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Mattot kaptak a nyugdíjasok. (Fotó: Nagy László) 

A jól megérdemeli pihenés? 
- A jól megérdemelt nyug-

díjas éveket gondtalanul sze-
rettük volna leélni, ám a több-
ség csak sínylődik - Sarnyai 
István, a Nyugdíjas Párt sze-
gedi elnöke a tegnapi tagtobor-
zó gyűlésen tiltakozott a 14 
százalékos nyugdíjemelés mód-
ja ellen is. Ki je lente t te , a 
politikában ideje volna véget 
vetni a porhintésnek - média-
háború stb. - , és a társadalmat 
mélyebben érintő problémák-
kal kellene foglalkozni. A jó 
közérzethez persze hozzátar-
tozna a volt szocialista orszá-
gokkal a kölcsönös biztonságra 

törekvő kapcsolatok kiépítése 
is - szögezte le a Kossuth 
Lajos sugárúti nyugdíjas klub-
ban a párt szegedi elnöke. 

• 
A Nyugdí jasok Országos 

Kamarája nemrégiben tartott 
budapesti sajtótájékozatóján az 
alábbi megállapításokat tette. 
Az öregkori e l szegényedés 
mindennapivá vált, az infláció 
következtében a nyugdíjasok 
közel 80 százaléka súlyos 
megélhetési gondokkal küzd. 
Folytatódik a nyugdíjak érték-
vesztése, az emelések általában 
elmaradnak a nettó átlagkere-

setek növekedésétől. Az öreg-
ségi nyugdíjasok majdnem 4 
százaléka havonta 6000 forint-
nál kisebb ellátásban részesül, 
43,7 százaléka 6-8000 , míg 
39,5 százaléka 8-10 000 forin-
tot kap havonta. A nyugdíjasok 
mintegy 40 százaléka a létmi-
nimum alatt él, közismerten 
nehéz a 70 ezer mezőgazdasági 
nyugdíjas megélhetése. Ha-
zánkban 300 ezer olyan idős 
korú állampolgár él, akinek 
nincs jövedelme, s közülük so-
kan k imaradtak a szociál is 
törvény támogatási köréből is. 

ói. 

• Országgyűlés 

Pénzalapok -

kivételes eljárásban 
Hétfőn délután az Ország-

gyűlés folytatta tavaszi ülés-
szakát. Napirend előtt Annus 
József (MSZP) mondott rövid 
köszöntő beszédet a Nemzet-
közi Nőnap alkalmából. 

A napirend előtti teendők 
elvégzése után az Országgyű-
lés három elkülönített állami 
pénzalappal foglalkozó tör-
vénytervezet kivételes eljárás-
ban történő megtárgyalásával 
folytatta munkáját. Miután az 
államháztartásról szóló törvény 
ér telmében január elsejétől 
állami pénzalapot létrehozni, 
valamint működtetni csak 
törvénnyel lehet, ennek megfe-
lelően tett e lő te r jesz tés t a 
kormány az alapok működé-
sének újraszabályozására. így 
került a képviselők elé a Me-
nekültügyi Alapról, a Rehabi-
litációs Alapról, valamint a 
Kisvállalkozói Garanciaalapról 
szóló törvényjavaslat. Néhány 
módosító indítványtól elte-
kintve a felszólaló honatyák 
mindhárom javaslatot támo-
gatták; a három elkülönített ál-
lami pénzalapról szóló tör-
vényjavaslatokról előrelátha-
tólag ma, kedden határoz a T. 
Ház. 

A képviselők ezután meg-
kezdték a Felzárkózás az Euró-
pai Felsőoktatáshoz Alapról 
szóló törvényjavaslat tárgyalá-
sát, de a kora esti órákban az 
ülést elnapolták. 

Román válságstáb 
A román kormány hét-

főn vá l ságparancsnok-
ságot hozott létre a Mol-
dovában, Dobrudzsában 
és a Havasalföld kiterjedt 
területein két napja tartó 
nagy havazás , hófúvás 
okozta súlyos problémák 
megoldására , az erőfe-
szítések összefogására. A 
múlt heti nagy havazás 
nyomán még csak részben 

sikerült megtisztítani az 
utakat, amikor vasárnap 
újabb hóesés kezdődött. 
Bukarestben hétfőre vir-
radóra fé lméteres hó 
esett, a repülőterek nem 
fogadnak és nem indí-
tanak gépeket. Erdélyben 
téli körülmények között, 
de normálisan lehet köz-
lekedni. 

• A feledhetetlenül finom per 
m Törlik a szalámi nevét? 
• A volt gyáros gyermekei Amerikából 

Pick-pech? 
Nem babra megy a játék. Ez 

mindkét értelemben igaz. Egy-
részt mert szalámira, másrészt 
pedig igazán nem mindegy a 
szegedi szalámigyárnak, hogy 

a vi lághírűvé vált Pick ter-
méket ugyanezzel a névvel, 
vagy esetlet mással kell a piac-
ra dobnia a jövőben. Pickként 

(Folytatás a 3. oldaton.) 

