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Hans Beck nyugalmazott EU-nagykövet is ot t volt a fórumon. Fotó: Miskolczi Róbert 

FRANK FOGADTA HANS BECKET 
Frank József, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács soros el-
nöke pénteken Szegeden, a megyeházán fogadta Hans Becket. A 
megbeszélésen többek között a magyar intézményrendszer euró-
pai uniós csatlakozást követő átalakításáról és működéséről, a re-
gionális tanácsok és regionális fejlesztési ügynökségek szerepéről 
esett szó. Beck hangsúlyozta, hogy a magyar kormánynak 2003. 
március végéig kell átadnia az Európai Bizottságnak a Nemzeti fej-
lesztési terv végleges változatát. A nagykövet fontosnak tartotta, 
hogy a régiók a csatlakozást követően azonnal részt vehessenek a 
strukturális alapokkal kapcsolatos döntéshozatalban. 

létszáma azóta több száz fővel 
gyarapodott. Most tíz év ta-
pasztalataira, eredményeire tá-
maszkodva újrafogalmazzuk az 
elképzeléseket - jelentette ki 
beszédében Nógrádi Zoltán, 
majd hozzátette, Magyarorszá-

got két évszám foglalkoztatja: a 
2003-as április 12-i népszava-
zás, valamint a 2004-es uniós 
csatlakozás. - Én nem kételke-
dek a mezőgazdaságból élők 
döntésében - hangsúlyozta a 
képviselő. 

Nógrádi szerint a csatlakozás 
egy lehetőség, amit ki kell hasz-
nálni. A képviselő elmondta, 
nemcsak nekünk van szüksé-
günk az EU-ra, hanem nekik is 
szükségük van ránk. Mórahalom 
polgármestere a paprikaültetés-
hez hasonló nehéz munkához 
hasonlította az uniós csatlako-
zást. 

- 2004-ben egy álmom válik 
valóra, hiszen a két évszázadon 
keresztül kettészakított Európa 
újra egyesül - fogalmazott Hans 
Beck, aki szerint Magyarország 
csatlakozásával vége szakad tör-
ténelmünk Moháccsal kezdődött 
tragikus eseménysorozatának, és 
hosszú idő után a magyarok vég-
re megvalósíthatják saját akara-
tukat. 

A. T. J. 
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Gazdasági tanácsadó egyesület alakult Mórahalmon 

Unióba készülnek a gazdák Orvos-
elszívás 
KALOCSAI KATALIN 

A svédek annyira elégedettek a tavaly tőlünk elcsábított magyar 
orvosokkal, hogy már nemcsak röntgen-, altató-, hanem házior-
vosokat is hívnak az egyre fogyatkozó létszámú magyar egészség-
ügyből. Az elmúlt évben 38 hazai orvos ment ki dolgozni Svédor-
szágba, s az őket meglátogató orvoskamarai főtitkár tapasztalata 
szerint nagyon elégedettek. Ők is, meg a munkaadó svédek is. A 
magyar egyetemeken jól felkészített doktoraink fizetése ott az itt-
honi 50 százalékos béremelés utáninak is ötszöröse: nettó 580 
ezer forintnak megfelelő. Feleségeik is kaptak munkát, a gyereke-
ik iskolába járnak, s igaz, nagy az adó, de a majdani nyugdíjuk ké-
nyelmes öregkorra lesz elég. Merthogy nem igyekeznek hazatérni 
a Svédországba kiment doktorok. Mire is jönnének vissza 1 

Közben hívják a magyar orvosokat Németországba, Norvégiába 
is. A németek a volt keleti országrészbe magyar háziorvosokat 
várnak. 

A hazai kórházakból, klinikákról menekül ki merre tud, de már 
az iskolapadból is. Az elmúlt évben a hazai orvosegyetemet vég-
zettek 30 százaléka tűnt el a pályáról. Egy részük elment orvoslá-
togatónak, azaz gyógyszerügynöknek, az előrelátóbbja másoddip-
lomáért elkezdte a jogi egyetemet, vagy beiratkozott a közgázra. 
Dupla diplomával és legalább két nyelvvizsgával néhány év múl-
va Európában bárhol jól fizető munkát talál. 

