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„Megőriztük szilárdságunkat..." 
Dr. Surján László, a KDNP elnöke 
nyilatkozik a Délmagyarországnak 

A Kereszténydemokrata Néppárt megyei vezetősé-
gével és a helyi Szervezetek képviselőivel találkozott 
pénteken este Szegeden dr. Surján László, a párt orszá-
gos elnöke, népjóléti miniszter. Kbbó'I az alkalomból 
kértünk tőle exkluzív nyilatkozatot lapunk számára. 

• Makó, Vásárhely és Szeged: 
kiindulási pontok 

u November 6-ra várva 

Gyűjtőpáll 
a kisgazdáknak 

• Pártelnöki minőségében 
miként értékeli pártja eddi-
gi szereplését a kormányko-
laciában és hogyan jelle-
mezné a KDNP helyzetét a 
jelenlegi belpolitikai kons-
tellációban? 
- Úgy látom, hogy a KDNP 

jelentős mennyiségi és szel-
lemi fejlődésen ment keresztül 
az elmúlt három évben. A párt 
meg tudta őrizni a stabilitását, 
a koalíción belüli szilárdságát 
is, mégpedig a kisgazdáknál 
bekövetkezett szerencsétlen 
események miatt, illetve amiatt 
is, ami úgy indult, hogy az 
MDF bomlási folyamata lesz, 
de ezt ma már inkább az MDF 
megtisztulási folyamatának 
nevezném. 

• Időnként felmerül a párt 
önállóságának a kérdése... 
- Valóban, az önál lóság 

vagy inkább az önállótlanság-
nak a jelzőjét szokták ránk osz-
tani, néha már önkéntelenül is, 
de mi úgy érezzük, hogy ezt 
nem handabandázással, tiltako-
zással kell cáfolni , mert ez 
nem illik a párt stílusához. 

• Ez azt jelenti, hogy nem 
vesznek részt semmilyen 
választási koalícióban sem? 
- Ezt szilárdan elhatároztuk. 

Látjuk, hogy ellenkező előjelű 
kezdeményezések is vannak... 
Mi le akarjuk mérni, hogy az 
1990-ben 6 százalékot kapott 
parlamenti párt százalékosan 
mennyit tud előre lépni egy 
önálló megméretés esetén... 

• Ezek szerint van valóság-
alapja annak a megálla-
pításnak, hogy az ön pártja 
most úgynevezett felmenő 
ághan van? Egyet ért ezzel? 
- Egyet. 
• Ennek ismeretéhen mit 
jósol pártjának a jövő évi 
választásokon? 
- Az emelkedést nehéz le-

mérni, de az biztos, hogy az 
utóbbi időben mintha küszöb-
áttörés történt volna. Ezen azt 

Letért pá lyá járó l , majd 
Perutól 1600 kilométerre nyu-
gatra a Csendes-óceánba zu-
hant az október 8-án felbo-
csátot t kínai műhold. Az 
amerikai űrkutatási intézet 
köz leménye szerint a két 
tonnás meghibásodott műhold 
minden bizonnyal egy darab-
ban merült el az óceánban. 

értem, hogy a sajtó figyelme 
jobban ránk irányult s a sajtó 
egy komoly barométer... Egyes 
kö/.véleménykutatások ugyan 
nem a legkedvezőbbeket 
mondják rólunk, de más jelek 
arra utalnak, hogy pártunk a 
választók körében igenis jó 
benyomást kelt. Példaként csak 
azt említeném: a nem pártot 
választók körében végzett 
felmérések esetében a tetszési 
indexünk 45 százalékos volt, 
ami „holtversenyes" második 
helyet je lentet t számunkra . 
Ami viszont nagyon fontos 
részünkre, hogy amikor azt 
kérdik a polgároktól: árulják 
már el kit utálnak a legjobban, 
akkor a mi megítélésünk a leg-
kedvezőbb! A kormánytagok 
közüli népszerűségi indexben 
azért a népjóléti miniszter nem 
a legutolsó helyen szokott 
szerepelni.. 

• Népjóléti miniszterként 
eleget tett-e a tárca szabta 
elvárásoknak? 
- Ebben a gazdasági hely-

zetben ez egy reményte len 
vállalkozás... Valódi népjólétet 
és fejlett egészségügyet terem-
teni, nyilvánvalóan agyrém, s a 
bukásrara való predesztinált-
ságot feltételezi. Ehhez képest 
a helyzet nem rossz. 

