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Magyar zsoldosok az Öböl-fronton ? 
Pártvezetők a kampányfinisben — Választási előzetes 

Egy magyar-zsidá-kanadai költő — Áz agykutató díszdoktor 
C gy mai hír szerint, a Munkaügyi Minisztérium 200 

millió forintot különített el a Foglalkoztatási Alapból 
a pályakezdő fiatalok megsegítésére, és a közhasznú mun-
kák lehetőségeinek bővítésére. A fiatalok részt vehetnek 
szociális gondozói, gyámügyi előadói, asszisztensi, számí-
tástechnikai, áruforgalmi ügyintézői, adó- és biztosítási 
ügyintézői, ápolói, szakápolói, élelmiszer-eladói tanfolya-
mokon, ruhaipari , kőműves, esztergályos szakképzőkön és 
lamínt az újdonságnak számító gazdaasszonyképzőkön és 
a háztartásvezető tanfolyamokon. 

Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának tegnapi 
ülésén nem született egyértelmű állásfoglalás arról, hogy 
a Parlament küldjön-e önkéntesekből álló vegyes fegyver-
nemben alakulatot az Öböl térségébe. A bizottság Király 
Béla ilyen értelmű javaslatát fontosnak Ítélte, de legalább 
annyira lényegesnek tartotta, hogy végleges döntés csak 
további konzultációk után születhessen. 

Marosvásárhelyi jelentések szerint, vasárnap öt f iatal-
ember — közöttük négy magyar nemzetiségű — meggya-
lázta a városközpont román nemzeti hősi emlékművét. 
Egy katonai járőr letartóztatta a fiatalokat, akiket rövid 
rendőri őrizet után szabadon engedtek. Ennek következ-
ménye az lett, hogy több száz román özönlött az utcákra, 
követelve az újbóli letartóztatást. Ezzel egyidejűleg me-
nesztették a szabadon bocsátást elrendelő, magyar szár-
mazású rendőrtisztet. Egyes tanúk szerint, a fiatalok egy-
szerűen részegek voltak — a városban a feszültség ettől 
még fokozódott. 

Rendkívüli kormányülés 
A kormány hároméves 

gazdasági programjának 
mozgásteréről __és a megva-
lósítását szolgáló kormány-
zati feladatokról tárgyal 
szerda esti rendkívüli ülé-
sén a miniszterek tanácsa. A 
kabinet tagjai megvitat ják 
az 1991. évi állami költség-
vetés irányelveivel foglal-
kozó előterjesztést is. 

A kormányülés az értesü-
lések szerint késő délután, 
6 órakor kezdődött. Felte-
hetően az ülés rendkívüli 
összehívását — egy nappal 
a szokásos heti kormány-
ülésnél korábban — az in-
dokolja, hogy Antall József 
jelen kíván lenni e két fon-
tos napirendi pont megtár-
gyalásánál. A miniszterel-

nök ugyanis csütörtökön a hogy csütörtökön — már a 
brit Konzervatív Pár t kong- rendes menetrendnek meg-
resszusára utazik Angliába, felelően — is a tanácskozó-

A szerdai rendkívüli kor- asztalhoz ül jenek a minisz-
mányülés nem befolyásolja, terek. (MTI) 

Á bosszúállást 
megelőzendő... 

„Telt ház" előtt zajlott három hétig ne j á r j anak 
tegnap este az az összejö- csoportosan az utcán, ne lá-
vetel, amit a SZOTE vezetői togassák a város szórakozó-
és az egyetem arab diákjai helyeit, és ne reagál janak 
tar tot tak a szombatról va- semmilyen provokációra, 
sárnapra virradó éjjel tör- Szőke Péter szerint a pro-
tént tragikus bűncselekmény vokációk főleg jugoszláv ál-
kapcsán. Az itt tanuló arab lampolgárok részéről vár-
diákok mintegy fele hall- hatóak. Ugyancsak fontos 
gatta meg Szőke Péter rend- tanács, hogy aki nincs be-
őr ezredes, városi főkapitány jelentkezve, vagy nincs ér -
tanácsait és kérelmeit, me- vényes tartózkodási enge-
lyek egy esetleges bosszú-"'délye, az sürgősen szerezze 
állás megelőzésére szolgál- be a szükséges iratokat, 
tak. mer t a rendőrség ezek hiá-

A rendőrség kéri az a ra- nvában szigorúan fog e l jár-
bokat, hogy legalább két- ni. p. j . 

Szocialisták 
választási gyűlése 

A Magyar Szocialista Pár t országos titkára, dr. 
Szekeres Imre. a pár t szegedi szervezetének Tisza La-
jos körúti székházában ma. csütörtökön este 6 órakor 
előadást tar t az önkormányzatokról és a helyhatósági 
választások első fordulójának tanulságairól; válaszol 
az érdeklődők kérdéseire is. 

