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ejcsere 
Itt a piac, hol a piac? — Gáz volt a gőzzel — Vonalban 

leszünk — Ujabb töprengések 

Az ünnep napjan lesz az „őrségváltás" Szegeden, a 
városházán. A régi testület által javasolt napirend 
szerint az ú j testület kérelmezi majd a megyei jo-

gú városi statust, amit Szeged is a tanácstörvény hatály-
vesztésekor (szeptember ,'10.) veszített el. A belügyminisz-
terhez címzendő kérvény benyújtásának batáridejéről azért 
alakult hosszas vita tegnap az alkotmánybizottsági ülésen, 
mert ettől a határidőtől függ. mikor választják meg a me-
gyei közgyűléseket. A bizottsági javaslat: legyen e határ-
idő november 15-e, s az Országgyűlés határozzon a kérel-
mekről november 30-áig. Ugyaneddig az időpontig terjesz-
sze be a kormány az önkormányzatok feladatát és hatás-
körét szabályozó törvényjavaslatot is — indítványozták a 
bizottságban a képviselők. 

A tegnapi kormányülésen a KGST-tagországok gaz-
dasági kapesolatainak piaci alapokra helyezéséről, az Or-
szágos Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda hatásköréről, a 
volt munkásőrvagyon hasznosításáról tárgyaltak a minisz-
terek. 

A Fidesz és az SZDSZ megállapodott, hogy Ungár 
Klára, a fiatal demokraták főpolgármester-jelöltje vissza-
lép a szabad demokrata Demszky Gábor javára. 

A Duna-gate ügy bírósági tárgyalásán az ügyeleti 
szolgálatban elkövetett kötelességszegés és államtitok-
sértés bűncselekményének elkövetésével vádolt Végvári 
József kijelentette, azért nem választotta a törvényes utat, 
a szolgálatból való leszerelést, mert ezzel a saját halálos 

. ítéletét írta volna alá. 

Bush : „Magyarország immár demokrácia" 

Ketten a Fehér Házban 

Az önkormányzati képviselő-
testület alakuló ülése: 

október 23-án 
Tegnap tartotta utolsó 

ülését a városi tanács 
végrehajtó bizottsága. 
Egyetlen feladatuk volt: a 
szegedi önkormányzat 

képviselő-testületének 
alakuló ülését összehívni. 
Az időpont: október 23-a, 
délután 1 óra. 

Az ünnepi ülés napi-
rendjén — a vb javaslata 
alapján — szerepel a vá-

lasztási bizottság munká-
járól, s a választás ered-
ményéről szóló tájékozta-
tás, az ügyrendi bizottság,, 
a megyei küldöttek és a 
polgármester megválasz-
tása, pályázat kiírása a 
jegyzői munkakör betöl-
tésére, valamint Szeged 
megyei jogú várossá nyil-
vánításának kérelme. 

George Bush amerikai el-
nök csütörtökön igen meleg 
szavakkal üdvözölte Antall 
József kormányfőt a Fehér 
Házban, és intézkedéseket 
jelentett be a magyar gaz-
daság támogatására. Az ün-
nepélyes fogadtatás után a 
két politikus négyszemközt, 
majd a küldöttségek bevo-

násával tárgyalt. A későb-
biekben Antall József James 
Baker külügyminiszter ven-
dége volt, s folytatódtak a 
tárgyalások a két ország 
együttműködéséről. 

— Magyarország immár 
nem születő demokrácia, ha-
nem demokrácia — hang-
súlyozta George Bush: kor-

mánya szuverén, pluralista, 
demokratikus európai ál-
lam. A magyarok álma meg-
valósult, sőt, továbbterjedt 
határaikon Közép-Kelet-
Európában. 1990-ben Ma-
gyarország elfoglalta meg-
becsült helyét a szabad 
nemzetek közösségében 

Az elnök szólt a magyar-
országi amerikai beruházási 
alapról, arról, hogy a kor-
mány az ú j költségvetési év-
re 300 millió dolláros tá-
mogatást javasolt a közép-
kelet-európai országoknak, s 
bejelentette: Washington a 
magyar aszálykárok enyhí-
tésére 47,5 millió dolláros 

ta karmanyga bona-vásá rlási 
hitelt nyújt. „Tudjuk, hogy 

Magyarország és a többi ú j 
demokrácia magas árat fi-
zet azért, mert támogatja az 
ENSZ rendszabályait Irak 
ellen. Megértjük, hogy ex-
portpiacaik elvesztése, az 
emelkedő árak bonyolítják 
történelmi erőfeszítéseiket a 
piacgazdaság megteremtésé-
re. Az Egyesült Államok a 
terhek csökkenése érdeké-
ben felhívja a- Nemzetközi 
Valuta Alapot: növelje 5 
milliárd dollárral a térség 
országainak folyósított köl-
csönöket. A Világbankot fel-
kérjük, gyorsítsa meg azt a 
9 milliárd dolláros progra-
mot, amely az energiaprob-
lémák enyhítését szolgálja. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A darabolás gyilkos 

