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„Nem a versenyképességemmel, hanem a haragommal van baj" 

Remények szögre akasztva 
Folytatás az 1. oldalról 

A gazdálkodók a hiteleket folyó-
sító Konzumbanktól nemrégiben 
levelet kaptak, amelyben az áll, 
hogy hitelkérelmük elbírálása fo-
lyamatban, van, s miután „új 
elemek" kerültek a konstrukció-
ba, kérik, fáradjanak be a bankfi-
ókba. Az „új elemek" alapjában 
változtatják meg a kedvezmé-
nyes hitel feltételeit: egyebek 
mellett újabb ingatlan- és érték-
becslést, magasabb fedezetet kér-
nek, s mindez újabb igazolások, 
tulajdoni lapok költséges beszer-
zésével jár. 

- Az indulatunk érthető, tes-
sék megnézni - mutatja a vételre 
kiszemelt terültet Soós József-, a 
méteres gaz alatt árpa szárad, 
nem tudtam learatni. Minden 
gépemet pénzzé tettem, hogy a 
szükséges önerőt letegyem a 
bank asztalára. Most a nyaka-
mon a kukorica, amit kézzel le-
törni ekkora területről lehetet-
len. Nem hiszem, hogy látok va-
laha agrárhiteles pénzt - mondja 
keserűen. 

Olyan algyői gazda is akad, aki 
bátrabb volt, s a megvenni kívánt 
főidet nem akarta az idén parla-
gon hagyni - így műveli. Lassan 
betakarítana, de a föld árát nem 
tudja kiegyenlíteni, hiszen még 
nem kapta meg a hitelt. - Jogilag 
más földjéről fogom betakarítani 
a termést, ha nem perel be a ko-
mám. Pénteken a Konzumbank-
tól azt a felvilágosítást kaptam, 
május nyolcadikánál tartanak a 
hitelkérelmek feldolgozásában -

tehetetlen szemlélődés a határban. Nincs pénz a betakarításra. Fotó: Schmidt Andrea 

mondja Nagy Ferenc. - Remé-
lem, igazat beszélnek. 

- Áldom az eszem, hogy csak 
alig egymilliós kölcsönt kértem 
- mondja Zombori Antal. - A fe-
leségem biztatott, de nem mer-
tem nagyobb összeget igényelni, 
mint amennyit magam is ki tu-
dok fizetni, ha nagy baj van. Hát 
most az van: millió feletti a tar-
tozásom, plusz a százezer forin-
tos tanulópénz, amit a hitelké-
relmek költségére fordítottam. 
Megértem, hogy elfogyott a köz-
ponti forrás, azt is, hogy lassan 
halad a hitelek feldolgozása és 

folyósítása, ám azt nem foga-
dom el, hogy négy-öt hónap 
alatt nincs hír az egyébként há-
rom hét alatt elbírálandó köl-
csönökről. Ebben a helyzetben 
az a legrosszabb, hogy nemleges 
választ sem kaptunk, így az ösz-
szes előzetes adásvételi szerző-
dés érvényben van, s engem, 
mint vevőt kötelez. E közben 
lassan túl vagyunk egy teljes 
mezőgazdasági szezonon 

A gazdák ajándékba adják a 
„Magyar Befektetési Bank - az 
ország bankja" emblémával ellá-
tott, év elején nyomtathatott 

mappát, amelyben azt olvasható: 
„A kormányprogram alapvető 
célként határozta meg a mező-
gazdasági termelés versenyké-
pességének javítását, az agrárjö-
vedelmek növekedésének stabili-
zálását, az Európai Unióhoz való 
csatlakozás előkészítését (...) az 
utóbbi eredményességének fon-
tos feltételéül szabta a családi 
gazdaságok megerősítését (...) a 
megfogalmazott célkitűzések re-
alizálásában meghatározó szere-
pet tölt be az agrártámogatási 
rendszer". 