• Ezt hogyan értelmezi? 
- Tudjuk, hogy az ország-

ban az újraelosztási index a 70 
százalék felé közeledik és 60 
százalék alatt volt, amikor át-
vettük a kormányzást. Ha az 
ország gazdasági felemelke-
dését komolyan meg akarjuk 
valósftani, akkor nem szabad 
ennyi pénzt elvenni a termelés 
helyétől és újra elosztani köz-

Kínai szakértők cáfolják a hírt, 
tudomásuk szerint - bár pályá-
ja időközben kissé módosult -
a műhold, amely Mao Ce-tung 
gyémántokkal díszített érmét 
viszi magával, továbbra is a 
Föld körül kering, és még hat 
hónapig fenn is marad az 
űrben. 

Surján László: Eldurvulhat a 
kampány. . . (Fotó: Gyenes 
Kálmán) 

célokra, mert különben nem 
lesz kitörés. Sokan ezért azt 
mondják, hogy a népjóléti tá-
rca egy gyenge tárca, nem 
tudott érdeket érvényesíteni, 
pedig ez a közel 10 százalékos 
újraelosztási arány növekedés 
ez pont az el lenkezőjét mu-
tatja. Ez furcsán néz ki, mert, 
ha a gazdasági oldalról nézem, 
akkor ez hiba volt. Én viszont 
azt mondom, hogy mégsem 
volt hiba, mert nem lehet a 
nyugati tanácsadók tanácsait 
mechanikusan alkalmazni, a 
mi környezetünk és körülmé-
nyeink egészen mások, mint az 
övéké. Azt hiszem a válasz-
tások kapcsán is komolyan kell 
majd fogla lkoznunk azzal , 
hogy hol, az élet melyik terü-
letén lehet legalább ideiglenes 
jelleggel befagyasztani a ki-
adást, milyen forrásból lehet 
pénzt szerezni arra, ami mind-

• - Ismerem Magyarországot és 
nagyon jól érzem magam itt. 
Előzőleg egy évet foglalkoz-
tam gazdasági illetve kereske-
delmi ügyekkel a budapesti 
perui nagykövetségen, mint 
ügyvivő. Csak a beosztásom 
változott, mert a felelősség és a 
munka ugyanolyan sok, mint 
azelőtt. Annál is inkább, mert 
Peru és Magyarország jelenlegi 
helyzete között több hasonló-
ság van. 

• Mit tart a legfontosab-
bnak? 
- Egyfelől a demokratikus 

átalakulás hasonlóságát, gazda-
sági téren pedig az infláció 
megállítására irányuló törek-
véseket, valamint a nemzetközi 
valutaalap és az ország viszo-
nyát. De Peruban a privatizáci-
ós folyamat és az új külföldi 
befektetések bátorítása is a 
magyarországihoz hasonlóan 
működik. 

• Milyen módon sikerült az 
önök országában ennyire 
látványosan, 7 ezer száza-
lékról 40 százalékra leszo-
rítani az inflációt? 
- Néhány évvel ezelőtt Peru 

is bekerült a recessziós hullám-
völgybe, igen magas, mintegy 
7000 százalékos volt az inflá-
ció. Ebben az állam volt a hi-
bás, mert a recesszió közepette 
az állami pénznyomás rend-
kívül felgyorsult. Ezt kellett 
megszüntetni, valamint radiká-
lisan csökkenteni a túlnőtt ál-
lami bürokráciát. Mellesleg a 

annyiunk közös érdeke? Mert 
nyugdí j is csak akkor lesz 
több. ha az aktív lakosság töb-
bet keres. Az aktív lakosság 
pedig akkor tud többet keresni, 
ha a termelés fokozódik. 

• Néhány konkrét intézke-
dése kapcsán pro és kontra 
hangzottak el vélemények. 
- Nem szégyel lem amit 

szociális miniszterként tettem. 
Az egészségügyben, az alapel-
látásban tavaly többletként 5 
mil l iárdot „produká l tunk" , 
jövőre pedig 30 mil iárddal 
nagyobb lesz az egészségügy 
költségvetése, mint idén volt. 
Nem mondhatnám, hogy ez 
egy gyengén vezetett tárca... 

