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A sztrájkoktól megerősödnek 
a szakszervezetek

Csodatévők mély illegalitásban
A vártnál kevesebben kérnek működési engedélyt

A taglétszámot stabilizálja, a szimpá
tiát pedig jelentősen megnöveli egy- 
egy kemény szakszervezeti fellépés -  
állítják az érdekvédők. A legutóbbi 
üzemi tanácsi választásokon is kitűnt, 
hogy népszerűbbek az erősebb érdek
érvényesítésre képes szakszervezetek.

Mind gyakrabban vetnek be kemény 
érdekérvényesítő eszközöket a béralkuk 
során a szakszervezetek. A sztrájkhely
zet, a különböző demonstrációk után 
stabilizálódik, nemritkán növekszik az 
akciót meghirdető szervezetek taglét
száma, az irántuk megnyilvánuló szim
pátia -  hangsúlyozta Borsik János, az el
sősorban közüzemek dolgozóit tömörítő 
Autonóm Szakszervezeti Szövetség 
társelnöke. A vasútnál többször is sike
res sztrájkot szervező Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének ügyvezető alelnöke- 
ként azt tapasztalta, hogy a sztrájk -  füg
getlenül attól, hogy kudarccal vagy 
eredménnyel végződött-e -  erősíti az ak
cióban részt vevők összetartozás-érzését 
is. A tárgyalások kimenetelére is hatás
sal vannak a nyomatékosító eszközök, 
karakterisztikusabbá teszik az álláspon
tokat. A szakszervezeteknek világosan 
meg kell fogalmazniuk, hogy milyen kö
vetelés érdekében lépnek fel, ez a mun
káltatót is markáns álláspont képvisele
tére készteti.

A közszférában a pedagógusok, az 
egészségügyiek, a közgyűjteményiek ál
tal kilátásba helyezett sztrájkkészültség, 
a fegyveres és rendvédelmi szerveknél 
dolgozók demonstrációi ugyancsak nö

velik a szakszervezet presztízsét, állítják 
az érintettek. Michalkó Péter, a Szak- 
szervezetek Együttműködési Fórumá
nak alelnöke szerint ehhez az is hozzájá
rul, hogy az akciók szervezői nemcsak 
szervezetük tagjait, hanem a szervező
dési terület valamennyi dolgozóját meg
kérdezik arról, hogy csatlakoznak-e a 
demonstrálókhoz. Az öt éve még csupán 
hatezres taglétszámú Belügyi Dolgozók 
Szakszervezete például ma már több 
mint tízezer tagot tömörít.

Hasonló tapasztalatokról számolt be 
Kónya Péter, a Fegyveres és Rendvédel
mi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségé
nek elnöke is. Elmondta: a tagság azt 
igényli, hogy radikalizálódjanak, ugyan
akkor fogjanak össze a szakszervezetek. 
Az utóbbi években megszervezett de
monstrációk ahhoz a felismeréshez ve
zettek, hogy az egyéni akciók nem hoz
nak megfelelő eredményt. Az utóbbi 
években ezért mind keményebben lép
nek fel érdekeikért a fegyveres és rend
védelmi testületeknél működő érdekvé
delmi szervezetek. Hatásukra egyebek 
között a Honvédszakszervezet tagsága is 
gyarapodott: 1995-ös megalakulása óta 
mintegy tízszeresére nőtt a létszáma. Az 
utcai demonstrációk e területen sem 
rontják meg alapvetően a béralkuban 
részt vevők, az érdekvédők és a szakmai 
vezetés kapcsolatát -  állítja Kónya. Sze
rinte a partnerek tisztában vannak azzal, 
hogy a problémák alapvetően nem hely
ben, hanem kormányszintű döntéssel 
oldhatók meg.

Kun J. Erzsébet

Már ezernél is több természetgyó
gyász szerzett vizsgabizonyítványt kö
zépfokon, igaz, némely szakokon a je
lentkezők fele elbukik. Az orvosok fel
sőfokú vizsgáztatása megtorpant, az 
egyetemek az új miniszter döntésére 
várnak. A vártnál jóval kevesebben 
kértek működési engedélyt a tisztior
vosi szolgálattól.