Környezetbarát 
energetika 
• Szerveződik a MET szegedi tagozata 

Valószínűleg kevesen tud-
ják, hogy városunkban is létre-
jött a Magyar Energetikai Tár-
saság helyi tagozata. Ha pon-
tosítani akarunk, akkor úgy fo-
galmazunk, hogy: a szervező-
dés és a tagtoborzás fázisábah 
van. Dr. Barátné dr. Csanálosi 
Borbála, a Démász Rt. üzlet-
igazgatója egyike az 1992 má-
jusában létrehozott szegedi ta-
gozat szűkebb vezetőségének. 
Őt kérdeztük arról, hogy mi-
lyen célki tűzései vannak a 
MET-nek és ezen belül a 
szegedi tagozatnak. 

- A helyi tagozat tagsága 
főleg a Démász és a Szetáv 
vállalat kollktívájából kerül ki. 
Célunk, hogy az energetika 
szakmai presztízsét növeljük és 
erre a kérdésekre érzékeny 
közvéleményt alakítsunk ki. 
Ezért várunk minden olyan 
energet ikában já ra tos vagy 
ezzel foglalkozó szakembert, 
aki célkitűzéseink megvaló-
sításában segítségünkre lehet. 
Napjainkban mind a világon, 
mind szűkebb környezetünk-

ében nagyon fontos a környe-
zetvédelmi szempontok érvé-

nyesítése, ezért feladatul tűz-
tük ki a környezetbarát ener-
getika kialakítását, ennek elő-
segítését és teijesztését is. 

- Milyen gyakorlati lépése-
ket terveznek az említett elkép-
zelések megvalósítása érdeké-
ben? 

- Szeretnénk foglalkozni az 
energetikai oktatás, a szakem-
berképzés elősegítésével, szer-
vezésével. Felkeressük az ön-
kormányzat műszaki irodáját, 
velük egyetemben és együtt-
működve kívánjuk az energeti-
kai kérdéseket kezelni. Arra 
szeretnénk felkérni őket, hogy 
- nemcsak a MET-tagoknak, 
hanem a lakosságnak is - tart-
sanak előadást Szeged város 
energiagazdálkodási célkitűzé-
seiről. Úgy érezzük ez a téma 
közérdeklődésre is számíthat. 

A MET-be egyébként nem-
csak a szakemberek, a szakmai 
egyesületek és vállalatok ta-
gosodhatnak be, hanem bárki, 
akit foglalkoztat, érdekel ez a 
korábban inkább tabutémának 
számító terület. 

K. F. 

Az abszolút győztes Szabadkáról: Biacsi Dávid. (Fotó: Nagy László) 

• A Délmagyarország helyesírási különdíjai 

Szabadkai diák az abszolút első 
A Délmagyarország Lap- és 

Könyvkiadó Kft. különdíjait 
vehette át tegnap a sajtóház 
klubjában az idei Implom Jó-
zsef helyesírási verseny három 
jól szereplő diákja és felkészítő 
tanára. A magyar nyelvterület 
l egrangosabb középiskola i 
helyesírási versenyét évek óta 
Gyulán, az Erkel Ferenc Gim-
náziumban rendezik meg, gim-
náziumi, szakközépiskolai és 

szakmunkásképző kategóriákra 
bontva, s a vetélkedőn az or-
szág összes megyéje mellett 
vajdasági, erdélyi és felvidéki 
városok középiskolái is képvi-
seltetik magukat. Lapunk az 
idén legjobban szereplő szege-
di diáknak, Márkus Anitának 
és felkészítőjének, dr. Palásthy 
Pálné tanárnőnek (Kőrösy Jó-
zsef Közgazdasági Szakközép-
iskola), a legjobban szereplő 

Csongrád megyei d iáknak , 
Fazekas Erikának és felkészítő-
iének, Erdeiné Papp Éva ta-
nárnőnek (Zsoldos Ferenc Mű-
szaki Szakközépiskola, Szen-
tes), illetve a szabadkai Biacsi 
Dávidnak, a verseny abszolút 
győztesének, és felkészítőjének 
Hózse Éva tanárnőnek (Sveto-
zar Markovié Magyar Tannyel-
vű Gimnázium) adta át külön-
díjait. 

„Zsoldosokat" keres 
a Magyai Honvédség 

Majdnem háromezer ,,zsol-
dos" katonát keres a Magyar 
Honvédség. A hivatalos meg-
fogalmazás szerint sorkatonai 
beosztásba továbbszolgálatra 
lehet jelentkezni többek között 
rajparancsnoki, harcjárműve-
zetői, gépjárművezetői, autó-
szerelő, híradástechnikai mű-
szerész, nyomdász, villanysze-
relő beosztásokba. 

Erdélyi Lajos honvédelmi 
szóvivő az MTI kérdésére el-
mondta, hogy elsősorban azok-
ba a beosztásokba keresnek 
szerződéses továbbszolgálókat, 
amelyekbe a 12 hónapos sor-
katonai szolgála t i idő alatt 
nehezen lehet magas szinten új 
embereket kiképezni. Jelenleg 
egyébként néhány száz szerző-
déses katonája van a Magyar 
Honvédségnek. 

A je len tkezés i fe l té te lek 
között szerepel a büntetlen elő-
élet, a 35 év alatti é le tkor , 
valamint legalább 10 hónapos 
sorkatonai szolgálat. A jelent-
kezőknek legalább 2, legfel-
jebb 12 év szolgálati időt kell 
vállalniuk. Az első három hó-
napban azonban a szolgálati 
viszonyt bármelyik fél indok-
lás nélkül megszüntetheti. És a 
zsold, azaz a bér havi bruttó 
16-17 ezer forint. 


