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Akcióban 
a borkommandó 

• Egységes egészségügyi informatika 

Szövetséges körházak 

Megpecsételt aláírás: Gál Mátyásné, a Metrimpex Kft., Hantos Zoltán, a MEDNET Kht. és Gál György, 
a Polygon Kft. képviselője. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

jegyzet 

Polgári feudalizmus 
M egy a kohorsz, körben pajzsukkal védik magukat 

a harcosok, a pajzsok közül pedig előreszúrnak 
a lándzsák, mert legjobb védekezés a támadás. Ez az 
ókori kép jut eszembe az öt, pontosabban négy plusz 
egy ember láttán, akik ma az országot irányítják: 
Orbán Viktor miniszterelnök, Áder János házelnök, 
Kövér László nemzetbiztonsági miniszter, Szájer Jó-
zsef, a Fidesz-frakció vezetője és Stumpf István, a mi-
niszterelnök személye körüli miniszter, aki csak kül-
tag, hiszen nem volt kollégiumi társ. 

Szakember, tanácsadó nem tud közébük férkőzni, 
szövetségeket nem kötnek, be- és elzárkóznak, s in-
kább azt keresik, hogy kivel lehet még szakítani. Úgy 
látszik, követik azt a szerencsétlen hazai hagyományt, 
amely nem úgy gondolkodik, hogy a siker érdekében 
kit-kiket kell megnyerni, hanem fordítva: kik azok, 
akiket ki kell rúgni? És amikor a ciklus letelik, a me-
net még mindig csak a kirúgások felénél tart, a siker 
pedig távolabb, mint valaha. 

A kohorsz nem éppen polgári alakzat. Ha a husza-
dik század politikatörténetéhez hasonlítjuk, akkor az 
ilyen szisztéma szerint kialakított politikai forma in-
kább a bolsevikok stílusát idézi - nem pedig a (kispol-
gárokét. És ezt nem menti az sem, hogy az előző két 
szabadon választott kormány sem vitte túlzásba a de-
mokráciát, hanem szívesebben vette a szoros igazo-
dást, jobban örült az (esetleg megzsarolt) pártkatoná-
nak, mint a független szellemű szövetségesnek. 

AZ Antali-Boros időkben se lehetett ugrálni. Hornék 
kommunista restaurációs törekvései sem viselték 

el a szabadságot. Az Orbán-kormány azonban valami 
újat kezdett, ami azelőtt nem volt Magyarországon. 
Egy különös polgári feudalizmus hadállásai, sáncai és 
bástyái erősödnek. Ha az Orbán-kormány nem fog 
szövetségeket kötni, tavaszig még inkább leérté-
kelődik, és komoly ellenállásba fog ütközni az ország 
ama lakosainak körében, akik ugyancsak nem voltak 
szobatársak a szakkollégiumban. 

Z f f i ^ Boldog új évet 
f kívánunkf 

MODUL BAU 
Szeged, Csongrádi sgt. 27. Tel.: 491-022. j 

Miért fagytak meg 
a hajléktalanok? 

• Erdőtelek (MTI) 
Egy kiskőrös i lakos 

erdőteleki hétvégi házában 
30 ezer liter forrásban lévő, 
cukorcefrének tűnő anyagot 
talált jövedéki ellenőrzése 
során a borkommandó. Az 
anyag laboratóriumi elemzé-
se után döntenek az eset 
minősítéséről, de a borkom-
mandó szakemberei szerint 
valószínűleg cukorcefréről 
van szó. Ebben az esetben 
90 millió forint a jövedéki 
bírság összege. Az anyagot a 
ház mögé telepített, fóliával 
álcázott föld alatti tárolóban 
találták meg a borkomman-
dó ellenőrei. A cukorcefré-
nek tűnő anyagot lefoglal-
ták. 

Megszűnő 
munkahelyek 

• Székesfehérvár (MTI) 
Januártól 780 munkahely 

szűnik meg az Ikarusban. Az 
elbocsátások főként a székes-
fehérvár i gyárat ér int ik, 
ahonnan 530-an lesznek 
kénytelenek távozni. Az itte-
ni érdekképviseletek most 
azért küzdenek, hogy az érin-
tett dolgozók - mivel a há-
rom évre szóló biztos foglal-
koztatás ígéretével félreve-
zették őket - törvényesen já-
ró végkielégítésük háromszo-
rosát kapják meg. 