Már több mint ezren szereztek közép
fokú szakképesítést az alternatív medici
na kormányrendeletben engedélyezett 
szakágaiban -  tudtuk meg Vízvári László
tól, az Egészségügyi Szakképzési és To
vábbképzési Intézet főigazgatójától. A 
szakember elmondta, némely szakokon, 
például a bioenergetikán a jelentkezők fe
le elvérzik a vizsgán, míg a reflexológu- 
soknál alig tíz százaléknak nem sikerül 
vennie az akadályt. Az orvosok felsőfokú 
alternatív szakképesítése viszont még el 
sem indult, mert az egyetemek és a szak
képzési intézet is a miniszterre vár. A tár
ca vezetőjének feladata ugyanis kijelölni 
a vizsgabizottságok elnökeit és tagjait az 
alkalmasnak talált ötven pályázóból, ám 
ez még nem történt meg. Igaz, néhány 
felsőoktatási intézményben, mint a Hay- 
nal Imre Egészségtudományi Egyete
men, már évek óta folyik képzés és vizs
ga például akupunktúrából. Az alternatív 
gyógyászok tevékenységét szabályozó 
kormányrendelet egyik kidolgozója, dr.

Tamasi József orvos-természetgyógyász 
elmondta: lezárult a konvencionális or
voslás helyzetét feltérképező, 13 európai 
országban folyó vizsgálat. Megállapítot
ta, hogy a magyar megoldás a legjobbak 
között van, mert az alulképzettek és sarla
tánok felől a szakorvosokhoz tereli az al
ternatív praxist, ami a biz
tonság garanciája a bete
geknek.

A tisztiorvosi szolgála
tok tapasztalata szerint a 
vártnál jóval kevesebben 
kémek működési enge
délyt. A tisztiorvosi szol
gálat fővárosi intézetéhez 
csupán tízes nagyságrend
ben fordultak kérelmezők, 
s a kerületi főorvosokat 
sem ostromolják a jelent
kezők -  tudtuk meg dr.
Sándor Szabolcstól, a jogi 
osztály vezetőjétől. Az el
múlt évben alig egy-két 
bejelentés érkezett, amit 
vagy a működési engedély megvonása, 
vagy ha ilyen nincs, akkor szabálysértési 
eljárás követhet. Ez azonban nem a tiszti- 
orvosi hatóság feladata.

A hétköznapi tapasztalat is azt mutatja, 
hogy megcsappant a gyógyítók hirdeté
seinek száma, a korábban „praktizálok” 
mostanában életmód-tanácsadásra vagy a 
betegségek megelőzésének oktatására

kémek engedélyt. Az sincs kizárva, hogy 
a csodagyógyászok mély illegalitásban 
végzik a tevékenységet, tudva, hogy a 
tisztiorvosi szolgálatnak sem nyomozó 
apparátusa, sem felhatalmazása nincs a 
megkeresésükre. Az egyik országszerte 
ismert és több megyében feljelentett, isten 

erejével gyógyító csodaté
vő ügyében több év után ta
valy ősszel született elsőfo
kú bírósági ítélet: csalásért 
kapott felfüggesztve 8 hó
napot -  tudtuk meg a Győr- 
Moson-Sopron megyei 
tiszti főorvostól. Dr. Bajtay 
András főorvos elmondta, a 
megyében is a vártnál ke
vesebben és főképp egész
ségügyi dolgozók végzik 
engedéllyel ezt a tevékeny
séget. Debrecenben alig két 
tucat természetgyógyász 
váltott ki engedélyt — tud
tuk meg a városi tisztior
vostól, dr. Laurencsik Má

riától. A szolgálatnak sajtófigyelője is 
van, amely a hirdetéseket böngészve pró
bálja felkutatni az illegális gyógyászokat. 
Az utóbbi időben a külföldi vagy más me
gyéből származó csodadoktorok látogatá
sa is elmarad, s ebben a körben még a 
konkurenciától sem érkeznek panaszok, 
bejelentések.

Komornik Vera
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Egerben engedélyre várnak R ö v id e n

Leállnak a fővárosi buszok?
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egyre biztosabbnak látszik, hogy péntek 
reggel megtartja kétórás figyelmeztető 
demonstrációját a Budapesti Közlekedé
si Vállalat csaknem ötezer járműveze
tője és karbantartója. A cég vezetősége 
és a szakszervezet béremelési álláspont
ja között az eddigi kölcsönös engedmé
nyek dacára még mindig ötszázalékos 
különbség van -  derült ki a hét végi tár
gyalássorozaton.