• Milyen választási kam-
pányra számít? 
- Csak egy választás lehetősé-

get adhat arra, hogy a pártok pél-
dául a gazdasággal kapcsolatos 
nézeteiket a választók elé tár-
ják. Ha egyeltálan van ilyen 
nekik. A szavazók pedig majd 
döntenek. Nagy kérdés, hogy a 
pártok fölvállalják-e az őszinte 
szót? Vagy pedig felállnak a 
hordóra és azt mondják: Aki 
magyar velem tart és gazdag 
lesz! Meggyőződésem egyéb-
ként, hogy a lakosság van már 
annyira érett, hogy ezt a hor-
dószagot így nem szereti! Ha 
lakosság most inkább a szirén-
hangoknak hisz, akkor majd 
1998-ban ránk szavaz, mert 
belátja, hogy ezek már akkor 
megmondták . . . Ha pártok 
feltárják igazi lapjaikat, igazi 
programjaikat, akkor egy vi-
szonylag csendes, békés kam-
pány lesz. De, ha ez nem 
történik meg, akkor személyi 
kérdésekre szorítkozik majd a 
csatározás hogy: melyik mi-
niszterelnök-jelöltnek jobb a 
zakója, hogyan hordja a nyak-
kendőjét, mikor, mit csinált az 
édesapja, az édes mamáról már 
nem is teszek említést. Eldur-
vulhat tehát ez a dolog, amitől 
az Isten óvja meg kis hazánkat! 

• Egy év múlva, ha ismét 
találkozunk, szólíthatom 
miniszterelnök úrnak? 
- Ez önökön, választókon 

múlik. 
Kisimre Ferenc 

A Nasca-vonalakról , Pe-
ru régésze t i k u t a t á s a i n a k 
ö s s z e g z é s é r ő l s z e r v e z e t t 
előadást a J A T E Hispanisz-
tikai Tanszéke, melyre Sze-
gedre látogatott Peru rend-
k ívü l i é s m e g h a t a l m a z o t t 
n a g y k ö v e t e , B e r t h a V e g a 
Pérez a s szony is, A diplo-
mata eme minőségében elő-
s z ö r á l l t a n y i l v á n o s s á g 
előtt, hiszen nemrég adta át 
megb íző l eve l é t G ö n c z Ár-
pád köztársasági e lnöknek. 

nemzetközi valutaalap is előírt 
Peru számára ilyen intézkedé-
seket. 

• Az állami bürokrácia 
csökkentése alatt az állam-
apparátus megnyirbálását 
érti? 
- A perui apparátus elefánt-

típusú növekedésbe kezdett, 
elkerülhetetlenné vált, hogy a 
bürokrácia lassítsa, sokszor 
megbénítsa a gazdasági és po-
litikai törekvéseket. Ezért kel-
lett radikálisan csökkenteni: 
ahol addig négyezres létszám 
volt, ott lecsökkentették négy-
százra. 

• A latin-amerikai demok-
ráciákat sohasem jellemez-

A három párt hosszú utat 
tett meg addig, hogy a várva 
várt november 6-i eseményen 
kimondják az egyesülést. A 
maga során mindenki kezde-
ményezte (valamilyen formá-
ban) a tárgyalásokat, végül a 
36-os f rakc ió Bács-Kiskun 
megyei illetőségű országgyű-
lési képviselőjét . Kocsenda 
Antalt kérték meg. hogy Solt-
vadkerten hívjon össze egy 
nagygyűlést. Ez a nyáron meg-
történt, s következő lépésként a 
képviselőházban találkoztak e 
három párt szevezói. Akkor 
körvonalazódtak a történelmi, 
békési program alapján , a 
lehetőségek. Korszerű, a mai 
igényeket figyelembe vevő, az 
egységet, mint alapvető szük-
ségletet megvalósító progra-
mot dolgoznak ki - határozták 
el - , s jelenleg három változat 
él az új párt nevét i l letően. 
Megegyeztek abban, hogy a 
jogfo ly tonosság biztosí tása 
érdekében a három párt no-
vember 6-ig nem szünteti meg 
tevékenységét. A Történelmi 
Kisgazdapárt intézőbizottságát 
kibővítették a másik két párt 
vezetőivel, s az utolsó simítá-
sokat végzik azon alapelveket 
illetően, melyek révén megva-
lósulhat az egyesülés. 

A továbbiakban minden 
megyében és városban a no-
vember 6-i esemény szervezé-
sét tartják első számú feladat-
nak. Arra kérik a kisgazda el-
veket vallókat, hogy újítsák fel 
tagságukat. Aki részt akar ven-
ni november 6-án, a Budapesti 
Nemzetközi Vásár F-pavilon-
j ában tar tandó egyesülés i 
nagygyűlésen, jelentkezzen 
Szegeden, a Nemzeti Kisgaz-
dapárt Victor Hugó 5. szám 
alatti központjában mindennap 
déle lőt t , s e be je len tkezés 
alapján személyre szóló meg-

Fotó: Schmidt Andrea 

te a nagy stabilitás. Milyen 
hatással vannak Perura a 
környező országokban -
elsősorban Kolumbiára és 
Bolíviára gondolok - tör-
tént események, a terroriz-
mus terjedése és a kábltó-
szermaffia jelenléte? 
- Peruban jelenleg alkot-

mánytisztelő, demokrat ikus 
kormány van hatalmon. Nem-
rég, amikor az elnök a rendkí-
vüli állapotot elrendelte, az al-
kotmánynak csak b izonyos 
pontjait függesztette fel, épp 
azért, hogy a reformokat haté-
konyabban lehessen megvaló-
sítani. Például a polgári bün-
tetőtörvényeket kellett felfüg-

