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Gyermekműsorok 
- az egészségért 

HAZAI TÜKÖR 5 

Az Alsóvárosi Általános Iskola cirkuszi erőművész csoportja. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

• Nemes céllal kezdett szerve-
zőmunkába még januárban a 
Szeged Városi Tiszt iorvosi 
Szolgálat. Az egészséges élet-
módra nevelés t l eg jobb az 
általános iskolában kezdeni -
ez volt az alapgondolat, s en-
nek jegyében keresték meg az 
iskolákat. Az eddigi munka 
eredménye vasárnap a város 
több helyszínén is látható volt: 
a Spor tcsarnok, az I f júság i 
Ház, és a Városi Tisztiorvosi 
Szolgálat Sólyom utcai épülete 
látványos programokkal várta 
a gyerekeket - és szüleiket; 
hiszen a gyermekek segítsé-
gével még a szülők is nevel-
hetők... És persze az is fontos, 
hogy minden előadáson gye-
rekek játszottak gyerekeknek. 

Az Egészséges Szegedért 
Alapítvány, a Sportcsarnok, és 
az Ifjúsági Ház támogatásával 
lé t re jöt t rendezvények az 

egészséges életmód fontos-
ságát sugallták. Sportbemu-
tatók, tornagyakorlatok, klasz-
szikus és modem táncok, népi 
játékok, divatbemutató - aztán 
rajzkiállfáts, vers- és próza-
mondás, színjáték, valamint 
diszkó... Ennyi minden fért a 
vasárnapi programokba. 

A részvevők még ajándékot 
is kaptak, csupa olyasmit, ami 
az egészség megőrzéséhez 
igazán hasznos: sportszereket, 
vitaminokat, gyümölcslevet, és 
még sorolhatnánk. Az ajándé-
kozás a rendezvények támo-
gatói segítségével volt lehetsé-
ges, akiknek ezúton is köszö-
net jár. A cél: folytatni a va-
sárnap megkezdett munkát, s 
minél nagyobb számban be-
vonni az iskolákat a Városi 
Tisztiorvosi Szolgálat kezde-
ményezte munkába. 

Ny. P. 

Csaló hírszerző 
Államtitoksértésre irányuló 

előkészület, vesztegetés és más 
bűncselekmények alapos gya-
núja miatt a Budapesti Ügyész-
ség Nyomozó Hivatala nyo-
mozást folytat Dieter Hofmann 

• Ha saját történelem-
könyvet írna, annak az 
utóbbi két-három évet 
taglaló fejezetébe mit rög-
zítene? 
- A pol i t ikába '88 tá ján 

kerültem, ellenzéki szerepre 
készültem. Békés átmenettel, 
belülről felszámolni az akkori 
á l lampár tot , s lé trehozni a 
demokratikus baloldalt. Ez volt 
a hajdani MSZMP Szegeden 
született reformköreinek célja. 
Meglepően hamar közel kerül-
tünk e célkitűzések megvalósu-
lásához... Ellenfeleink segítet-
ték a szocialista pártot a gyors 
magára találásban, mert olyan 
társadalmi intézményeket is 
szétzúztak volna, melyek szer-
ves átalakulása mellett joggal, 
az érintettek egyetértését ki-
váltva érvelt az MSZP. Ilyen 
intézmény a szakszervezet 
vagy a szövetkezetek... Ezért 
aztán hiába szólt az MDF-
SZDSZ-paktum a kétpólusú 
rendszer álmáról, Magyaror-
szágon hárompólusú politikai 
rendszer alakult ki, melynek 
csúcspontjai: a liberális, a de-
mokratikus baloldal, a konzer-
vatív. Korábban is azt mond-
tam, hogy a liberalizmus érték, 
de nincs benne annyi politikai 
erő, hogy ellensúlyozhatná a 
konzervativizmust, s különö-
sen a radikális jobboldalt, vagy 
másképpen a „veszetteket". Az 
elmúlt egy esztendő során iga-
zolódott e nézetem. 