A péntek reggel fél öttől fél hétig ter
vezett figyelmeztető akció alatt a buszok 
egyáltalán nem közlekednek, és elkép
zelhető, hogy a jelentősebb villamos- és 
trolibuszjáratok is csak jóval ritkábban 
járnak majd. A mostani álláspontok sze
rint azonban a HÉV-szerelvények me
netrendje nem változik. A sztrájkot ter

vező, ötezer tagot képviselő Fővárosi 
Autóbusz Üzemek Szakszervezeti Szö
vetsége és a több száz villamos- és troli- 
buszvezetővel és karbantartóval csatla
kozó Tömegközlekedési Dolgozók Füg
getlen Szakszervezete legutóbb huszon
egyről tizenöt százalékra módosította 
követelését. A cég ajánlata viszont dol
gozónként és havonta 13 100 forintos fi
zetésemelés, ami a buszosok szerint va
lójában alig haladja meg a tíz százalé
kot, ezért ők reménytelennek tartják a 
békés megállapodást.

A pénteki figyelmezető sztrájkot si
kertelensége esetén követő hétfői általá
nos munkabeszüntetés már megbénítaná 
a főváros tömegközlekedését, és súlyos 
anyagi kárt okozna az elmúlt évet 
amúgy is csaknem tízmilliárd forintos 
veszteséggel zárt BKV-nak.

TUDÓSÍTÓNKTÓL

A megyei tisztiorvos engedélyére várnak 
az egri Markhot Ferenc Kórház gyermek- 
osztályának dolgozói. Amíg nem kapják 
kézhez, nem kezdődhet meg az osztály ki- 
költöztetése -  tudta meg tudósítónk. Az 
engedély leghamarabb kedden készülhet 
el. Mint arról lapunkban hírt adtunk, ta
valy vizsgálat indult annak kiderítésére,

hogy miért hunyt el a kórházi osztály 
nyolc nővére daganatos megbetegedés
ben, és mi okozta az újabb rákos megbete
gedéseket. Gógl Árpád egészségügyi mi
niszter és az Egészségügyi Tudományos 
Tanács azt javasolta, hogy a vizsgálatok 
befejezéséig ürítsék ki a gyermekosztályt. 
Az elképzelés az, hogy az egri kórház új 
szárnyának harmadik emeletére költözik 
a gyermekosztály.

Az esztergomi híd magyar terve
Elkészült az Esztergom és Párkány közötti Duna-híd megvalósításának műszaki és 
pénzügyi feltételeit rögzítő tervezet. A szlovák-magyar vegyes bizottság január 21-i 
ülésén döntenek a hídépítés ütemtervéről, a vámkezelés helyéről -  ez valószínűleg a 
szlovák oldalon lesz - ,  és véglegesítik az Európai Unióhoz benyújtandó PHARE-se- 
gélykérelmet is. Azért kell újra kérelem, mert a korábban kapott ötmillió ECU felhasz
nálásának határideje 1997 végén lejárt. A híd tervezett költsége 1997-es árakon mint
egy 3,5 milliárd forint, amelyből a PHARE-támogatáson felüli összeg a két felet terhe
li. Egyetértés van abban, hogy a híd gyorsított ütemben 2001 elejére elkészülhet.

Paphiánnyal küszködnek az egyházak
Karácsonykor előfordult, hogy az éjféli mise este hatkor kezdődött

A rendszerváltozás óta az egyházak nagy iramban próbálják behozni több év
tizedes lemaradásukat. Az ország sok településén fogtak építkezésekbe, temp
lomok, kápolnák és zsinagógák felújítási munkálatai kezdődtek meg és feje
ződtek be. A negyvenéves lemaradás azonban nem minden területen pótolható 
ilyen ütemben. A négy történelmi egyház mindegyike paphiánnyal küszködik, 
az alacsony létszám még több évig gondot okozhat számukra.

A négy történelmi egyház közül a hí
vők számát tekintve a legnagyobb, a 
katolikus építette a legtöbb új templo
mot az utóbbi kilenc évben: 106 épület 
készült el, s 35 építése a befejezéséhez 
közeledik. A görög katolikus egyház 
1989 óta 17 templomot és nyolc kápol
nát emeltetett, s további hat templom 
építését készítik elő.