Elkerülő út 
az M3-as miatt 

• Hatvan (MTI) 
A hatvani önkormányzat 

arra számít, hogy 2001 végé-
ig elkészül a város külterüle-
tén az az elkerülő út, amely 
az M3-as autópálya januári 
díjfizetővé tétele miatt a 30-
as úton megnövekvó forgal-
mat elvezeti majd a telepü-
lésről. A közlekedési tárca 
ígérete szerint jövőre meg-
kezdődik az öt kilométeres 
útszakasz tervezése; ez a 21-
es és a 32-es utat köti majd 
össze, kívül tartva a városon 
a Jászberény, illetőleg Salgó-
tartján felől érkezők tranzit-
forgalmát. A beruházás mint-
egy 1,5 milliárd forintba ke-
rül majd. 

Új vezetők 
• Mezőfalva (MTI) 

Átalakította a Mezőfalvai 
Mezőgazdasági Rt. vezetését 
a tartós, 90 százalékban álla-
mi tu la jdonban lévő cég 
rendkívüli közgyűlésén az 
állami tulajdonos - közölte 
az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt. A szemé-
lyi változásokat, az alapító 
ok-irat módosítását azzal in-
dokolták, hogy a Mezőfalvai 
Mg. Rt. gazdálkodásában 
nem következett be lénye-
ges, pozitív irányú változás. 

Kivilágított 
műemlékek 

• Szombathely (MTI) 
Nyolc középületet láttak 

el díszkivilágítással Szom-
bathelyen, ahol eddig egyet-
len épület pompájára sem 
hívták föl ilymódon a figyel-
met. Az önkormányzat az 
eddig kétmillió forintba ke-
rült beruházással az esti vá-
rosképet igyekezett szebbé 
tenni. A vasi megyeszékhe-
lyen a püspöki palotát, a me-
gyeházát, a megyei bíróság 
épületét, a zsinagógát, a Sa-
varia Múzeumot, egy evan-
gélikus és három katolikus 
templomot világítanak meg 
reflektorok a hétköznapokon 
is. 

A Világbank és a ma-
gyar kormány közötti 
szerződés révén egy 290 
millió forintos projekt ki-
vitelezését kezdi meg a 
két éve alakult Csongrád 
Megyei Kárházcsoport. A 
beruházás célja egy egy-
séges, hatékony infor-
matikai rendszer kiépíté-
se, amelynek révén a be-
tegellátás integrált és ra-
cionális lesz a jövőben, 
sőt, a tervek között sze-
repel az együttműködés 
regionális keretinek biz-
tosítása is. 

Két éve alakult meg a 
Csongrád Megyei Kórház-
csoport, amelyben a megye 
hat fekvőbeteg-ellátó intéz-
ménye - a Szent-Györgyi 
Albert Orvos tudományi 
Egyetem, Szeged Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának 
Kórháza, a hódmezővásárhe-
lyi Erzsébet Kórház-Ren-
delóintézet, a makói dr. Di-
ósszilágyi Sámuel Kórház-
Rendelő in téze t , a deszki 
Mellkasi Betegségek Szak-
kórháza és a szegedi gyer-
mekkórház és rendelőintézet 
- arra szövetkezett, hogy kö-

• Budapest (MTI) 
Az Országgyűlés elnö-

keként javasolni fogom 
a H á z b i z o t t s á g b a n , 
hogy februártól három 
hetenként ülésezzen a 
Tisztelt Ház - mondta 
Áder János keddi évzá-
ró, a tö rvénya lkotás i 
munkát értékelő sajtótá-
jékoztatóján. 

- Az új rendszerben mind 
a kormányzat törvényelőké-
szítő tevékenysége, mind pe-
dig a pa r l ament i munka 
színvonala javulni fog - fo-
galmazott Ader János. 

A parlament elnökének 
javaslata szerint egy hét ple-
náris ülést egy hét bizottsági 
munka követne, a harmadik 
héten pedig saját választóke-
rületükben tevékenykedné-
nek a képviselők. 

zös szerkezetátalakítási és 
fe j lesz tés i p ro jek tekben 
vesznek részt. Ennek megfe-
lelően 1996 decemberében 
pályázatot adtak be az úgy-
nevezett Kórházvezetést Tá-
mogató Információs Rend-
szer (KTI) k iépí téséhez , 
amelynek anyagi fedezetét a 
magyar kormány és a világ-
bank között i kölcsön-
szerződés biztosítja. A pá-
lyázat magas színvonalának 
köszönhetően a kórházszö-
vetség már a KTI első köré-
ben részvételi lehetőséghez 
jutott, s ezt a szerződést lát-
ták el kézjegyükkel a felek 
tegnap délután a szegedi 
Forrás Szállóban. 