Hosszabb beszélge-
tésre gyűlt össze Szege-
den a Nemzeti Kis-
gazdapárt székházában 
több olyan politiku és 
szervező, aki szívügyé-
nek tekinti a széttagolt 
kisgazdapárt egyesítését. 
Hangsúlyozták: nem a 
személyek a fontosak, 
inkább az a tény, hogy a 
Nemzeti, a Konzervatív 
és a Történelmi Kisgaz-
dapárt végre eljutott ar-
ra a pontra, hogy ütő-
képes, egységes szerve-
zetté váljon. 

hívót fog kapni. Autóbuszjá-
ratot indítanak a jelentkezők-
nek a budapesti rendezvényen 
való részvételre. 

Milyen célokat tűz maga elé 
az új , egységes k isgazda 
tömörülés? Meg akarják szó-
lítani azon vidéki, paraszti 
származású polgárokat, akik 
nem hazudtolják meg hovatar-
tozásukat. Érdekvédelmet és -
képviseletet akarnak biztosí-
tani minden jó szándékú kis-
gazdának. Céljuk a zökkenő-
mentes, minél kevesebb áldo-
zattal járó polgárosodás elő-
segítése. Úgy érzik, hogy a 
je len leg i Országgyűlésben 
valós és hatékony képviselet 
nélkül maradt az általuk kép-
viselt réteg, s félnek, hogy a 
jövő évi választáson nehogy 
ugyanígy jár janak. Politikai 
f egyver tá rukbó l k izár ják a 
demagógiát és a fedezet nél-
küli ígérgetéseket. Nem sze-
mélyben, tömegben gondol-
kodnak. Kapaszkodót szeretné-
nek biztosítani a város és a 
megye minden kisgazdájának, 
amit csakis egymás támogatá-
sával tudnak elérni. 

Pataki Sándoi 

geszteni , hogy a ter rorcse-
lekmények elkövetői katonai 
törvénykezés előtt felelhes-
senek. így lehetett terroriz-
musért életfogytiglani bünte-
tést bevezetni. Ami a térséget 
illeti, a valóban a kábítószer-
kereskedelem és a terrorizmus 
a legnagyobb problémák. Ezek 
természetesen Perut is befolyá-
solják, miután maga is koka-
cserje termelő ország. 

• Előadásában említette, 
hogy Peruban a demokrati-
zálódási folyamat az alkot-
mányozó nemzetgyűlés ösz-
szhívásával stabilizálódott. 
A régi alkotmányt lírai 
elemekkel teli okmánynak 
nevezte. Mit ért ezalatt? 
- Tulajdonképpen arról volt 

szó, hogy olyan megfogalma-
zások és ígéretek voltak az al-
kotmányban, melyeket az ál-
lam nem tudhatott teljesíteni. 
Az új alkotmány már a magán-
szektornak ad nagyobb lehető-
séget és a valósághoz igyek-
szik alkalmazkodni. A másik 
fontos vonását már említettem: 
megszünteti az állam túlsze-
repét. Egyébként a hazámban 
most vasárnap népszavazáson 
kérdezik meg az állampolgá-
rokat, hogy egyetértenek-e az 
új alkotmánnyal. 

Panak lózsef 

Pályázati hirdetmény 
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

P Á L Y Á Z A T O T HIRDET 

S Z E G E D M. J . V Á R O S G Y E R M E K K Ó R H Á Z 

GAZDASÁGI IGAZGATÓI 
Á L L Á S Á N A K 1994. J A N U Á R 1-JÉTŐL 
T Ö R T É N Ő B E T Ö L T É S É R E 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú szakirányú 

végzettség, 
- előnyt jelent költségvetési szervnél szerzett gazdálkodási, 

vezetői gyakorlat. 
A pályázat tartalmazza: 
- a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
- iskolai végzettségét, szakképzettségét tanúsító okiratok 

másolatát, 
- önéletrajzát. 
- erkölcsi bizonyítványát. 
A pályázatokat a megjelenéstől számított 15 napon belül lehet 
benyújtani Szeged M. J. Város polgármesteri hivatal egészségügyi 
és népjöléti irodájára (6745 Szeged, Széehenyi tér 11.) 
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Műhold az óceánban? 
i f i m a ^ ^ 

• Szegeden járt a perui nagykövet 

Az elefántapparátus vége 