Az új templomokkal azonban nem 
sikerül minden lemaradást pótolni. A 
katolikus egyház súlyos létszámgon
dokkal küzd. Kevés a jelenleg szolgáló 
mintegy 2200 katolikus pap, s ez gyak
ran kényelmetlenséget okoz a közössé
geknek és a papoknak. Gyakori, hogy 
az egy-egy plébániához tartozó öt-hat 
közösségben mindössze két-három pap 
teljesít szolgálatot. így fordulhatott 
elő, hogy a karácsonyi éjféli misét 
egyes településeken már este hat 
órakor el kellett kezdeni, hogy a pap 
időben végig tudja járni szolgálati he
lyeit.

Dr. Bíró László püspök, a Központi 
Papnevelő Intézet rektora szerint több
ezres létszámhiánnyal küzd az egyház. 
A Pázmány Péter Hittudományi Egye
temen és a hét egyházmegyei szeminá
riumon ugyan az utóbbi években vala
mivel többen készülnek a papi hivatás
ra, mint az azt megelőző időszakban, 
ám az évente szolgálatba álló 70-80 
kispap nem elegendő a hiány megszün
tetéséhez. A papi szolgálat, az elköte
lezett életmód nem vonzó manapság, 
de megfigyelhető ez az összes többi 
„uniformishoz kötött” hivatásnál is.

Belső megújhodáson kell átesnie a tár
sadalom egészének ahhoz, hogy a 
negyven éven át propagált kép -  amely 
szerint a pap népbutító, áltudományo
kat terjesztő egyén -  megváltozzon. A 
papi hivatást senkire nem lehet rákény
szeríteni, a hit mindenkiben legbelül 
születik, ám a társadalmi törekvések 
segíthetik a döntést -  véli a püspök.

A több mint kétmillió hívőt számláló 
református egyháznak az utóbbi kilenc 
évben 44 új temploma épült, s további 
nyolc félkészen várja befejezését. Az 
egyháznak jelenleg 1450 aktív és 400 
nyugdíjas lelkipásztora szolgál az 
1618 egyházközségben. Mellettük 
1655 helyen van kisebb egyházi közös
ség. Ezek önállóvá válása mind több 
lelkész szolgálatát tenné indokolttá.

Tenke Sándor, a Károli Gáspár Re
formátus Egyetem rektora szerint a lel
készhiány okait egyfelől az 1950-et 
követő négy évtized politikájában kell 
keresni. Az 1980-as évek második fe
létől a társadalmi és politikai változá
sok következtében már ugrásszerűen 
növekedett a teológiára jelentkezők 
száma. Ma a négy teológiai intézmény
ben 450 lelkészjelölt tanul -  annak el
lenére, hogy a Pápai Református Teoló
gián még csak az első évfolyam műkö
dik. Ennek ellenére még évekig nem 
sikerül megfelelő számú lelkészt szol
gálatba bocsátaniuk. A rendszerválto
zás következtében lehetőség nyílt a 
nagyvárosokban és azok agglomerá
ciós körzetében, lakótelepeken gyüle
kezeteket szervezniük, s az olyan tár-

Vizsgára váró református teológus
hallgatók TEKNŐS MIKLÓS FELVÉTELE

sadalmi feladatok, mint a szenvedély- 
betegek gyógyítása vagy a börtönök
ben és a kórházakban lévők lelki gon
dozása is egyre több szakmailag felké
szült lelkipásztor szolgálatát kívánná 
meg. A rektor szerint négy-öt év múlva 
érhetik el, hogy valamennyi reformá
tus egyházközségnek önálló lelkipász
tora legyen.

A Magyarországi Evangélikus Egy
ház — bár híveinek száma szerényebb 
az előbb említetteknél -  a rendszervál
tás óta szintén felépített tíz templomot, 
és hat befejezése idén várható. Náluk 
is, mint a többi egyháznál, gondot okoz 
a lelkészhiány. Reuss András, az Evan
gélikus Hittudományi Egyetem rektor
helyettese elmondta: jelenleg 250 aktív 
és 150 már nyugállományba vonult, de 
alkalmanként kisegítő lelkész szolgál. 
Átlagéletkoruk igen magas, 60-65 év, 
sokan közülük egyszerre több települé
sen is szolgálnak. Van köztük nem is 
egy, aki vasárnaponként négy-öt isten
tiszteletet tart, utazik egyik település
ről a másikra. Jelenleg évente csak 15- 
20 új lelkész áll szolgálatba, pedig 
mintegy százra lenne szükségük a gyü
lekezeteknek. Reuss szerint az utóbbi 
három-négy évben mind többen jelent
keznek az egyetemre, ma 140 hallgató
juk van, közülük 115-en készülnek lel- 
készi szolgálatra, a többiekből pedig 
hittantanár válhat.