S munkát talál majd az a fiatal és középkorú orvos is, aki 
„szimpla" orvosi szakvizsgával és briliáns nyelvtudással indul 
majd Európa felé, ahol biztos egzisztenciát tud teremteni magá-
nak egy-két év alatt. 

Már most alig vannak röntgenorvosaink, aneszteziológusaink, 
kórboncnoknak senki nem jelentkezik, sok pszichiátriát az or-
voshiány miatt a bezárás fenyeget. 

A kórház-privatizációs törvény pedig csak félelmet szül, mert 
így önmagában, az egészségügyiek jogosítványait rögzítő törvény 
nélkül az orvost és asszisztenciáját mérhetetlenül kiszolgáltatot-
tá teszi a profitra törekvő tőkének. Jogosítványok nélkül jelentős 
lesz a pályaelhagyás, s 2004-től megindul a tömeges orvoselván-
dorlás. 

Vonat helyett buszok 
Már csak 13 vasúti mellékvona-
lon pótolják a leállított Bz-mo-
torvonatokat a menetrend sze-
rint közlekedő autóbuszok. 

Továbbra is csak vonatpótló 
autóbuszokkal lehet utazni Új-
szeged és Mezőhegyes, Szentes-
Hódmezővásárhely-Makó kö-
zött. Békéscsaba és Szeged kö-

zött közlekednek a vonatok, de a 
két pár interpici szerelvényt egy-
előre még autóbuszok helyettesí-
tik a vonal teljes hosszában. 

A többi mellékvonalon, ahol 
korábban Bz-motorvonatok köz-
lekedtek, a 2002. december 
15-től érvényes menetrend sze-
rint közlekednek a vonatok. 

Megtartotta alakuló ülését Mó-
rahalmon a Homokháti Gaz-
dasági Tanácsadó Egyesület, 
amelynek célja az uniós csat-
lakozásra való felkészülés elő-
segítése. Az eseményen felszó-
lalt Hans Beck, az Európai Unió 
nyugalmazott nagykövete is. 

Magyarország európai uniós 
csatlakozása számos feladatot 
tartogat az agráriumban dolgo-
zók számára. A Homokhátság 
településein élő gazdák ezért fel-
keresték Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselőt, Mórahalom 
polgármesterét, hogy segítsen a 
gazdákon, akiknek az érdekkép-
viselete szerintük nincs megold-
va. 

A mezőgazdaságból élők szak-
mai összefogást sürgettek. En-
nek első lépéseként csütörtökön 
megtartotta alakuló ülését a Ho-
mokháti Gazdasági Tanácsadó 
Egyesület. A jövőben ez a szerve-
zet koordinálja az európai uniós 
csatlakozással kapcsolatos teen-
dőket. 

Az alakuló ülésen Zákányszék, 
Rúzsa és Ásotthalom polgármes-
terei, Szabó Gábor, a Szegedi Tu-
dományegyetem Élelmiszeripari 
Főiskolai Karának főigazgatója, 
valamint nyolc település mező-
gazdasági szervezete és egyéni 
gazdálkodói mellett részt vett 
Hans Beck, az Európai Unió Ma-
gyarországra akkreditált nyugal-
mazott nagykövete is. 

A mórahalmi Móra Ferenc 
Általános Iskola aulája zsúfolá-
sig megtelt a csütörtöki ülésen, 
amelyen többek között hazánk 
és az Európai Unió kapcsolatá-
ról hallgathattak meg előadáso-
kat, tájékoztatókat az érdeklő-
dők. - A Mórahalmi Közös Me-
zőgazdasági és Vállalkozói 
Egyesületet 34 helyi gazda ala-
pította 1993-ban, az akkori ku-
sza és reménytelen mezőgazda-
sági viszonyok között. A tagok 
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ENTUM XXI. 
Ingatlan Szövetkezet 

Folytatás az 1. oldalról 

A tervezet csak az egészségügyi szolgáltatókról, il-
letve közszolgáltatókról szól, s a Mikola miniszter 
nevéhez köthető törvényhez képest nemcsak a köz-
hasznú társaságoknak, de a betéti társaságoknak, a 
káeftéknek és részvénytársaságoknak is engedi a 
részvételt a privatizációban. 

