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Ismét lesznek árvaszékek 
Harangoznak Sevillának — Aranykapu a sétatéren 

„Szíveskedjenek békén hagyni!" 

A világsajtó kétségkívül a legtöbbet John Major ne-
vét emlegette tegnap. A brit konzervatív párt és kö-
vetkezésképp a londoni kormány első emberének 

Bush elnök még különgépének fedélzetéről telefonált: mint 
a hírügynökségek jelentik,! a vonal rossz minősége miatt 
csak r ö v i d e n . . . (Megjegyezzük: az amerikai elnököt vi-
gasztalhatja a tudat, előfordul ilyesmi a földkerekség más 
tá ja in is!) A francia saj tó sajátosan — csipkelődve — fo-
gadta a h í r t : a legnagyobb tévétársaság első kommentár-
jában „Thatcher ölebének" nevezték a brit kormányfőt. 
H á t . . . Az angol lapok máris gyártottak karikatúrát róla, 
a Financial Times szerint pedig a miniszterelnök egy idő-
re nyilván elbújik majd kormánya mögött. Mindazonáltal 
a font árfolyama tegnap tovább emelkedett a márkához 
képest — ez várakozást és bizakodást fejez ki. 

Az itthon történtekről összeállításunkban szólunk. 

Moszkva nem neheztel... 
Moszkvai tárgyalásairól tá-

jékoztatta az újságírókat Bod 
Péter Ákos ipari és kereske-
delmi miniszter. Mint el-
mondta az út célja a szemé-
lyes kapcsolatok felvétele, a 
magyar gazdaság helyzeté-
nek és problémáinak, közöt-
tük azoknak a gondoknak az 
ismertetése volt, amelyeket a 
szovjet á r am- és gázszállítá-
sok bizonytalansága okoz. A 
magyar delegáció ugyanak-
kor tájékozódni kívánt a 
Szovjetunióban végbemenő 
belső mozgásokról; főként 
azokról, ainelyek révén egyre 
növekszik.a régiók a vállala-
tok szerepé, önállósága. 

A fogadtatással kapcsolat-
ban a miniszter kiemelte, 
a laptalan az a magyar közvé-
leményben el ter jedt véleke-
dés, hogy a megváltozott po-
litikai viszony miatt nehez-
telnek hazánkra. Változatla-
nul nagy érdeklődéssel kísé-
rik a magyarországi változá-
sokat. A reformbizottságban 

nagyon erős magyar orientá-
ció, a közgazdasági nézete-
ket illetően pedig „magyar 
lobbi"körvonalazódik. Na-
gyon hosszú azoknak a ma-
gyar termékeknek a listája, 
amelyeket vásárolnának. A 
szállításoknak nincs akadá-
lya, de meg kell keresni a fi-
zetési módokat, az elszámolás 
formáját . Még ma sem tel je-
sen tisztázott, hogy ki rendel-
kezik az olajjal, ezek bevéte-
leivel, kinék van joga például 
barteregyezmények engedé-
lyezésére. 

Az energiahordozókkal 
kapcsolatban a sajtóban már 
megjelent, hogy a villamos-
energia-importban a szovjet 
fél várhatóan ta r t ja magát az 
ezredfordulóig érvényes 
megállapodásokhoz. A föld-
gázszállítások kilátásai job-
bak, az olajjal kapcsolatban 
fjedig szóba került a körös 
vállalkozásban történő kő-
olaj-kitermelés lehetősége. 
Ehhez, bár ígéretes a lehető-

Angolosan távozott 

Kit raboltak ki? 
Ha egyáltalán... 

A tegnapi Mai Napban 
olvastuk, hogy előző éjsza-
ka bejelentést kapott a 
rendőrség Szegeden, a 
Hungária Szállodából, mi-
szerint egyik, angol diplo-
mata-útlevéllel rendelke-
ző vendégüket egy szóra-
kozóhelyről hazatértében 
gázsprayvel támadtak meg 
és raboltak ki. Az illető 
diplomáciai mentességére 
hivatkozva nem mutat ta 
meg a helyszínt a rend-
őröknek, s orvoshoz sem 
volt ha j landó elmenni. 
Egyáltalán: eléggé zavaro-
san viselkedett. 

Tegnap este érdeklődé-
sünkre a megyei ügyeletes-
től csak annyit tudtunk 
meg, hogy ő nem ismeri 
az előző éjszaka történé-
seit. Más forrásból úgy 
értesül tünk: a rendörök is 
kételkednek a bejelentés 
igazságtartalmában. Már-
most aztán nem tudhat-
juk, tényleg diplomatát 
raboltak-e ki, s egyáltalán 
kirabolták-e a kissé illu-
minált angol urat . Aki 
egyébként már el !s hagy-
ta Szegedet. 

ség, egyelőre mindkét ország- Shell—szovjet közreműkö 
ban hiányzik a jogi rendezés, déssel ne lehetne ezt megol-
Nem kizárható azonban, hogy dani, hiszen majd ezer kút áll 
akár magyar—szovjet, akár kihasználatlanul a Szovjet-
hároinoldalú pl. OKGT— unióban. 