A zsidó felekezet nem fogott új épít
kezésbe a rendszerváltás óta. Á Do
hány utcai zsinagóga rekonstrukciójá
val párhuzamosan 15 — többnyire fővá
rosi — zsinagóga felújítását kezdték 
meg és fejezték be. Jelenleg csupán 
mintegy tíz neológ rabbi szolgál ha
zánkban, ám ahogy dr. Schöner Alfréd 
főrabbi, Közép-Európa egyetlen rab
biképző intézetének rektora elmondta: 
az elmúlt években jelentősen emelke
dett a zsidó vallási élet iránt érdeklő
dők száma. Intézményük tanszékein 
193 hallgató tanul, ám közülük csak 15 
hallgató készül rabbinak. A főrabbi 
szerint, bár kevés a jelenleg szolgálók 
száma, az érdeklődést tapasztalva né
hány éven belül magától helyreállhat a 
kívánatos létszám.

Tinnyei István

Alkotmánybíróság: nyugdíjkorhatár
Az Alkotmánybíróság mai teljes ülésén 
megvitatja azt az indítványt, amely azt ki
fogásolja, hogy a köztisztviselői törvény 
nem rendezte a megyei, illetve fővárosi 
közigazgatási hivatalban dolgozók spe
ciális helyzetét. Szerepel a napirenden az 
az indítvány is, amely szerint a nyugdíj- 
korhatár megváltoztatásával jogsérelmet 
szenvednek azok, akik tovább dolgoztak, 
és így nyugdíjuk megállapításánál csak a 
törvény módosítása utáni időt veszik fi
gyelembe. (MTI)

Időközi választások Szabolcsban
Időközi polgármester-választásra készül 
három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
település. Április 25-én Kántoljánosi és 
Komlódtótfalu, június 6-án pedig Gyügye 
polgárai választanak majd új önkormány
zati vezetőt. Kántoijánosiban a választott 
faluvezető elhunyt, és azóta az alpolgár
mester irányítja ideiglenesen az önkor
mányzatot. Komlódtótfaluban és Gyü- 
gyén az október 18-i választás eredmény
telenül végződött, mert a polgármesteije- 
löltek azonos számú voksot kaptak. (MTI)

Támogatást kér az ’56-os MVSZ
Az ’56-os Magyarok Világszövetsége 
szombati elnökségi ülésén levelet fogal
mazott a kormánynak, kérve a szervezet 
támogatását -  közölte a tanácskozás után 
Ábrahám Dezső, a szövetség szóvivője. 
A szervezet március végén, Budapesten 
tartja kongresszusát. Bánkuty Géza elnök 
felhívásában egyebek mellett arról szól, 
hogy az új magyar kormány megtette az 
első lépést az 1956-os forradalom valódi 
hőseinek elismeréséért, miután 60 millió 
forintról hatmillióra csökkentette az ’56- 
os Intézet támogatását. „Mi, ’56-os forra
dalmárok és a már 1944-45-ben is harco
lók, akik nem a kommunizmus megrefor
málásáért, hanem annak megdöntéséért 
fogtunk fegyvert, örömmel és teljes 
egyetértéssel üdvözöljük a kormány in
tézkedését” -  szól a dokumentum. (MTI)

Német konzulátus Siófokon?
Német konzulátus megnyitását kezdemé
nyezi a siófoki önkormányzat -  tudatta 
Balázs Árpád polgármester. Az ötletet az 
idegenforgalmi szakemberek kedvezően 
fogadták, és remélik, hasonlóképpen vé
lekednek majd a német illetékesek is. A 
Balaton-parti üdülőváros szívesen adna 
helyet a konzulátusnak, mert így az ide
genforgalomban meghatározó szerepet 
betöltő német turisták még jobb kiszolgá
lást kapnának. (MTI)

Népszavazás hulladéklerakóról
Helyi népszavazást tartottak a Heves me
gyei Egeresein községben. A település la
kosságának arról kellett döntenie, hogy 
megépüljön-e a község határában egy re
gionális hulladéklerakó. A telep 34 
észak-hevesi település kommunális hul
ladékát fogadná be. A képviselő-testület 
a szakhatósági engedélyek ismeretében 
úgy döntött, hogy támogatja a beruházás 
megvalósítását, ám a határozat ellenzői 
aláírásgyűjtést kezdeményeztek. (MTI)


