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• Vt polgármesterszáznegy mhét képviselőjelölt 

A nevezés lezárult, a start következik 

BELÜGYEINK 3 

Vészesen közelednek az 
önkormányzati választások. A 
hét elején több fontos határidő 
leteltét jelezte az óra. Hétfőn 
éjfélkor lejárt az aláírásgyűj-
tésekre szabott idő. A kitöltött 
jelölési íveket kedden délután 
2 óráig kellet t leadniuk az 
érintetteknek. Szeged jegyzője, 
dr. Tóth László szerint az ap-
parátus nem unatkozott, amíg 
végigsilabizálta a dokumentu-
mokat. 

A 180 képviselőjelölt jelölt-
ből 147-en indulhatnak a vá-
lasztásokon. Nekik sikerült 
összegyűjteniük a szükséges 
aláírásokat, javasla tokat . A 
polgármester i székért - a 
visszalépések miatt, a leadott 
j e lö lő lapok a lapján - öten 
versengenek majd Szegeden: 
Csapó Balázs, Kapás Ferenc, 
Szalay István, Szilágyi János 
és Ványai Éva. 

Lezárult a kisebbségi önkor-
mányzatokra történő jelölés is. 
Ezek szerint a c igányok, a 

Nyi la tkozatot 
juttatott el szer-
kesz tőségünkbe 
dr. Krajkó Gyula, 
a Munkáspárt sze-
gedi polgármes-
terjelöltje, misze-
rint v isszalép a 
j e lö l t ség tő l dr. 
Szalay István 
(MSZP-SZDSZ) 
javára. Arra kéri 
ajánlóit, a pártta-
gokat és a velük 

Dr. Krajkó visszalépett 
dr. Szalay javára 
szimpatizáló vá-
lasztópolgárokat, 
hogy a december 
11-i önkor-
mányzati válasz-
tásokon döntését 
vegyék figyelem-
be. A kellő számú 

javas la to t a vá-
lasztási bizot t -
ságnak leadták, 
de a szegedi poli-
tikai életben ész-
le lhető polar i-
zálódás kikény-
szerítette e lépést. 

szerbek, a németek és a szlo-
vákok je lö l t je i szerepelnek 
majd a szavazócédulán. 

Az is egyér te lművé vált, 
hogy mely pártok, szervezetek 
állíthatnak kompenzációs listát 
Szegeden. A Fidesz-KDNP-
MDF-koalíció; az MSZP; az 
SZDSZ; az MSZP-SZDSZ-
koalíció; a Független Kisgaz-
dapárt; a Munkáspárt; a Polgá-

rosuló Szegedért Egyesület; az 
öt párt (Vállalkozók Pártja, 
Agrárszövetség, Nyugdíjasok 
Pártja, Konzervatív Párt, Köz-
társaság Párt) alkotta koalíció. 

Mivel a választás egyfor-
dulós lesz, ezért el kell dön-
teni, hogy mi történik akkor, 
ha a je löl tek azonos számú 
szavazatot kapnak. Ezúttal 
nem az ábécés sorrendben 

veszik f igye lembe , hanem 
sorsolnak. A sorsolást ma 
délután 1 órakor tartják. Ennek 
e redménye je lent i majd az 
erősorrendet. 

A nemzetiségi jelöltek közül 
a szegedi önkormányzatnak 
képvise lő je lehet az, aki a 
legkisebb vokssal bekerül t 
városatya szavazatszámának 
egynegyedét eléri. Ebben az 
esetben a 26 egyéni körzetből 
megválasz to t t képvise lő , a 
kompenzációs listáról bekerült 
17 városatya alkotta testület 
létszáma eggyel nő. Abban az 
esetben szaporodik tovább az 
önkormányzat összlétszáma, 
amennyiben a megválasztandó 
polgármester képviselőjelölt-
ként nem szállt be a ringbe. 

A szavazatszámláló bizott-
ságok tagja i , a pár tok és a 
független polgármesterjelöltek 
által delegált személyek de-
cember l-jén délután 5 órakor 
az i f júság i házban tesznek 
esküt. A jegyzőtől megtudtuk, 
hogy a körzetekben általában 
5 - 6 je lö l t küzd a képvise-
lőségér t , négy körzetben 
azonban nyolcan, kettőben' 
viszont mindössze hárman 
indulnak majd a választásokon. 