KATKÓ KRISZTINA 

Ha törik, 
ha szakad 
KOVÁCS AND RAS 

Az államháztartás július végi hiánya megközelítette az ötszázöt-
venmilliárd forintot, miközben egész évre csak ötszázat tervez-
tünk. Rosszul áll a szénánk, s ez elsősorban annak köszönhető, 
hogy már május végén négyszázmilliárdos hiányunk volt. ami 
hozzávetőlegesen még a régi kormány sara. Az újé meg az, hogy 
úgy kezdte el, s hajtja végre száznapos, meglehetősen költekezós, 
hangulatjavításra koncentráló programját, mintha rendben lenne 
az ország pénztárcája. Vagyis szinte mindent elköltött, amit a vá-
lasztási ígéretek között felsorolt, ment a postás a nyugdíjasokhoz 
soron kívül, folyósítják a rendkívüli családi pótlékot, ősszel meg 
jön a közalkalmazottak ötvenszázalékos béremelése. 

Ha törik, ha szakad. 
Nem lesz könnyű előteremteni a forrásokat, sikeres és kevésbé 

sikeres próbálkozásoknak lehetünk tanúi. A Széchenyi-tervben 
az utóbbi időben tényleg volt valami osztogatósdi. racionalizálá-
sát azonban nagyban nehezíti a távozó kormány jól kommuni-
kált leegyszerűsítése: „Ók Bokros-csomag, mi Széchenyi-terv." 
Néhány tízmilhárdot mindenképpen megspórol az új kabinet 
ezen a programon, az uniós közeledésre hivatkozva alaposan át is 
alakítja, új nevet is kaphat, de azért nem szabad teljesen „lóhe-
réim". 

Hozzányúl a kormány a gazdahitelekhez is, drasztikusan csök-
kentve a támogatás forrásait, s hiába hivatkozik az optimális 
üzemméretre, a családi gazdaságok olyan védőburkot kaptak a tá-
vozó kormánytól, hogy minden kedvezménymegvonást - legyen 
az ésszerű, vagy enyhén pohtikai indíttatású - óriási sérelemnek 
éreznek. 

Azután lehet még néhány tízmilliárdot spórolni a közbeszerzé-
ses autópálya-építésen, meglehetősen ügyetlenül, ráadásul ko-
moly időveszteséggel. 

Borítékolni lehet ugyanakkor, hogy néhány területen nem mer 
megszorításokat alkalmazni az új kormány, legalábbis egy ideig 
bizonyosan nem. Mondjuk addig, amíg el nem felejtjük a szava-
zat-újraszámlálási demonstrációkat, le nem zárul a miniszterel-
nököt is nagyban érintő ügynökös huzavona. 

Ilyen hangulatban nehéz lesz hozzányúlni a gázárhoz, a lakáshi-
telek kamat- és adókedvezményéhez, amely nem is feltétlenül a 
legrászorultabb réteget támogatja a határozottan negatív kamattal. 

Előbb vagy utóbb kérni fognak tőlünk valamit. 

Keddig lehet jelentkezni 

Pótfelvételik 
a szegedi egyetemen 
Jövő keddig adhatják le jelent-
kezéseiket a főiskolai-egyetemi 
pótfelvételikre, így a Szegedi 
Tudományegyetem szakjaira 
azok, akiket nem vettek fel fel-
sőoktatási intézménybe. 

Azok a felsőoktatásban tovább-
tanulni szándékozók, akik idén 
még nem felvételiztek, vagy nem 
nyertek felvételt más intézmény-
be, még jövő hét keddig leadhat-
ják jelentkezéseiket a pótfelvételi 
lehetőséget hirdető egyetemi-fő-
iskolai szakokra. 

A Szegedi Tudomáyegyetem 11 
kara közül csak a gazdaságtudo-
mányi és a természettudományi 
kar, valamint a zeneművészeti 
intézet nem hirdetett meg pótfel-
vételis szakokat - tudtuk meg 
Visy Csabától, az SZTE oktatási 
rektorhelyettesétől. Az egyetemi 
vezető indoklása szerint a gazda-
sági és a zenetudományi kar 
szakjai már a júliusban lezárult 

felvételikkel megteltek, a termé-
szettudományi kar pedig nem 
számít több jelentkezőre. 

- Egy miniszteri rendelet alap-
ján a pótfelvételire meghirdetett 
szakok mindegyike költségtéríté-
ses kell, hogy legyen, összesen 
több mint ezer helyet jelöltek 
meg a karok, ám nem valószínű, 
hogy túljelentkezéssel kell szá-
molnunk - nyilatkozta lapunk-
nak a rektorhelyettes. 