Az örmény rádió jelenti" 
„Földarabolt, megégetett 

holttest maradványait hur-
colja egy férji a városban, 
nagy műanyag szatyrában" 
— így szólt a hír, amit egy 
telefonálónk a városban 
hallott. Azt is megmondta, 
melyik presszóban tud-
hatunk meg többet. Irány 
a presszó, kérdezzük a 
presszós hölgyet, mit tud. 
Egy férfi arról beszélt — 
meséli az asszony —, hogy 
a rókusi temetőben gyil-
kosság történt, az áldoza-
tot földarabolták, s ö meg-
találta. Mutatta is a szaty-
rát, amiben csontok vol-
tak. Mégis, milyen cson-
tok, kérdezem, emberi, 
vagy sem, porladó, vagy 
rem. mire a hölgy azt 
mondja : nem vagyok én 
régész, de hogy itt bűzlik 
valami, az biztos, mert a 
rendörök elvitték a férfit. 

Egy telefon a főkapi-
tányság bűnügyi osztályá-
ra: ha gyilkosság történt 
volna, ők tudnák. Ám nem 
tudnak semmiről. Üjabb 

telefon a városi kapitány-
ságra, tán az ügyeletesek, 
ö k már hallottak valamit 
harangozni, hogy mit — 
mindjárt megmutatják. 
Percek múlva értem jön 
egy meseautó („még min-
dig jobb, mintha a mentő 
jött volna érted" — mond-
ja nekem a portásunk), s 
robogunk a rókusi teme-

tőbe. A kocsiban az igaz-
ságügyi szakértő is, együtt 
megyünk a kriptához, 
amibe kísérőnk bemászik, s 
miután előhúz két láb-
szárcsontot, közli: íme a 
„bűnjel". 

Mi történt hát? Jóked-
vű, ámbár szúrós tekinte-
tű, napbarnított legények 
italozás közben szörnyű 

bűncselekmény részleteit 
ecsetelték, lehetőleg úgy, 
hogy szipókás öreg szom-
szédjuk jól hallja kor-
tyolgatás közben. Az ug-
ratás s ikerü l t : a f ér f i e l -
indult, s talált is az el-
hanyagolt temetőben száz-
évesnél valószínűleg nem 
idősebb csontokat. Ezekkel 

,kezdte járni a várost, hí-
relve az „eset" részleteit. 
Még az sem mondható, 
hogy fantáziáját nagyon 
meg kellett volna erőltet-
ni : személyes tapasztalat-
tal is bír ugyanis arról, 
az erőszak hogyan vet véy 
get egy életnek. Egyszer 
már ő is kipróbálta. 

A hír tehát annyiban 
igaz, amennyire a viccbéli 
örmény rádió híre: nem 
autót, hanem biciklit, nem 
nyerte, hanem lopta; vagy-
is nem darabolták, hanem 
adagolták, nem a húsát, 
hanem a rizsát, nem em-
berölés, hanem emberül-
tetés . .. Felültetés. 

Balogh Tamás 

Megalakult a JATE új tanácsa 

Rektor: november 8-án 
Tegnap mintegy három és fél órán át tanácskozott a 

József Attila Tudományegyetem újonnan megválasztott 
egyetemi tanácsa. A természettudományi kar tanácster-
mébe hívták a tanácsnokokat. Ebben a helyisegben sza-
vazógép is működik. S noha a tanácsnak több kérdésben 
kellett állást foglalnia, megmaradtak a voksolás hagyo-
mányos formáinál. 

