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Rákos Tiborral-választásról, kátyús utakról 

Mindenki érezze 
győztesnek magát 
Rákos Tibor, a Fidesz-MPSZ 
szegedi csoportjának elnöke 
nem tart attól, hogy két táborra 
szakad a pártjuk Csongrád me-
gye székhelyén, s úgy szeretne 
politizálni, hogy az is győztes-
nek érezze magát, aki az el-
nökválasztáskor Bartha László-
ra voksolt. 

- Üres kassza, kifizetetlen 
számlák, s még választási csa-
lással is vádolják. Nem éppen 
irigylésre méltó helyzetben 
kezdte meg elnöki munkáját a 
Fidesz-Magyar Polgári Szövet-
ség szegedi szervezetének élén. 

- Ha nem választanak meg el-
nöknek, a pénzügyi nehézségek-
kel sem kellett volna szembesül-
nöm, ezért a kérdés második fe-
lére reagálnék először. A Fidesz 
szegedi szervezeténél lebonyolí-
tott voksolás teljesen szabálysze-
rű volt, a jelenlévők egyhangúlag 
elfogadták a szavazatszámláló 
bizottság elnökének és tagjainak 
személyére vonatkozó előterjesz-
tés, mint ahogy az ülés levezető 
elnöki posztját is teljes konszen-
zus mellett töltöttük be. Egysze-
rűen nem értem, hogy milyen 
törvénytelenségre hivatkoznak 
azok, akik a választás eseménye-
inek eltorzításával személyemet, 
s a rám szavazókat támadják. De 
ezzel a kérdéskörrel nem is kívá-
nok többet foglalkozni, ugyanis 
van éppen elegendő elvégzendő 
munkám. Azt már korábban is 
sejtettem, hogy valami nincs 
rendben a Fidesz szegedi szerve-
zetének finanszírozásában, de 
arra álmomban sem gondoltam, 
hogy ekkora lenne a hiány. A tar-
tozás jelentős részét egyébként 
már kifizettük, visszaszerelték a 
gázórát, működik a telefon, most 
kötjük be a riasztórendszert. Ha 
a helyzet nem is ideális még, de 
az iroda folyamatos működésé-
nek háttere biztosított. 

- Es a szegedi szervezetéi 
Nem érzi úgy, hogy a Fidesz ha-
tékony munkáját a két táborra 
szakadás veszélyeztetheti 1 Hi-
szen nagyon sokan a volt elnök, 
Bartha László mögött sorakoz-
tak fel. 

- Valóban szoros versenyben 
alakult ki ez a végeredmény. De 

hát a demokrácia már csak ilyen, 
van egy szavazásnak győztese és 
vesztese. Én személy szerint 
azon dolgozom, hogy a másik tá-
bor tagjait is meggyőzzem, a Fi-
desz valamennyi szegedi tagjá-
nak érdekeit figyelembe véve, ja-
vaslatait, tanácsait meghallgatva 
szeretném vezeti a csoportot. Azt 
szeretném, ha mindenki győz-
tesnek érezné magát. 

- Látva a választás körüli vitá-
kat, hogyan foglalná össze im-
már megválasztott elnökként 
programjának leglényegesebb 
elemeit 1 

- Nagy hangsúlyt szeretnék fek-
tetni a nyilvánosságra, aminek 
fontosságát egyébként a Fidesz 
legutóbbi kongresszusán is hang-
súlyozták a küldöttek. Ennek je-
gyében teljesen átláthatóvá kívá-
nom tenni a Fidesz szegedi szerve-
zetének működését. Szintén lé-
nyegi eleme programomnak, hogy 
a korábbinál jóval szorosabb egy-
ség alakuljon ki a Fidesz szegedi 
csoportja és a városházi frakció 
között, mert így hatékonyabban 
tölthetjük be ellenzéki szerepün-
ket. Hozzáteszem: mi nem aka-
runk mindenáron ellenkezni a vá-
rosvezetéssel, de szakmai alapon 
igenis bírálni fogjuk. Úgy érzem 
egyébként, van is miért. Szegeden 
az önkormányzati választások óta 
mintha megállt volna az élet. A 
beruházások közül csak azok foly-
tatódtak (fürdő, kisszínház), amit 
még a Fideszes városvezetés kez-
dett el, s hogy mást ne mondjak, 
például útjaink állapota megdöb-
bentő, a nyárhoz közeledve egyik 
télről maradt kátyúból a másikba 
futnak áz autók. Sehol nem lát-
szanak azok a nagy ívű tervek, 
amik ígérgetésével a baloldal sza-
vazóit maga mellé állította. 

