programja nem 
fejeződött be - jelentette ki 
Rózsa Edit. A szabaddemok-
rata parlamenti képviselők a 
közeljövőben a megye más 
településeit is meglátogatják, 
hogy személyesen érzékelhes-
sék: mi fogalalkoztatja az em-
bereket. 

ú T 

Az orvos-igazgatók elmond-
ták, hogy a közalkalmazotti 
törvény - amely milliós tételek 
kifizetésére kötelezi az egész-
ségügyi intézményeket -
teljesíthetetlen többletfinan-
szírozás nélkül. 

Az egészségügy reformjáról 
szólva valamennyien hangsú-
lyozták: a reformnak nincs 
meg az anyagi alapja, többlet-
pénz nélkül az átalakítás nem 
valósítható meg. 

A konzultációt kezdeménye-
ző Rózsa Edit SZDSZ-es kép-
viselő mintegy zárszóként a 
következőket mondotta: igaz 
ugyan, hogy nem áll rendelke-
zésre annyi pénz, amennyi az 
egészségügy anyagi gondjait 
egy csapásra megoldaná, de 
éppen ezért érthetetlen, miért 
kell súlyos milliókat, milliárd-
okat költeni - példának okáért 
- olyan beruházásokra, mint az 
Űrkutatási Központ, vagy a 
Hadiipari Intézet. Nem elha-
nyagolható tényező az sem, 
hogy az elmúlt évtizedeket 
figyelembe véve, a legnagyobb 
százalékos arányt a ma hatal-
mon levő kormány költötte 
magára és intézményeire. 

K. K. 

közzé. A New York-i székhe-
lyű intézmény szerint 53 azok-
nak az újságíróknak a száma, 
akiket tudósításaikért megtor-
lásul gyilkoltak meg. 

A munkájukért életükkel 
fizető újságírók száma 1934 
óta az idén a legmagasabb. 
Rajtuk kívül 199 újságírót bán-
talmaztak tettlegesen és hat-
vankilencen kaptak életveszé-
lyes fenyegetést. 

Macedónia - névadás 

Borona '92 román-magyar gazdasági találkozó 

Hullámvölgy után... 

működőképesség határán 