Csupán a mezőgazdasági és 
az élelmiszer-ipari főiskola kar 
fogadja olyan továbbtanulni 
szándékozóknak a jelentkezé-
sét, akik most nyújtják be elő-
ször felvételi kérelmüket. A 
pótfelvételit hirdető karok 
többsége a felvételt nem nyert 
jelentkezők korábban megszer-
zett pontszámai alapján állítja 
össze a rangsort. A pótfelvétel 
eredményeiről szeptemberben 
értesítik a jelentkezőket. 

I. SZ. 

Hárommilliót érhet a nagy blöff 
Folytatás az 1. oldalról 

- Idén sajnos nem volt meg a 
megfelelő anyagi háttér, ezért Ró-
bert megkérdezte az est szerepló-
it, tudna-e neki valaki segíteni a 
szükséges összeg előteremtésé-
ben. Maros a művészeti részt és a 
televízió közvetítést intézte, szer-
vezte - mesélte Kalmár Magda 
operaénekes, az operettfalu mű-

vészeti igazgatója. Azokkal a dol-
gokkal, amelyeket Molnár Róbert 
intézett - színpad, díszletek, tűzi-
játék, áram a hangosításhoz, kü-
lönjáratok stb. - nem volt semmi 
probléma. Az énekesnő elmond-
ta, hogy a főrendező nem tudott 
elegendő pénzt összeszedni, így 
nem fizette ki a zenekar tagjait. 

- Maros mindenkivel felhábo-
rító stílusban beszélt, főleg a kü-

beki rendezőkkel. Az összes fel-
lépő művész hasonló vélemé-
nyen van, bárkit megkérdezhet -
fogalmazott az énekeső. Hozzá-
tette: azt a pénzt, amit az est há-
zigazdájától kérnek számon, már 
elküldték Maros Gábornak. 

- A 3086 darab eladott belépőt, 
pontosabban hozzájárulási díjat, 
valamint a megmaradt tikettet 
postán küldtük el a Maros Bt. cí-

mére - mondta Molnár Róbert. -
Ameddig Robi szervezte a kübeki 
operettfalut, nem volt semmi 
probléma. Egy dolog biztos, a kü-
beki operettgála életrehívója 
nem sáros - jelentette ki határo-
zottan Kalmár Magda. 

Többek véleménye szerint a né-
zeteltérésnek és a kezdeti pénzhi-
ánynak politikai okai vannak. 

ARANY T.IÁNOS 

Egymilliárd forint kellene azonnal a klinikák műszerparkjára 

Gyorssegélyt kér az orvoskar 

PHOENIX 
Makó 

A Gumiművek Phoenix Hungária Kft. 
Makó - Hódmezővásárhely - Szeged vonzáskörzetéből 

várja 
- a termelési megrendelés megnövekedése miatt -

fiatal, magas, erős fizikumú (175 cm és 75 kg feletti), 
nehéz fizikai munkára alkalmas 

férfiak jelentkezését 
3 műszakos betanított gumimunkás 

- vulkanizáló kazánkezelő - munkakörbe. 
Munkavállalóinknak 90 E Ft kezdőbért, próbaidő után plusz 

30-60% prémiumot, 1 év után pedig kiemelkedő bért biztosítunk! 
Vidékről járó dolgozóinkat saját busszal szállítjuk munkába. 

Jelentkezni lehet személyesen, vagy részletes, 
fényképpel ellátott önéletrajzot, a bizonyítványok fénymásolatával 

a következő címen várjuk: 

Gumiművek Phoenix Hungária Kft. 
6900 Makó, Rákosi út 3. Tel.: 62/511-764 

E-mail: j anosne .vancs ik@phoenix-ag .com 

Lonovics János professzor [képünkön), a 
Szegedi Egyetem orvoskarának dékánja an-
nak kapcsán nyilatkozott lapunknak, hogy 
a napokban foglalkoztunk az új klinika 
intenzív osztályának kritikus műszerhely-
zetével. A legsúlyosabb betegek ellátását 
végző intenzíven az orvosi berendezések 
elöregedtek, naponta meghibásodnak, ja-
vításra szorulnak. 

- Az intenzív osztály kritikus múszerhely-
zete sürgős intézkedést kívánna. 