- Választással kezdtük, zárjuk 
ezzel is. Hogyan alakult szemé-
lyes kapcsolata Bartha Lászlóval 
a voksolás óta 1 Ami tévé képer-
nyőjén látható: egymás mögött 
ülnek a parlamentben. 

- Váltottunk már néhány szót 
azóta, s én meghívtam a Fidesz 
szegedi elnökségének ülésére is, 
mint országgyűlési képviselőt. 
Nem jött el. Vélhetően egyéb el-
foglaltságai akadályozták ebben. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Rákos Tibor: Szabályos volt a voksolás. Fotó: Karnok Csaba 

Repülős rekordok 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Több rekordot is felállítottak a 
napokban a Szegedi Repülő 
Egyesület vitorlázó szakosztá-
lyának pilótái. Tamás Ferenc, a 
Szegedi Repülő Egyesület gyé-
mántkoszorús vitorlázórepúlő-
je, a magyar válogatott tagja, 
Ventus 2A típusú repülőgépével 
15 méteres kategóriában új 
nemzeti rekordot ért el az 500 
km-es FAI háromszögrepúlés-
ben. A sportoló a Szeged, Mo-

nostorpályi, Gyöngyöstarján, 
Szeged útvonalfeladatot 105,02 
kilométeres átlagsebességgel 4 
óra 48 perc alatt teljesítette, 
ami új rekord. Ez azt jelenti, 
hogy az aktív siklószakaszok-
ban akár 300 kilométeres sebes-
ségre is felgyorsult. 

Ugyanezen a napon Tamás Fe-
renc két fiatal csapattársa, Pacz 
Gábor és Szűcs Attila először tel-
jesítette a gyémántkoszorús mi-
nősítés megszerzésének feltétel-
ét, az 500 km-es távrepúlést. 

Huszonkét pedagógus kerülhet utcára a közgyűlés pénteki döntésével 

Napos úti iskola: élt 77 évet 

Béketelepen az iskolabezárás miatt leltároznak. Fotó: Karnok Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

Egyre többen költöznek Békete-
lepre, lehet, hogy néhány év múl-
tán ismét kell majd egy iskola itt 
- mondja, közben egy sókristályt 
csúsztat a zacskóba. 

Husi Lászlóné, a szülői mun-
kaközösség egyik vezetője már 
nem érintett az új döntésben: két 
felsős gyermekét a május 23-i 
közgyűlést követően más iskolá-
ba kellett beíratnia. - Azt hittem, 
szeptemberben egy alsós gyer-
mek édesanyjának adhatom át a 
feladatom. Erre már nem lesz 
szükség - reagált az iskola meg-
szüntetésének hírére. 

Nem tudja, hová járatja majd 
alsós gyermekét Budainé Perjés 
Zita, akinek a szünidőben kell is-
kolát keresnie. Három gyermeke 
közül az egyiket, aki autizmus-' 
ban szenved, a Sólyom utcai is-
kolába kell vinnie, másikuk a 

Rókusi körúti bölcsődébe jár. 
Enikőt, aki negyedikes, eddig el-
engedhette otthonról gyalog is, 
most őt is nap mint nap be kell 
kísérnie a városba. 

Az elkeseredett szülő már érte-
sítette ismerőseit a hírről. - Nem 
csak azok voltak szomorúak, 
akiknek a gyerekei idejárnak, de 
azok is, akik valaha itt végeztek, 

vagy egykor felajánlásaikkal, akár 
két kezük munkájával tettek 
azért, hogy javuljanak a körülmé-
nyek az iskolában. Még nagyobb 
baj az, hogy a 78-as busz vonala 
mellett eddig egyetlen iskolában 
sem kaptunk helyet, mindenütt 
azt mondták, korábban kellett 
volna szólnunk. Ezért is érzem 
felelőtlenségnek, hogy az önkor-