A pénzügyminiszter lemond 
Döntésem végleges, lemon-

dásomat semmiképpen <>em 
fogom visszavonni — mon-
dotta Rabár Ferenc pénz-
ügyminiszter tegnap az 
MTI munkatársának. A hír 
a Világgazdaság című napi-
lap szerdai számában került 
nyilvánosságra, miszerint 
Rabár Ferenc pénzügymi-
niszter Matolcsy Györggyel, 
a Miniszterelnöki Hivatal 
ál lamti tkárával folytatott 
vitát úgy k ívánja lezárni, 

hogy távozik hivatalából. 
Az MTI munkatársának a r -
r a a kérdésére, lemondása 
mennyiben érinti a jövő évi 
költségvetés elkészítését, 
Rabár Ferenc a következő-
ket mondta: a helyzeten 
semmit nem változtat az, 
hogy ő milyen perspektívát 
lát az elképzelései megvaló-
sítására — a költségvetés 
időben a Parlament elé ke-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Tragikus fizetések 

SZBK-napok három felvonásban 
Tegnap délelőtt kezdődött a már hagyományos SZBK-

napok előadás-sorozata, melyen az elmúlt egy év 41 kuta-
tási eredményét ad ják közre. A konferencia utolsó napján , 
pénteken, bizottság értékeli az elhangzott munkákat . A 
háromnapos tudományos programról (is) beszélgettünk 
Keszthelyi Lajos akadémikussal, az MTA Szegedi Bioló-
giai Központjának főigazgatójával. 

— Tavaly, az SZBK-na-
pokkal kapcsolatos beszél-
getésünket azzal fejeztük 
be. hogy igen rossz anyagi 
helyzetben van a biológiai 
központ. Változott-e azóta 
valami e tekintetben? 

— Ebben az évben jó 
anyagi körülmények között 
dolgozhattunk, elég komoly 
beruházásaink voltak. Cir-
ka 50 millió forintnyi mű-
i.zér jött be az épületbe. 
Ennek persze az az oka, 
hogy az elmúlt ötéves terv 
beruházásai ebbe az évbe 
szorultak. Tavaly ezért pa-
naszkodtunk, jobb lett vol-
na, ha fokozatosan kapjuk 
a támogatást. Viszonylag 
jól felszerelt műszerpar-
kunk engem bizakodással 
tölt el. Kuta tása inkat az 
idén semmi sem akadályoz-
ta. Január tó l a vegyszerek-
re is k i ter jedt a valutalibe-
ralizáció. Ami viszont tra-
gikus ' a dolgozóink fizeté-

se. Az intézetünk munka-
társainak átlagos fizetése 10 
ezer 600 forint. A legna-
gyobb problémánk, hogy 
nincsenek megfizetve az 
embereink. 

— Ezért mennek külföld-
re dolgozni? 

— Egyrészt. A jobb ku-
tatók meg tud ják csinálni, 
hogy külföldön dolgozza-
nak. De visszajönnek. Az 
utóbbi 5-6 évben kétsízáiz 
kutatónk közül 12 távozott 
külföldre — ez nem egy 
nagy szám. Mindenesetre 
sok kuta tónknak kell példá-
ul tanítással foglalkoznia; 
vagy volt egy igen jó nevű 
tudósunk, aki apró műsze-
reket szerelt össze, hogy ki-
egészítse a fizetését. Ezek a 
jelenségek azért zavaróak, 
mert elveszik az időt, a fi-
gyelmet a kutatómunkától 
— szükséges rossz, ha meg 
akarnak élni, nem tehetnek 
mást. 

— Az SZBK-napokkal 
párhuzamosan, az intézet 
előcsarnokában az Eurotech 
International múszerkiállí-
tást rendez. Marad-e itt 
valami a műszerek közül, 
vagy csak sóvároghatnak 
utánuk? 

— Nekem az az érzésem, 
hogy i t t csak bemutató lesz. 
Persze vannak közöttük 
vegyszerek és enzimek is, 
melyeket — ha aka rnak — 
megvásárolhatnak a kuta-
tók. 

— Véleménye szerint a 
három napon melyek lesz-
nek a legfigyelemreméltóbb 
előadások? 