V. Fekete 

Szalay doktor és vendégei. (Fotó: Révész Róbert) 

• Szalay István fórumán 

Boncasztalon az egészségügy 
Az MSZP és az SZDSZ kö-

zös szegedi polgármesterje-
lölt je, dr. Szalay István la-
kossági fórumra hívta az ér-
deklődőket tegnap délután a 
Tisza Szállóba. Olyan témát 
választot t , amely egyet len 
választópolgárt és a választási 
korhatár alatt lévőt sem hagy-
hat hidegen. Az egészségügy 
betegségei, a gyógyíthatóság 
miként je került szóba a ta-
lálkozón. Főként orvosok , 
pat ikusok, egészségügyben 
dolgozók foglaltak helyet a 
székeken, de nyitott füllel hall-
gaták a fórum vendége, Sándor 

László - az MSZOSZ alel-
nöke, az Egészségbiztosítási 
Önkormányzat elnöke - által 
elmondottakat azok is, akik 
nyugdíjuk egy részét rendsze-
resen pirulákra költik, akiket 
túlzottan megsétáltatnak orvosi 
ellátás címszó alatt. 

Szalay István a bevezető-
jében azt javasolta, hogy essen 
szó a zöldkártya bevezetésének 
tapasztalatairól, a finanszírozás 
kérdéseiről, a szakmai felügye-
let rendszeréről, a gyógyszer-
ellátásról, az orvosképzésről. 

A másfél esztendeje megvá-
lasztott Egészségügyi Önkor-

mányzat elnöke, Sándor László 
k i fe j te t te , hogy a tb-kártya 
rendszer a hibái ellenére - pél-
dául: 14-15 millió ilyen la-
pocska van forgalomban... - a 
betegek számára migiscsak 
kedvezőbb helyzetet teremtett. 
A társadalombiztosítás azon 
fáradozik, hogy végre kiala-
kítsa a stabil szakmai alapokon 
nyugvó ellenőrzési rendszerét. 
Mivel több bevétel le l nem 
számolhatnak, át kell gondolni, 
hogyan lehetne spórolni a 
kiadásokkal. Érdekeltté tenni 
az orvosokat az olcsóbb gyó-
gyításban: hogy kevesebb időt 

töltsön a beteg a kórházban, 
hogy a kevésbé drága gyógy-
szereket használják, hogy épít-
senek a számítógépek nyújtotta 
in formációs lehetőségekre , 
hogy a finanszírozás arányos 
legyen, stb. Magyarországon 
az e lmúlt 3 évben 853 új 
gyógyszert jegyeztek be, míg 
másutt évente tíz is sok lenne. 
Nálunk az egészségügy 200 
mil l iárdból működik , mi-
közben a gyógyszertámoga-
tásra 61, táppénzre pedig 42 
milliárdot fizet ki az ország. 
Óriási aránytalanság! 

A változtatáshoz szükséges 
a jelenlegi egészségügyi struk-
túra átalakítása, a társadalom-
biztosítás és az önkormányzat 
tényleges önállóságának nö-
velése. 

A fórum végén a polgár-
mester je lö l t Szalay István 
örömmel szólt róla, hogy a vita 
parlamentáris keretek között 
za j lo t t , olyan problémákat 
vetett fel, amelyek megoldását 
a majdani önkormányzatnak 
fel kell váltania, a maga lehe-
tőségeihez mérten, kötelessége 
lesz orvosolni. 

F. S. 

/«_) zovjetológus ismerősöm tíz évvel ezelőtt még ellenzék-
CL/ ben élt, s gondolkodásának egyik alappillére volt, 
hogy „demokráciát a Szovjetuniónak is!" A nyolcvanas 
évek közepén ő se hitte volna, hogy ez ilyen hamar bekö-
vetkezik. 

Néhány hete összefutottam vele, nagy teák mellett 
váltottuk meg a világot, s egyszer csak kibökte, hogy ami a 
Szovjetuniót illeti, talán mégse demokrácia kellett volna 
oda, hanem kezdetben valami átmenet. 

A demokrácia és a diktatúra között sokféle kellemetlen 
átmenet létezhet - talán az is ezekhez a kínos átmenetek-
hez sorolható, ami most a valahai szovjet térségben ural-
kodik. 