A WALDORF MEHET A HELYERE 
Az Újszentivánon működő Waldorf iskolába járó gyermekek szü-
lei közül már többen szemrevételezték a Napos úti iskola épületét. 
Jávorszky Iván, az iskola igazgatója májusban megerősítette infor-
mációinkat: szeretnének Szegedre költözni, hiszen az intézmény 
hetven tanulója közül a legtöbben szegediek. Akkor még csak a fel-
ső tagozat megszüntetését tervezte az önkormányzat. Azt egyelőre 
nem tudni, valóban költözhet-e a Waldorf a Napos útra. Kardos Já-
nostól megtudtuk: jelenleg is folynak a tárgyalások az intézmény-
nyel, így egyelőre nincs hivatalos álláspont a béketelepi épület-
együttes további hasznosításáról. 

Az államfő visszaküldte a kórháztörvényt, a kormánypártok nem változtatnak 

Éles szócsata a történtek miatt 
Mádl Ferenc köztársasági elnök, mint az várható 
volt, nem írta alá, hanem megfontolásra hétfőn 
visszaküldte az Országgyűlésnek a kórháztör-
vényt. A kormány azt kérte a parlamenttől, hogy 
változtatás nélkül fogadja el a jogszabályt. Az 
érintettek eltérően reagáltak a történtekre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Botka László szegedi polgármester, kormánypárti, 
szocialista országgyűlési képviselő a törvénnyel 
kapcsolatos döntésekről lapunknak elmondta: 
nem lepte meg a köztársasági elnök lépése, hiszen 
Mádl Ferenc élt a számára adott lehetőséggel, ami-
kor visszautalta a kórháztörvényt. A polgármester 
szerint az államfő indoklásában semmi új nincs, 
ami korábban ne hangzott volna el a parlamenti vi-
tában. Botka fontosnak tartotta hangsúlyozni, 
hogy az új kórháztörvény életbe lépésével hatályát 
veszti a Mikola-törvény, amelyben nincsenek szi-
gorú garanciák a külső befektetőkkel szemben, ami 
miatt szükséges a hatálytalanítása. 

Bartha László, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 
országgyűlési képviselője, a parlament illetékes bi-
zottságának tagja elképesztőnek nevezte, ami tör-
tént. Példátlan - fogalmazott a volt szegedi polgár-
mester - , hogy egy törvényt, amit a köztársasági el-
nök visszaküld újragondolásra az országgyűlésnek, 
még azon a napon változtatás nélkül újra beterjesz-
tik. A szabályok szerint több lépcsőben kellett vol-
na megtörténni az újratárgyalásnak, ehelyett - a 
házszabályt felrúgva - a törvényt ismét benyújtják 
az államfőnek aláírásra. 

Dobó László fideszes parlamenti képviselő sze-
rint a „gyorsaságnak" az a magyarázata, hogy kor-
mány a következő napokban már nem tudná bizto-
sítani a parlamenti többséget, „a szocialistáknak 
fontosabb a strandolás, az üdülés, mint a betegek 
és az egészségügyi dolgozók érdeke". 

A Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei szer-
vezetének elnöke, Hajnal Ferenc professzor a hír 
hallatán még hétfőn délelőtt, azaz a házbizottság 
döntése előtt úgy fogalmazott: az érdekvédelmi 

szervezet tisztségviselőjeként örül, hogy a köztár-
sasági elnök visszautalta a kórháztörvényt. - így re-
ményünk van arra, hogy a kamara által felvetett, a 
törvénnyel kapcsolatos korrekciókat figyelembe ve-
szik. A kamara elnöke a hazai kórháztörvénnyel 
kapcsolatban szükségesnek tartotta megjegyezni: 
megosztotta az orvostársadalmat, ugyanis a tör-
vény kapcsán kialakult félelmeket a kormánynak 
nem sikerült eloszlatnia. 

A szegedi önkormányzat egészségügyi bizottsá-
gának elnöke, Ványai Éva a törvény visszautalása 
kapcsán ismét hangsúlyozta: csak nonprofit for-
mában működhetnek az egészségügyi intézmé-
nyek, hiszen a jelenlegi finanszírozás mellett nem 
termelhetnek profitot, ellenkező esetben nem tisz-
ta piaci viszonyok között teszik. 