• A Parlament megalaku-
lása után lett az MSZP or-
szággyűlési képviselője. A 
politológusból lett politikus 
mit tekintett - mondjuk így 
- „küldetésének"? 
- Politikai célomnak tekin-

tettem, hogy hozzájáruljak a 
baloldal szuvereni tásának 
megőrzéséhez, középen tartá-

Géczi József, a politológusból lett politikus 

A képviselő küldetése: a közvetítés 
sához. Feladatomnak tartom, 
hogy hozzásegí tsem a kon-
zervatív erőket a szélsőségeik-
től való megszabadulás tó l . 
Meggyőződésem volt, hogy 
Magyarországon mindenféle 
szélsőségnek a saját táborán 
belül kell e l sz ige te lődnie . 
Kezdte ezt a baloldal, hiszen a 
rendszerváltás egyik értelme az 
ortodox baloldal elszigetelése 
volt. Folytatták a liberálisok, 
akik az ellenzéki szerepkörben 
hamar kijózanodtak a „Tudjuk! 
Merjük! Tesszük!" vad radika-
lizmusából. Az européer job-
boldal és a szésőség szétválásá 
már nehezebben megy. 

• Nézetei sok tekintetben 
eltérnek az „uralkodó esz-
méktől". Mennyire járhat 
egyéni utat egy parlamenti 
pártfrakcióhoz tartozó 
képviselő? 
- Kendermagos kakas va-

gyok a baromfiudvarban. Ezt 
szoktam mondani magamról. 
Alkati sajátosságom, hogy ha 
valamit túlságosan egyolda-
lúan vall a többség, akkor az 
nekem gyanús. Kisújszállásra 
is azért mentem el, mert a 
különböző nézetek közötti 
közvetítés természetemből 
fakadó kényszer. Kisújszállás 
értelme ugyanis számomra az, 
hogy az MDF-en belüli mér-
sékelt körök segítséget kértek, 
hogy a népiséget megsza-
badíthassák a csurkista je l -
szavaktól. Ott Csurka elszige-
telődött, az az MDF-en belül 
pedig kialakult egy korszerűen 

Fotó: Schmidt Andrea 

és konszolidáltan gondolkodó 
népi társaság... 

• Nem gondolja, az utóbbi 
évek legfőbb sajátossága, 
hogy mindent csakis a po-
litikán át szemlélünk, s a 
társadalom rétegei mégsem 
értik egymást? 
- Baj, de a rendszerváltással 

jár az „átpolitizáltság", hiszen 
a civil szféra kialakulatlan. 
Ezért aztán „ lobbyzása im" 
részben ahhoz kapcsolódtak, 
hogy erősödjön ez a szféra, 
erősödjenek a vállalkozók, kü-
lönösen az agrárágazatban. 
Mert valóban: többféle Ma-
gyarország él egymás mellett. 
Az önmagában forgó politikai 
elit, mely nem tud a társada-
lommal párbeszédet folytatni, 

melynek belső botrányait egyre 
elkeseredettebben szemléli egy 
népes, de a történéseket alig 
ér tő Magyarország . S ezen 
kfvül mégiscsak építgeti magát 
egy önszerveződő, ötletektől 
duzzadó harmadik, mely azzal 
a reménnyel kecsegtet, hogy e 
káoszból mégiscsak születik 
valami. 

• Mit vár az 1994-es vá-
lasztásoktól? 
- Ha kibírjuk addig, akkor a 

je lenlegi parlamenti pártok 
bekerülnek az új Ország-
gyűlésbe is. Addigra talán 
összeszedi magát a Kisgaz-
dapárt, megtisztul az MDF, s 
meg fog jelenni egy egységes, 
radikális jobboldal. Az újabb 
pártok esélyeit nehét kiszámí-
tani , de úgy gondolom, az 
Agrárszövetség és a Köztár-
saság Párt „házassága", s a 
szociáldemokrata pártok vá-
lasztási szövetsége eredményes 
lehet. A Pozsgay-féle NDSZ a 
MDF „maradékával" állhatna 
össze. Az MSZP biztos, hogy 
erősödni fog, s akkor számom-
ra már szinte mindegy, hogy 
ellenzéki vagy kormányzati 
szerepkört kap. 