A törvénytervezet új változatában az intézmé-
nyek tulajdonosai az egészségügyi szolgáltatási fe-
lelősséget átadhatják valamely gazdasági társaság-
nak, amely jogosult lesz finanszírozási szerződés-
kötésre az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. 
A társaság köthet másokkal közreműködői szerző-
dést egyes feladatokra, de elszámolással az 
OEP-nek jogosult. 

A Magyar Orvosi Kamara álláspontja változatla-
nul az - nyilatkozta lapunknak Gyenes Géza, a 

MOK főtitkára - , hogy az egészségügyi dolgozók 
önálló jogállásáról szóló törvénnyel egy időben ké-
szüljön el a kórháztörvény. A tárca vezetése ezt a 
javaslatunkat elfogadja, de ennek ellenére míg a 
kórháztörvény tervezete gyakorlatilag kész, az or-
vosok jogállásáról eddig csak tézisek fogalmazód-
tak meg. 

A főtitkár azért tartja perdöntőnek a két törvény 
együttes megalkotását, hogy az egészségügybe jövő 
tőkecsoportoknak ne legyenek kiszolgáltatva az 
egészségügyi dolgozók. Gyenes Géza szerint 
amennyiben a politika nem fordít figyelmet az or-
vosok, nővérek anyagi pozícióinak javítására, jogál-
lására, s ezért kiszolgáltatja őket a tőkének, akkor 
az EU-s csatlakozás után azonnal tömegével fogják 
elhagyni orvosaink és jól képzett nővéreink a hazai 
egészségügyet. 

KALOCSAI KATALIN 

A valóságshow-k és Gyulay Endre 

A püspök kudarcot vallott 
A szeged-csanádi megyés püspök a valóságshow-k 
miat t tavaly ősszel az ORTT-hez fordult, majd 
nyilvános rendezvényen is elmondta kifogásait a 
nézők millióit érdeklő műsorokról. Az ú j év első 
napjaiban ismét megjelentek a kukkoló műsorok, 
a püspök azonban már nem emeli fel szavát, de 
véleményét ezúttal sem titkolta. 

„Szeretném kérni az ORTT panaszbizottság tár-
gyalóit, fordíttassanak nagyobb gondot a tv-adások 
nívójára, vegyék figyelembe, mivel táplálják a gye-
rekeket és a fiatalokat, milyen jövő-magyar társa-
dalmat készítenek elő. Gondolom, a közvélemény 
ellen szólni eredménytelen és hiába kérem e műsor 
megszüntetését, pedig nem alaptalanul kérném, de 
megrendszabályozását és az összes csatorna adása-
inak normáját mindenképpen meg kell határozni-
uk és megjavítaniuk." 

A fenti idézet Gyulay Endre szeged-csanádi me-

gyés püspök tavaly szeptemberben az Országos Rá-
dió és Televíziós Testület (ORTT) panaszbizottsá-
gához íródott felhívásának utolsó gondolata, ami-
vel az egyházi méltóság azt szeretette volna elérni, 
hogy a gyermekek érdekében „szabályozzák meg a 
valóságshow-kat". 

A püspök felhívása nem járt eredménnyel, a rea-
lityshow-k különösebb változtatás nélkül kerültek 
továbbra is adásba. 

Január első napjaiban a két legnagyobb kereske-
delmi csatornán ismét megjelentek a kukkoló mű-
sorok. Gyulay Endre ezzel kapcsolatban megje-
gyezte: amit akart, azt elmondta a nyilvánosság-
nak, véleménye nem változott, a továbbiakban a 
maga részéről nem kíván foglalkozni a műsorok-
kal. A püspök azt még hozzátette: „Ha a magyar 
kultúrának jelenleg ez a szintje, akkor kényte-
len-kelletlen, de elfogadom." 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A kamara azt akarja elérni, hogy ne legyenek kiszolgáltatva az orvosok. Fotó: Schmidt Andrea 

Kórháztörvény: a kamara 
elvándorlástól tart 
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