Az ülést Csákány Béla 
rektor nyitotta meg, s az 
az egyetemi választásokról 
szóló beszámolókkal kezdő-
dött. Ezek után következett 
a sokak által nagy érdeklő-
déssel várt napirendi pont 
tárgyalása: „Bizalmi szava-
zás a rektor személyéről". 
Csákány professzor elmond-
ta. hogy megbízatása ugyan 
1992. június 30-ig szól, s 
elvilég csak a köztársasági 
elnök mentheti föl, de ter-
mészetesnek tart ja, hogy a 
döntés jogát az ú j ET ke-
zébe helyezi. Rektori tevé-
kenységéről szóló „beszámo-
lójában" elmondta: amit 
végzett, csapatmunka volt, s 
ő csuk a középcsatár volt. 
„Illetve szövetségi kapitány 
is, — tette hozzá — mert 
jó néhány személyi döntés 
meghozatalában volt szere-
pem." Eredményeiben segí-
tette a jó szerencse is, hi-
szen az egyetem szempont-
jából szerencsés körülmény-
nek bizonyult például, hogy 
a Délép tönkrement, és Igy 
meg tudták venni kollégi-
umnak a Kossuth Lajos su-
gárúti munkásszállót. Az 
Irinyi kollégium épület-
tömbjének felújítása és 
hasznosítása azonban mar 
nem annyira szerencse dol-
ga volt. Eredményei közé 
sorolta az 1986-os Szabály-
zat kidolgozását, mely a 
most készülő Egyetemi Sta-
tútumnak is egyik forrása 
lehet. Sikertelennek nevezte 
kísérletét a vizsgaidőszak le-
rövidítésére, az Innovációs 
Park létrehozását, és az 
egyetem baráti körének 
megszervezését. Működése 
alatt ú j tanszékek jöttek 
létre (Biotechnológia, Ré-
gészet, ökológia, Jelenkor-
történeti) és megszűnt a 
Marxista—Leninista Tan-
székcsoport. Végül is a po-
zitívumok közé sorolta,"hogy 
a Ságvári Gyakorló Gim-
náziumban sikerült ú j igaz-
gatót találni, a tanári kar 
és az egyetem vezetése meg-
egyezésre jutott. Az ülés ve-
zetését ekkor Burger Kal-
mán általános rektorhelyet-
tes vette át, Csákány Béla 
kiment a teremből. S mivel 
kérdése, hozzászólása sen-
kinek nem volt, az ú j el-
nök titkos szavazást kért. 
Az ET 10 nem, 8 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás mel-
lett nem szavazott bizalmat 
a rektornak. Am egyúttal 
jegyzőkönyvileg köszönetet 
mondott neki, hogy „nehéz 
körülmények között maxi-
mális lelkesedéssel és ered-
ményesen végezte munká-
ját". Burger Kálmán ezál-
tal az egyetem ügyvezető 
rektora lett. 

Ezek után lemondások so-
rozata következett, előbb 

Bodnár László, majd Balázs 
Mihály rektorhelyettesek 
mondtak le, később — né-
mi magyarázat után — kö-
vette őket Szabó Dezső gaz-
dasági főigazgató. Tóth Ka-
roly főtitkár biztosította a 
tanácsot, hogy amint meg-
lesz az ú j rektor, ő is föl-
a jánl ja lemondását, most 
azonban még nem. Egyút-
tal kérte kollégáit, hogy az 
új egyetemi kormányzat fel-
állásáig ügyvezetőként ma-
radjanak hivatalukban. Erre 
ők ígéretet is tettek. 

Ezután hosszas vita kö-
vetkezett az ú j rektor jelö-
léséről. Kérdéses volt, hogy 
ez a régi, avagy a terve-
zetben már olvasható ú j 
szabályzat szerint történ-
jék-e. Elhangzott olyan vé-
lemény is, mely szerint az 
ET-nek ott, helyben, azon-
nal kellene rektort válasz-
tania. Ezt azonban elvetet-
ték, ám megejtettek egy 
előzetes jelölést, ahol min-
den tanácstag egy személyt 
javasolhatott. Ezen Róaa-
Tas András 7, Burger Kál-
mán 9 szavazatot kapott, és 
vállalták is a - jelöltséget. 
Rajtuk kívül szavazatot 'ka-
pott Hatvani László (2), Bor 
Zsolt (1) és Csákány Béla 
(1), ők azonban nem vál-
lalták a jelölést. Keszthelyi 
Lajos is kapott két szavaza-
tot, de ő nem tagja a ta-
nácsnak, ezért nem tudott 
nyilatkozni. A jelölés azon-
ban ezzel nem zárult le, 
mert a tanács tagjai — vá-
lasztóikkal konzultálva — 
október 25-én este 6 óráig 
a Rektori Hivatalban el-
helyezett urnában újabb je-
lölteket, juttathatnak listára. 
A legtöbb szavazatot ka-
pott jelöltek az ET novem-
ber 8-ai, nyilvános ülésén 
ismertetik programjaikat, s 
ekkor választ majd ú j rek-
tort az Egyetemi Tanács. 

M. T. 

Tegnapi számunkban azt 
írtuk, hogy a „Mozgalom az 
Egyetem Megújításáért nem 
juttatott képviselőt az Egye-
temi Tanácsba." Ezzel kap-
csolatban Maróti Egon egye-
temi tanár az alábbiak köz-
lését kérte a Mozgalom ne-
vében: 

„Tegnapi számunkban té-
vesen jelent meg a közlés, 
hogy a Mozgalom az Egye-
tem Megújításáért nem jut-
tatott be képviselőt az újon-
nan megalakuló Egyetemi 
Tanácsba, amennyiben Bor 
Zsolt professzor, a Mozga-
lom alapító tagja, amint azt 
lapunk hasábjain a Mozga-
lom megalakulásakor közölt 
9 fős alapitói névsorban hí-
rül is adtuk." 

Szeretettel meghívjuk Önt és munkatársait a COMPFAIR '90 számítástechnikai 
szakkiállításra, a BNV 23 pavilonban levő kiállítási standunkra. 
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