• Géczi tanár úrnak vagy 
képviselő úrnak szólítják 
majd '94 után? 
- Szívesen kipróbálnék egy 

olyan szerepet, melynek lénye-
ge: a megyéjével, városával, 
körzetével törődő egyéni kép-
viselő az országos politikának 
is aktív részese... 

Djszászi noná 

Hölgyek 
- nagy többségben 

51 éves osztrák üzletembert, 
aki Magyarországon mint 
repülőtéri biztonsági megbí-
zott, illetve rendőrségi szakem-
ber „működött". 

Az 1992-ben oklevelet szerzett hallgatók intézményenként 
kar, illetve szak szerint 

Megnevezés Hallgatók Ebből: 
száma: nők 

aránya,% 

Állam- és Jogtudományi Kar 198 48,0 
Bölcsészettudományi Kar 213 77,5 
Természettudományi Kar 346 40,5 
József Attila Tudományegyetem 757 52,8 
Ebből: tanári szak 306 71,6 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 599 74,6 
Ebből: tanári szak 596 74,7 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 26 92,3 
Ebből: tanári szak 26 100,0 
Szent-Györgyi Albert Orv .Tud. Egy. 439 66,3 
Ebből: orvos 206 48,1 

gyógyszerész 130 68,5 
védőnőképzés 103 100,0 

Kertészeti és Élelmiszerip. Egyetem 
Élelmiszeripari Főiskolai Kar 100 52,0 
Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési Főiskolai Kar 109 21,1 
Hittudományi Főiskola 9 -

Összesen: 2039 60,7 

A fe lsőfokú képzésben a 
legnagyobb szerepet továbbra 
is a régi hagyományokkal 
rendelkező József Attila Tu-
dományegye tem, a Szent-
Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetem és a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
tölti be. E három intézményből 
kerül ki a végzősök közel ki : 

lenctizede. 

A képzés s t ruk túrá jának 
megfelelően a végzősök leg-
nagyobb részét - csaknem felét 
- a pedagógusok teszik ki. Az 
összes hallgató 15 százaléka 
középiskolai, mintegy három-
tizede általános iskolai tanári 
oklevelet kapott. A jogász-
képzés súlya csökken, 1992-
ben 198 fő - az összes hallgató 
nem egészen egyt izede -
végzett az állam- és jog tu -
dományi karon. A Szent-
Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetemen fo lyó 
komplex képzés keretében az 
elmúlt évben 439 fő, a végzős 
hallgatók egyötöde szerzett 
diplomát. Közülük 206 volt 

orvos, 130 gyógyszerész és 
103 védőnő. A műszaki képzés 
hiányával és a pedagóguspálya 
elnőiesedésével összefüggés-
ben jelentős nagyságrendű a 
f e l ső fokú képzésben a nők 
túlsúlya; az 1992-ben végzett 
hallgatóknak hattizede volt a 
nő. 

Ez évtől újra elindult Sze-
geden a közgazdasági képzés, 
ezúttal diplomásoknak; jogá-
szoknak, matematikusoknak. 

Az új, magasabb követel-
ményekhez igazodva a hallga-
tóknak növekvő hányada be-
szél idegen nyelveket . Az 
1992-ben végzettek közül 313-
an középfokú, 173-an felső-
fokú nyelvvizsgával rendelkez-
tek. 

A S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t 
Orvostudományi Egyetemen 
fo lyó angol nyelvű képzés 
keretében 1992-ben 45 külföldi 
diák szerzett diplomát, 22-en 
orvosit, 23-an gyógyszerészit. 