Ki tudja, hány nemzedéknyi idő alatt lehet orvosolni azt 
a bajt, amit nem az ateizmus, hanem az istentelenség, a 
„szovjetizálás" milliók és milliók lelkében, emberi és szel-
lemi tartásában okozott? A világtörténelemben valószínű-
leg még sose fordult elő, hogy ekkora népesség ennyire 
egyöntetűen legyen ilyen nagyon gondatlan, és nemtö-
rődöm... Egy olyan birodalom romjain, ahol még járhatat-
lanná használt klotyókban is arany betűkkel ragyogott: 
„Legnagyobb érték az ember!" (Vagy talán éppen emi-
att...) 

Nem egy munkaszerződést láttam, amiben külön pont 
rögzíti, a munkavállaló nem kötelezhető rá, hogy az 
Aeroflotnak és utódvállalatainak a járatain utazzon. 

De nézzük a közelmúlt jelentősebb baleseteit. Elsüllyedt 
az Esztonia komp. Szinte csak életerős fiatalemberek 
menekültek meg róla, olyanok, akiknek megfelelő fizi-
kumuk volt hozzá, hogy a többieket letiporják. Egyikük, 
egy német kamionsofőr mesélte a Spiegelben, hogy amikor 
beállt a kompra, megkérdezte, hogy - a nemzetközi szokás 
szerint -, miért nem kötözik le a jármüvek kerekeit? A 
válasz a szovjet szokás szerint így hangzott. „Nye nádo!" 
Magyarul: nem kell, s hozzá egy legyintés. Biztosan ki 
lehetne számítani, hogy az elszabadult jármüvek miatt 
mennyivel süllyedt gyorsabban a komp... 

Nye nádo - semmilyen szabályt nem kell betartani. 
Mert aki ellenőrizné, hogy betartják-e a törvényeket és 
szabályokat, az is legyint: „Nye nádo!" 

És hullák százaiban, ezreiben (Csernobil!) összegződik 
a felelőtlenség. 

Talán nem felejtettük még el az orosházi helikopter-
balesetet, ahol a légi sofőr a megengedett nyolc helyett ki-
lenc utassal tartott bemutatót, s meg is haltak mind, mert 
légi jármüvet még senki nem tudott annyira szabálytalanul 
vezetni, hogy font maradt volna a levegőben... 

f ^Js most itt kószál Magyarországon a huszonnyolc kiló 
i i hasadóanyag. Ki szállította és hova? Egyelőre csak a 
honnan a biztos: a volt Szovjetunióból... Onnan jön majd 
a szakértő is, aki állítólag fel fogja ismerni, hogy mi a fene 
az— Addig békésen sugároz a Központi Fizikai Kuta-
tóintézet raktárában. 

Elnézést kérek l^ev Tolsztojtól, Puskin Sándortól, meg 
Csajkovszkijtól, s mindenki mástól, akit érint, de az oro-
szok „építette" Szovjetunió szétesésével egy világméretű 
szeméttelep szabadult rá a Földre. 

Hogy az a szemét azelőtt, az SzKP-uralom idején ne lett 
volna ott? Dehogynem. Ez volt a birodalom hajtóanyaga. 

SZEGED, STEFANIA 1 0 . , SAJTÓHÁZ 
ITT FELADHATJA HIRDETÉSÉT, 
REGGEL 7-TÖL ESTE 7-IG! 
D é l m a q y a r o r s z A q 

• Részadatok a választásokról 

Tarolnak a függetlenek? 
Az Országos Választás i 

Munkacsoport szerdáig több 
mint ezer szervezet mintegy 45 
ezer képv i se lő je lö l t j ének 
adatait rögzítette számítógépes 
nyilvántartásában. A szervezet 
i l le tékesének tá jékoz ta tása 
szerint vasárnap estig az összes 
adatot gépre viszik, majd 
hétfőn hajnalban megkezdik az 
adatok á tadását a nyomdai 
munkálatokra. A pártok által 
önál lóan indított j e lö l t ek 
számát tekintve az MSZP áll 
az élen 3 ezer 66 jelölttel. Az 
SZDSZ-nek 2 ezer 532, a 
Munkáspár tnak 1180, az 
FKGP-nek 1157, az MDF-nek 
651, a Fidesznek 639, a 

KDNP-nek pedig 629 jelöltje 
van. Jelentős, 19 ezer 361 a 
független jelöltek száma, és 
ugyancsak számot tevő a 
különböző koalíciók aránya is. 
A nyilvántartásba vett 4 ezer 
200 polgármester-jelölt közül 
önállóan az MSZP 184-et, az 
SZDSZ 113-at, az FKGP 72-
őt, a Munkáspár t 42-őt , a 
KDNP 33-at, az MDF 31-et, 
míg a Fidesz 21-et állított. Az 
1365 kisebbségi je löl tből a 
Lungo Drom c igányszer -
vezetnek 302, a Phralipének 
pedig 176 támogatottja van. A 
független polgármester-jelöltek 
száma megközelí t i a 2 ezer 
700-at. 