« 
Mádl Ferenc három pontban indokolta a törvény 
visszaküldését: 

1. A törvény lehetővé teszi, hogy profitorientált, 
nyereségre törekvő gazdasági vállalkozások vegyék 
át a fekvőbeteg-ellátás rendszerének, a közkórhá-
zaknak a működtetését, s ezzel egy új, a magyar 
egészségügyben eddig nem ismert, hatásaiban ne-
hezen végiggondolható jelenség mutatkozik. Fenn-
áll a veszélye annak, hogy a magas szintű ellátás-
hoz való egyenlő hozzáférés esélye jelentós mérték-
ben csökken, hiszen az említett vállalkozások nyil-
vánvalóan a számukra legvonzóbb kórházakban 
kezdeményeznek beruházásokat, míg más helye-
ken nem. 

2. A törvény szerint a privatizációban részt ve-
hetnek majd úgynevezett szakmai befektetők, 
gyógyszereket, egészségügyi segédeszközöket gyár-
tó cégek is, ezáltal előfordulhat: ugyanaz lesz az el-
adó, mint a vevő. Az említett jelenségnek árfelhaj-
tó, versenykorlátozó szerepe lehet, amelynek mér-
tékét nehéz előre megbecsülni. 

3. Az egész magyar lakosságot érintő, nagymérté-
kű átalakításra vonatkozóan nem készült, illetve 
szélesebb körben nem vált ismertté átfogó hatásta-
nulmány. Ennek hiányában kérdéses, hogy lehet-e 
az átalakítást illetően megnyugtató döntést hozni. 

mányzat most döntött a bezárás-
ról - fogalmazott. 

Budainé ugyanakkor úgy em-
lékszik, az önkormányzattal 
folytatott tárgyalásokon megálla-
podás született: ha 30-náI több 
gyerek jár az intézménybe, akkor 
nem szüntetik meg az alsó tago-
zatot. Igaz, elsős nem iratkozott 
be az iskolába, de az alsós osztá-
lyokban összesen 37-en folytat-
hatták volna a tanulást. 

Kardos János irodavezető el-
mondta: soha nem mondtak 
konkrét számot a tárgyalásokon, 
pusztán annyi hangzott el, hogy 
annak függvényében dől el az alsó 
tagozat sorsa, hány diák akarja ott 
folytatni az iskolát. 

Kocsis Mária, az oktatási iroda 
helyettes vezetője tegnap délelőtt 
tájékoztatta hivatalosan a Napos 
úti iskola igazgatóját a testületi 
döntésről. 

k . b . 

HÍREK 

ÚJHELYI FOGADOORAT TART 
Lakossági fogadóórát tart holnap 
Újhelyi István. A szocialista or-
szággyűlési képviselő délután 3 
és 7 óra között várja az érdeklő-
dőket az MSZP szegedi székhá-
zában, a Tisza Lajos körút 2-4. 
szám alatt. 

FOGADÓÓRA A VÁROSI 
TELEVÍZIÓBAN 
Ma, június 24-én este negyed 
8-kor a Szegedi Hírek után je-
lentkezik a városi televízió szol-
gáltatói fóruma, a Fogadóóra. A 
műsor vendégei a Szegedi Hő-
szolgáltató Kft. ügyvezetője és 
munkatársai lesznek. A nézők 
közvetlenül nekik tehetik fel az 
adás ideje alatt a távhő- és me-
legvíz-szolgáltatással kapcsola-
tos kérdéseiket. A városi televí-
zió Fogadóórájának telefonszá-
ma: 55-89-86. 

TŰZOLTÓK RANDEVÚJA 
A MAROS-PARTON 
Száznegyven hivatásos és ön-
kéntes tűzoltó mérte össze ere-
jét, ügyességét a hét végén a ma-
kói Spartacus-pályán, a Ma-
ros-parton. A csapatversenyt, 
mely a lánglovagok erőnlétét, 
felkészültségét volt hivatott pró-
bára tenni, a megyei katasztró-
favédelmi igazgatóság szervezte 
meg a megyei tűzoltóegységek-
kel karöltve. A találkozóra az öt 
Csongrád megyei város hivatá-
sos tűzoltóin kívül jó néhány 
önkéntes egylet küldött csapa-
tot, mi több, vendégként a jugo-
szláviai Adáról, a romániai Te-
mesgyarmatról és a lengyelor-
szági laslóból is érkeztek kollé-
gák. 