A Csongrád Megyei Kór-
házcsoport a projekt megva-
lósítására és az informatikai 
rendszer működtetésére létre-
hozta a Csongrád Megyei 
MEDNET Kht-t, amelynek a 
tagjai különböző formában a 
megye fekvőbetegeinek 80 
százalékát látják el. A projekt 
lényege annak felismerésé-
ben állt, hogy az egységes 
egészségügyi informatikai 
rendszer a feltétele az integ-
rált, hatékony és racionalizált 
betegellátásnak. Ezt segíti, 

- A kabinet jogalkotási 
tervei lehetővé teszik, hogy 
a parlament áttérjen a há-
romhetes tárgyalási rendre -
mondta Áder János. A sajtó-
tájékoztatón elhangzott: a 
kormány 1999 első fél évére 
22 új törvényjavaslat elfoga-
dását tervezi. 

A házelnök szavaiból ki-
derült: egyelőre még nem 
tudni, hogy februárban bi-
zottsági ülésekkel, vagy ple-
náris tanácskozással kez-
dődik az új ülésszak. - Ha 
bizottsági héttel kezdődik, 
akkor csak február 8-án ül 
össze az Országgyűlés - kö-
zölte Áder János. 

A parlament elnöke a ter-
vezett új rendszerrel kapcso-
latban elmondta, hogy a ple-
náris ülésnapok száma nem 
lesz kevesebb . - Annak 
sincs akadálya, hogy - ha 

hogy az érintett kórházak el-
látási köre kiegészíti egymást 
és betegforgalmuk jelentős 
része is közös. Mindezek 
alapján a KTI-től két fontos 
cél teljesülését várja a kór-
házcsoport. Egyrészt az egy-
séges, és a későbbiekben a 
megye többi egészségügyi 
intézményére is kiterjeszt-
hető betegazonosítást és kór-
történeti adatbázis létrehozá-
sát, másrészt az intézmény-
közi közvetlen diagnosztikai 
és terápiás vizsgálat i le-
hetőség megteremtését . 
Amennyiben ezek a célok 
megvalósulnak, lehetőség 
lesz a hatékony betegirányí-
tásra és kapacitásgazdálko-
dásra, a kórtörténeti adatok 
ismeretében pedig javulhat a 
kórházi ellátás színvonala és 
hatékonysága. 

A projekt nem csak a 
munkamódszerek terén mutat 
az európai szabványok felé, 
hanem az egészségügyi ellá-
tás vonatkozásban is. A kór-
házcsoport lé t rejöt tével 
ugyanis olyan térségi, kórhá-
zi egység alakult ki, amely 
kiindulópontja lehet a kor-
szerű regionális egészségügyi 
ellátás magyarországi mo-

igény van rá - több idő jus-
son interpellációkra - tette 
hozzá. 

Kérdésre válaszolva azon-
ban leszögezte, hogy napi-
rend előtti felszólalásokra a 
házszabály szerint folyama-
tos ötnapos ülésezés során 
nem lehet minden nap sort 
keríteni. 

Az e l lenzék és a kor-
mánypár tok v iszonyáró l 
szólva Áder János megje-
gyezte : j ó lenne, ha az 
MSZP és az SZDSZ is tudo-
másul venné a májusi és az 
októberi választások vége-
redményét. Áder János tudo-
mása szerint a kormánykoa-
líció pártjai továbbra is nyi-
tottak arra, hogy a kétharma-
dos törvények ügyében az 
ellenzékkel egyeztessenek. 
Az Országgyűlés elnöke re-
ményét fe jezte ki, hogy a 

delijének. A jövőbe mutató 
célok mellett azonban az in-
tézményi integrációnak már 
vannak kézzel fogható ered-
ményei: a kórházcsoport tag-
jai olyan korszerű, integrált 
informatikai rendszerhez jut-
hatnak hozzá, amelyet külön-
külön - a SZOTE kivételével 
- nem lettek volna képesek 
beszerezni. A világbanki pro-
jekt a behatárolt pénzügyi le-
hetőségek miatt nem fedi le a 
Csongrád Megyei Kórház-
csoport célkitűzéseinek teljes 
körét, ezért a tagok a KTI-
rendszert a továbbiakban ki 
szeretnék bővíteni a kórházi 
funkciók teljes vertikumát át-
fogó informatikai rendszerré, 
amely a pénzügyi-gazdasági 
folyamatokat és a vezetői in-
formációs rendszert is magá-
ban foglalja. 