„Itt még egy jó viccet sem hall az ember" 
Több tucatnyi érdeklődő 

volt kíváncsi tegnap este a 
Deák Gimnáziumban a r r a az 
oktatási fórumra, amely Be-
ke Kata á l lamti tkár részvé-
telével zajlott. Az érdeklődés 
nyilván az utóbbi napok-
ban napvilágot látott véle-
kedéseknek is köszönhető, 
amely az á l lamti tkár egy k i -
jelentésével foglalkozott. 
Akiknek alkalmuk volt Be-
ke Kata inkriminált monda-
tait olvasni, azok megállapít-
ha t ták: kellő rosszindulat 
ke'llett ahhoz, hogy ezen sza-
vakat a közfelháborodás 
alapjának lehessen tekinteni. 

A fórumon szót kér t Dobo 
Mihály, a rókusi III. számú 
általános iskola egyik taná-
ra, s a pedagógusok szakszer-
vezete helyi csoportjának ne-
vében elnézést kért az á l lam-
ti tkár asszonytól, mert téves 
információk a lap ján tervez-
tek demonstratív utcai söp-
rögetést, mivel úgy gondol-
ták, őket küldte takarí tani 
Beke Kata. Ugyanakkor a 
fiatal tanár a r ra is fölhívta a 
figyelmet, a mai feszült po-
litikai helyzetben magas po-
zícióban levő embereknek 
különösen vigyázniuk kell 
minden félmondatukra. Az 
államtitkár többek közt a pe-

dagógusok helyzetéről be-
szélt, Megjegyezte, csodás 
érzés lenne most bejelente-
nie, hogy 50 százalékkal 
emeflik a pedagógusok béré! 
Erre azonban sajnos nincs 
lehetősége, jóllehet a 100 szá-
zalékos emelést is indokolt-
nak tar taná. A pedagógus 

Nagy László felvétele 

szakszervezet (PDSZ) törek-
véseivel kapcsolatosan egye-
nesen buzdította a jelenlévő 
pedagógusokat: fogalmazzák 
meg törekvéseiket, vál lal ja-
nak aktív szerepet sorsuk 
jobbra fordításában, mer t 
csak így akadályozhatják 
meg, hogy például Nagy 

n Eredményeimen 
túllépnek majd 

— mondja az agy világhírű kutatója 

/ / 

A világhírű agykutatóval, 
dr. Somogyi Péter biológus-
sal abból az alkalomból ta-
lálkozhattam és készíthet-
tem interjút itt, Szegeden, 
hogy a minap avatták a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem díszdoktorává. A bee 
szélgetést egykori tanárá-
nak és pályára indítójának, 
dr. Benedeczky István egye-
temi tanárnak társaságában 
folytattuk. így hát az indu-
lásról, egy nemzetközi szak-
tekintély pálya- és siker-
kezdéséről először a mestert 
kérdeztem. 

— Nem én voltam az el-
ső mester, hanem a felesé-
gem, aki a szentendrei Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium-
ban tanította Pétert. És már 
ott felfigyelt kivételes ké-
pességére, szakmai érdek-
lődésére. ö biztatott: fog-
lalkozzam e kiváló taní tvá-
nyával! Így került Péter az 
én laboratóriumomba, a bu-
dapesti orvosegyetem Kór-
bonctani Intézetébe, ahol 
megismerkedett mindazok-
kal a korszerű morfológiai 
vizsgáló módszerekkel, ame-
lyeket akkor az orvostudo-

mányban, a rákkutatásban 
használtak. Ót azonban in-
kább az alapjelenségek — 
a se j t és a szövet élete — 
érdekelték, s így ezek vizs-
gálati módszerét sa já t í to t ta 
el. Kétéves közös munká l -
kodás után úgy láttam, én 
már nem tudok ú j a t mon-
dani számára. Elérkezett az 
ideje, hogy valami ú j lehe-
tőség nyíljon meg előtte. 
Ennek érdekében — koráb-
bi szakmai kapcsolataim se-
gítségével — az oxfordi 
egyetem gyógyszertani inté-
zetébe került . Az egyetem 
ötödévét ot t fejezte be, s 
így már diákkorában meg-
nyílt számára az a lehető-
ség, hogy idegen nyelvet t a -
nuljon, nemzetközi kutatási 
módszereket ismerjen meg, 
és külföldi kapcsolatokra 
tehessen szert. 

— ... és dr. Somogyi Pé-
ter élt is a lehetőséggel, bi-
zonyság rá, hogy rendre 
visszahívták Oxfordba. 

— A diploma megszerzé-
sét követően az Akadémián 
dolgoztam tudományos se -

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Sándor (akinek a szerepét ő 
személy szerint erősen vitai-
ja) 4 millió ember nevében 
beszéljen. 