- Nemcsak az új klinika intenzív osztá-
lyán, hanem az orvoskar más klinikáin is el-
használódtak, cserére szorulnak a műszerek. 
Ahhoz, hogy a betegellátást biztosítani tud-
juk, évente 200-250 millió forintot költünk a 
gyakorta meghibásodó, öreg berendezések ja-
vítására. 

- Ekkora összegből már új műszereket le-
hetne vásárolni. 

- Nem lehet, mert az orvoskar működési 
költségéből egyetlen fillér sem fordítható 
műszerberuházásra, csak javításra. Két éve 
nem kaptunk pénzt gép- és műszerfejlesztés-
re, s nyolc éve megszűnt az a lehetőség is, 
hogy célzott támogatásra pályázzunk, így 
gyakorlatilag az elmúlt évben csak a radioló-
gián történt műszerfelújítás, ami az országos 
röngtengépcsere-programnak volt köszönhe-
tő. 

- Kifejtené, hogy miért nem lehet új alta-
tógépet vagy betegőrző monitort vásárolni 
olyan intézménynek, amelynek elsőrendű 
feladata a magas szintű gyógyítás 7 

- A hazai egyetemeknek, így a Szegedi 
Egyetem orvoskarának is az Oktatási Mi-
nisztérium a tulajdonosa, a fenntartója pedig 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az 
OEP finanszírozza a működési költségein-

Fotó: Gyenes Kálmán 

ket, amelyekbe nem tartozik bele a fejlesztés, 
a beruházás. Ez a tulajdonos - törvény által 
előírt - kötelessége, ám az oktatási tárca nem 
tartja feladatának olyan beruházások fedezé-
sét, amelyek nem közvetlenül az oktatást 
szolgálják. Az önkormányzati kórházak jobb 
helyzetben vannak, mint az egyetemi klini-
kák, hiszen tulajdonosaik biztosítanak a szá-
mukra pénzt beruházásra, műszerbeszerzés-
re. 

- A betegeket nem érdeklik a tulajdonvi-
szonyok, és az orvosokat sem, ha 30 fokos 
műtőben operálnak, vagy attól rettegnek, 

mikor romlik el egy műszer. Mit tesz az or-
voskar vezetősége a kritikus helyzet megol-
dásáért? 

- Tárgyaltunk az Egészségügyi Minisztéri-
um helyettes államtitkárával, Hargittai Má-
riával, és egymilliárd forint gyorsegélyt kér-
tünk a betegellátást veszélyeztető műszer-
gondok azonnali orvoslására. így az intenzív 
ellátás javítására, a sebészeti, a fül-orr-gégé-
szeti, a szülészeti és a traumatológiai műtők 
fejlesztésére, valamint a diagnosztikai mű-
szerpark korszerűsítésére. Ezzel párhuzamo-
san kértünk még külön 200 millió forintot az 
augusztusban átadásra kerülő kórbonctani 
intézet műszerfejlesztésére is. 

-Az egymilliárd forintos gyorssegély csak 
tűzoltás, ennyiből nem oldódik meg a mű-
szerek folyamatos amortizációjának és cse-
réjének finanszírozása. 

- A most megalakult tárcaközi egyeztető 
bizottságoktól azt várja valamennyi hazai or-
voskar, hogy az egyetemek problémáit komp-
lexen kezelik, s többek között megoldják az 
orvoskarok műszerberuházásának kérdését 
is. A gyorssegélykérelmünk mellett egyéb-
ként benyújtottuk az Egészségügyi Miniszté-
riumnak hosszú távú, több milliárd forintos 
beruházási igényünket is az új sebészeti 
tömb és az új fogászati klinika építésére. 

- Van garancia arra, hogy a gyorssegélyt 
megkapják 7 

- Az előzetes szóbeli tárgyalások alapján el-
küldtük a szakminisztériumnak készített té-
teles felsorolást tartalmazó műszerigényün-
ket. Úgy látjuk, az egészségügyi tárca támo-
gatja, hogy tartalék keretéből a szegedi orvos-
kar megkapja a kért összeget a legsürgősebb 
fejlesztésekre - remélhetőleg még ebben az 
évben. 

KALOCSAI KATALIN 

mailto:janosne.vancsik@phoenix-ag.com