A beruházás megvalósítá-
sát az egyébként szegedi, de 
elsősorban Budapesten is-
mert Polygon Kft . végzi , 
amelynek negyven hete van a 
munkálatok elvégzésére, a 
program végrehajtására. A 
rendszer h i * talos átadására 
egyébként már 1999 nyarán 
sor kerül. 

Arató László 

következő fél évben több-
ször sikerül az ellenzékkel 
olyan konszenzust kialakíta-
ni, mint ez év végén az al-
kotmánybírák megválasztása 
ügyében. Áder János beszá-
molt arról is, hogy a parla-
ment az e lmúlt fél esz-
tendőben 28 új törvényjavas-
latot, 32 törvénymódosítást, 
57 országgyűlési határozatot 
és egy politikai nyilatkozatot 
fogadott el. Az Országgyű-
lés elnöke jelezte: annak el-
lenére, hogy az elfogadott 
törvényjavaslatokkal, módo-
sításokkal kapcsolatban az 
ellenzék folyamatosan jog-
szabálysértést emlegetett, az 
Alkotmánybíróság az elmúlt 
fél évben nem hozott olyan 
döntést, ami az elfogadott 
előteijesztések alkotmányos 
revíziójára kényszerí te t te 
volna a kabinetet. 

• Budapest (MTI) 
A Szociális és Család-

ügyi Minisztérium január 
elején vizsgálatot indít 
annak kiderítésére, hogy 
a tárca hatáskörébe tar-
tozó, hajléktalanokat el-
látó intézmények és 
szervezetek hogyan 
használták fel a nekik 
juttatott összegeket -
mondta az MTI érdek-
lődésére Kraval ik Zsu-
zsanna , a szociál is és 
családügyi miniszter sze-
mélyi titkára kedden. 

A vizsgálatot az indokolja, 
hogy a tél folyamán az or-
szágban eddig hetven hajlék-
talan szenvedett fagyhalált, 
közülük 11-en a karácsonyi 
ünnepek alatt. Ez jóval ma-
gasabb a korábbi évekénél. 

Kravalik Zsuzsanna hang-
súlyozta: a szaktárca novem-
berben 70 millió forinttal 51 
olyan programot támogatott, 

• Budapest (MTI) 
Három 20 év körüli fiatal-

embert vett őrizetbe a rend-
őrség és gyanúsít annak a 
férfinak a meggyilkolásával, 
akinek holttestét vasárnap 
délben a XV. kerületben a 
Szentmihályi úti kiserdőben 
találták meg - jelentette be 
Kökényesi Antal ezredes , 
Budapest rendőrfőkapitánya 
kedden, a fővárosban tartott 
sajtótájékoztatón. 

amely a hajléktalanok téli 
krízisellátására vonatkozik. 
Az összeg negyven százalék-
kal több annál, mint ameny-
nyit az előző télen ilyen cé-
lokrajutott. 

A pénzből Budapesten 
nyolc, az ország kilenc nagy-
városában tizennégy szerve-
zet végez utcai és idényszerű 
intézményi étkeztetést, na-
ponta összesen ezer adagot 
főznek a hajléktalanoknak. 
Emellett a téli időszakban az 
ország 8 intézményében 310 
helyet alakítottak ki az utcára 
került emberek befogadására. 

A Szociális és Családügyi 
Minisztérium idei költségve-
tésében 600 millió forintot 
különítettek el a hajléktala-
nokat e l lá tó in tézmények 
működtetésére, intézményi 
fejlesztésre pedig 500 milliót 
költött 1998-ban a szaktárca 
- tette hozzá a szociális és 
családügyi miniszter szemé-
lyi titkára. 

A gyanúsí tot tak - akik 
közül ketten biztonsági őrök 
- beismerték a brutális gyil-
kosságot , amelyet még 
szombaton este követtek el. 
A vallomásokból kiderült az 
is, hogy a gyilkosságot a há-
rom férfi már egy héttel a 
tett elkövetése előtt kigon-
dolta, mivel az áldozattól 
kölcsönkér t pénzt (10-20 
ezer for intot) nem tudták 
visszafizetni. 

• Áder János házelnök az ügyrendről 

Plenáris ülés: háromhetenként 