Megemlítette az á l lamti t -
ká r a diáktüntetések ügyét 
is. Ezt a felzúdulást a m i -
nisztérium megelőzhette vol-
na, hogyha kellő időben ko-
molyan veszi tárgyalópart-
nereit. Hozzátette, normális 
művelődési minisztérium, és 
kormány, valamint diákság 
között érdekellentétek nem 
lehetnek. Hál ' Istennek — 
mondta — a mostani i f júság 
is olyan, mint minden koráb-
bi: türelmetlen és kényes az 
igazságra. Ezt egyúttal ga-
ranciának is érezte Beke Ka-
ta a r r a : változzon megn mai 
napig mesterségesen gerjesz-
tett értelmiségellenes hangu-
lat, nőjön a felsőoktatásban 
tanulók száma, javuljon a 
gondolkodás minősége, és 
csökkenjen ennek az ország-
nak a rosszkedve, ahol ma-
napság még egy jó viccet 
sem hallhat az ember. (A la-
punk zárta után véget ér t 
fórumot követő Beke Katá-
val folytatott beszélgetésün-
ket holnapi számunkban ol-
vashatják.) 

Balogh Tamás 

Mégis: ki és mikor ? 

Óvás az Orvosi Kamaránál 
A szegedi kórháznak jó saj tója van — mondják töb-

ben a városban. A nyugati világban úgy tar t ják, mindegy, 
mi t ír az újság, csak í r jon: a reklámból mindenképpen 
haszon származik. 

Nem titok hát, az elmúlt 1—2 évben mi se re j te t tük 
véka alá, a kórházigazgató szimpatizánsai és ellenlábasai 
két táborra osztották az intézményben dolgozó g á r d á t Az 
erőviszonyok ecsetelésébe — korrekt adatok h iányában — 
a kívülálló n e mélyedjen bele. de egy szavazás objektív, 
mérhető adatai mégiscsak irányadók lehetnek, ha tisztán 
akar látni az ember. 

Amint arról rövid hírben beszámoltunk. Szegeden is 
lezajlott a rendelet szabályozta igazgatóválasztás, az Or-
vosi Kamara vezénylete alatt . Ismeretes a végeredmény 
is: a három pályázó — dr. Bánfalvi Géza. dr. Csenke 
László és dr. Várkonyi László — egyike sem é r t e el a 
szükséges többséget, ezért a szavazás eredménytelen l e t t 

Az első forduló szűrője u tán a másodikban már csak 
Bánfalvi és Várkonyi doktor versengett egymással. A me-
gyei tanács egészségügyi osztályának vezetőjétől, dr. Ka-
járy Irén főorvostól tudom: őt meglepte a végeredmény, 
az, hogy a szavazás eredménytelen le t t Tény: sokan t a r -
tózkodtak attól, hogy bármelyik jelöltnek bizalmat a d j a -
nak, de az is tény. hogy a színt vallók közül -többen ál l -
tak ki Várkonyi László mellett. Az összeszám 1 áláskor a 
tartózkodást is érvényes szavazatnak minősítették, ezért 
nem kap ta meg egyik jelölt sem a szavazatok 50 százalé-
k á t plusz 1-et. Ezért lett érvénytelen a szavazás, ezér t 
ítéltetett ismétlésre, és ezért v á r ú j a b b bizonytalansággal 
terhes két hónap a kórház-rendelőintézetre. 

Van azonban, aki megkérdőjelezi a végeredmény jo-
gosságát. Ka já ry főorvos asszony és dr. Várkonyi László, 
aki szegediként jelenleg Győrben főorvos, hivatalos óvást 
adtak be a kamarához. 

— Ügy éreztük, nem jól számolták a szavazatokat A 
Magyar Orvosi Kamarának a kórházi orvosigazgató-vá-
lasztás végrehajtásáról szóló kiadványában ugyanis az á l l : 
„Az áthúzott, összefirkált szavazólap, valamint amelyiken 
egy nevet sem, vagy több nevet kereteztek be, érvényte-
len." Tehát az érvényes szavazatok 50 százalékát kellett 
volna kiszámolni. Ebben az esetben Várkonyi László biz-
tos nyerőként ülhetett volna a kórház orvosigazgatói szé-
kébe — mondta dr. Kajáry Irén. 

Érdeklődéssel vá r juk a kamara válaszát, amelyet ha-
marosan megismertetünk olvasóinkkal is. 

Ch. A. 
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MEOIÁTOR KÖZVETÍTŐ 
ÉS SZERVEZŐ IRODA BT 

Hirdetésfelvétel közületek és vállalkozók részére 
A D é l m a g y a r o r s z á g b a , a D é l i A p r ó b a 
és minden jugoszláv sajtótermékbe, televízióba, rádióba 

Szegeden, a Dugonics tér 12. szám alatt. 
Telefon és fax: 24-326 
Munkanapokon 9—16 óra kőzött 
Kívánságára munkatársunk felkeresi Ont. 