• A száz évvel ezelőtti három-
ezerből megmaradt mintegy 
másfélezer alföldi kunhalom 
(kurgán. korhány) jogi védelmé-
nek megteremtéséhez kíván tá-
mogatást nyújtani az a tanácsko-
zás, amely szerdán délelőtt kez-

A kunhalmokéit 
dődött Békéscsabán, a Megye-
házán a hat alföldi megye ter-
mészetvédelmi és muzeológiai 
szakembereinek részvételével. 

• Kevéssé jel lemző, hogy 
egy áfész „beszáll" a privati-
zációba. A Dél-Tisza Menti 
Áfész - húsz szövetkezettel 
karöltve - nemrégiben nyert 
pályázatot a régió egyik leg-
nagyobb kereskedőházának, a 
Tisza Füszért Rt.-nek résztu-
lajdonára. A hét elején Kele-
men János áfész-elnököt a 
részvénytársaság igazgatósá-
gának elnökévé is megválasz-
tották. 

• Az áfész kiskereske-
delmi bolthálózattal ren-
delkezett eddig. Milyen 
változást hoz, hogy egy 
nagykereskedelmi céggel 
léptek házasságra? 
- Kezdjük talán ott, hogy 

több privatizációs kört is fu-
tottunk, végül a Délszak Kon-
zorcium révén 21 áfész több-
ségi tulajdont szerzett a Tisza 
Füszértben. Rendkívül pozitív 
folyamatnak tartom, hogy a 
kis- és nagykereskede lem 
Magyarországon is kezd kö-
zeledni egymáshoz. A Dél-
Tisza Menti Áfész az elmúlt 
években kialakította az egysé-
ges arculatú „zöld-bolt" háló-

© KÉRDÉS 

Milyen a Füszért-házasság? 
zatát. Az áfészek most kö-
zösen hozzák létre az ország 
legnagyobb üzle t láncát , a 
Coop-hálózatot. Később egy-
séges választékkal, akciókkal, 
azonos árakkal jelenünk majd 
meg. A déli régióban óriási 
előny, hogy társtulajdonosai 
lehetünk egy olyan nagyke-
reskedelmi cégnek, mint a 
Tisza Füszért. 

• Úgy tudom, az áfészek-
nek saját nagykereske-
delmi cégük is van, a Kon-
kordia Kft. Kicsit furcsa 
helyzet alakulhat így ki! 
- A Konkordiát régebben 

hívtuk életre, a közös beszer-
zés megoldására. Akkor még 
szó sem volt privatizációról. 
Úgy gondolom, a Konkordia 

Kft. eddig jól szolgálta a cél-
ját. Ezután majd az élet meg-
mutatja, mi lesz a megoldás. 
Kicsit választékbővítésnek is 
felfogható, hogy az áfészek 
megtartották ezt a káeftét. Az 
esetleg mindkét társaságban 
tulajdonos áfészek onnan fog-
nak vásárolni, ahonnan több 
hozadékra számíthatnak. Ho-
zadék alatt nemcsak az esetle-
ges engedményt kell érteni, 
hanem azon túl az osztalékot 
és nem utolsósorban a kiszol-
gálás színvonalát. Ráadásul a 
Tisza Füszértnek, ha nagy vá-
sárlói is az áfészek, de to-
vábbra is ugyanolyan fonto-
sak maradnak a magánke-
reskedők, mint eddig. 

• Hogyan alakulnak a 

Kelemen János 

Dél-Tisza Menti Áfész 
dolgai? 
- Az idén is sikerült jöve-

delmezően gazdálkodnunk. A 
szövetkezet tagjai jó oszta-
lékot kaphattak, hiszen egy 
ötezer forintos részjegy után 
két-két és fél ezer forintot 
fizettünk ki. Elindítottuk a 
tagi törzsvásárlói rendszert, s 
egyre többen lesznek így 
vásárlóink is a tagok közül. 
Az pedig évek óta nem történt 
meg, ami az idén, hogy a 
taglétszám emelkedni kezdett. 

R. 6. 