(KSH) 

• Csalók és becsapsttak • Nincs mit lelsgíalni • Cuksr, bagéért 
Az ötletgazdák a háttérben lapítanak (Folytatás az 1. oldalról.) 

térfigurák pedig nagyon kíno-
san ügyelnek arra, hogy sehol 
ne szerepeljen a nevük és főleg 
ne az aláírásuk. 

• Ha magánemberként fel 
akarok venni tíz ezer forin-
tot, ahhoz két kezest kell 
vinnem. Érthetetlen a cé-
gek magatartása. Bekopog 
hozzájuk az utcáról egy, 
úgymond vállakozó és ők 
mindenféle garancia nélkül 
az ölébe pottyantják az 1-2 
milliós portékát. Ennyire 
naivak a nagykereskedők és 
a kft-k? 
- Égyrészt a bank sem ad in-

formációt a partnerükről, más-
részt ők szabadulni szeretnének 
a felhalmozódott készletüktől. 
Oldani kellene a jelenlegi banki 
titoktartás az üzleti téren és szi-
gorítani a vállalkozói igazolvány 
kiadásának feltételeit. 

• Arról már nem is beszél-
ve, hogy a pénzintézetek 
fülében jobban cseng a 
kintlévőség, mint a veszte-
ség szó, ha egy cég újabb 
hitelt akar felvenni... 
- Ez valószínűleg így van. 

A kicsalt árú értékéről végképp 
lemondhatnak, mert ha havi 
ezer forintjával majd törleszt-
geti is a szélhámos, abból so-
kára gyűlik össze a millió -
vélekedett Keczer úr.. 

• Említene néhány emlé-
kezetes esetet? 
- Gölöncsér úr többszörösen 

büntetet t e lőéletű személy. 
Szabadul, majd mentesítése 
révén 3oo forintért kiváltja a 
vállakozói igazolványt a pol-
gármester i h ivata lban. Egy 
kft,-tői másfél millió forint ér-

tékben libát visz el hizlalásra, 
tolltépésre. A jószágok eltűn-
nek, ellopták őket - védekezik 
Gölöcsér. Csakhogy négy hó-
napig ő ezt nem jelezte. Vajon 
miért? Más. Három vásárhelyi 

• férfi Budapesten autót bérel 
négy napra. Egyiküknek jogo-
sí tványa van, másikuknak 
munkahelye. Kettőjükkel kötik 
a szerződést . A kocsit nem 
viszik vissza, majd amikor el-
kapják őket a másfél milliós 
autó sehol. Lefoglalni nem 
tudnak mit tőlük. 

• Nemrégiben említett úr 
egy „cukor-sztorit"... 
- Egy vásárhelyi vállalkozó 

11 Ifát kibérelt és a konvojt a 
sárvári cukorgyárhoz irányí-
totta. Kiszámolták neki, hogy 2 
millió 15o ezer forintba kerül. 

Kért egy csekket, elballagott a 
helyi postára és ott befizetett 
215, azaz ket tőszázt izenöt 
forintot. Mielőtt visszament a 
gyárba négy nullát rákanyarí-
tott a visszakapott igazoló szel-
vényre. A cukrot már vihette 
is. A sofőröket is azzal fizette 
ki. Az árut féláron adta el. 

• Ön szerint a cégek 
hogyan védhetik ki az ilyen 
eseteket? 
- Legyenek sokkal körülte-

kintőbbek - javasoha dr. Ke-
czer Gábor . - Mill iós téte-
leknél irreálisan rövid a lo-l 5 
napos visszafizetési határidő. 
És nem ártana, ha a banki ti-
toktartást egészséges mértékig 
oldanák a jövőben . Erről 
egyébként szó van, ez Nyugat-
Európában már gyakorlat. 

V. Fekete Sándoi 
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