— Erről nem mondok szí-
vesen véleményt előre, mert 
a harmadik nap végén sza-
vazással dönt jük el, hogy 
melyik az első három leg-
jobb munka. Ha mégis 
a ján lanom kellene valamit, 
akkor az első két, a kromo-
szómákkal foglalkozó elő-
adást emelném ki, a hato-
dik, Ormos Pál-előadást, il-
letve a 38.-at, amely az em-
lékezés lehetséges mecha-
nizmusával foglalkozik. 

— Már az SZBK-napo-
kon túl: a Világbank csak 
egy egységes szegedi uni 

versitas létrehozása esetén 
adna támogatást. Ebben az 
egységben hogyan venne 
részt 'az intézetük? 

— Az SZBK nem univer-
sitas. 

— Ezt tudom, de gondo-
lom, mégis kapcsolatban áll 
a Szegeden folyó felsőfokú 
oktatással. 

— A pillanatnyi álláspont 
az, hogy a z MTA megtar t ja 
a kutatóintézeteit. Az okta-
tásban részt veszünk. Így 
elképzelhető, hogy közös 
tanszékeink lesznek az egye-
temekkel. De abban egyelő-
re nem gondolkodunk, hogy 
belépjünk a z egységes uni-
versitasba. Ennek a feltéte-
lei még vára tnak magukra. 
Űgy tűnik, hogy az elmúlt 
időben az Akadémia inté-
zetei több támogatást kap-
tak, mint az egyetemek, Cs 
ezért az intézetek felszerelt-
sége, nívója ál talában jobb. 
Ha bekerülnénk egy egye-
temi szervezetbe, akkor az 
nyilván az egészet nivellál-
ná. Majd ha egy szintre ke-
rülünk, nem lesz akadálya, 
hogy mi is részt vegyünk 
az egységes universitasban. 
Én egyébként nagy híve va-
gyok az egységnek. 

P Sz. 

Nem kapnak bódét Jehova tanúi 

Készül a Luca széke: 
a demokrácia 

Á Jehova tanúi felekezet 
kérelemmel fordult az ön-
kormányzat ideiglenes bi-
zottságához, hogy a Kossuth 
Lajos sugárút és a Pacsirta 
utca sarkán levő üres tel-
ket s a ra j ta álló bódét — 
mely egyébként a Magas-
és Mélyépítő Vállalat felvo-
nulási épülete, s a város 
engedélye szerint az év vé-
géig tar tha tó ott — vallá-
sának gyakorlására ingye-
nesen igénybe vehesse. Az 
ideiglenes bizottság a kérel-
met tegnapi ülésén elutasí-
totta, mert e területet sa-
ját cél jaira kívánia felhasz-
nálni. De szerepet játszott 
a nemleges döntésben az is, 
hogy az említett telek tő-
szomszédságában a Rókusi 
Általános Iskola áll. 

Az ideiglenes bizottság 
hozzájárult , hogy a Révai 
József Általános Iskolát a 
jövőben Záporkerti Általá-
nos Iskolának, a Majakovsz-
ki j Középiskolai Leánykol-
légiumot Szilágyi Erzsébet 
Középiskolai Leánykollégi-
umnak nevezzék.' 

Pozitívan bírálta el a 
megyei tűzoltóparancsnok 
kérelmét: a városi tűzoltó-
parancsnok-helyettesi be-
osztásba Dudás Miklós tűz-
oltó százados került. 

Húzódik a döntés több 
lényeges kérdésben is. Az 

ideiglenes bizottság hossza-
san vitatkozott a képvise-
lők költségeinek megtéríté-
sére megállapított á talány 
összegéről. 

A szegedi államigazgatási 
vállalatokat — városgazdál-
kodási vállalat, SZKV, „Víz-
művek és Fürdők, IKV, 
Fonalfeldolgozó — felügye-
lő bizottságok személyi ösz-
szetételéről az ülés szüneté-
ben megtartott tárgyaláson 
az ideiglenes bizottság tag-
jai megegyeztek. Ez te rmé-
szetesen csak javaslat, a 
megválasztott szakmai ál-
landó bizottságok elnökei is 
véleményezik, a végső szót 
azonban majd csak a képvi-
selő-testület mondja ki. 

Szóba kerül t a felügyelő 
bizottságok elnökeinek és 
tagjainak javadalmazása is. 
Az erre vonatkozó javaslat 
a következő: az elnökök 
brut tó 20 ezer, a t i tkárok 
bruttó 15 ezer for intot kap-
nának. E pénzösszeget a 
vállalatok fizetnék. 

A felügyeleti munka nem 
csupán politikai funkció, 
elsősorban szigorú ellenőr-
zést jelent, főként a válla-
latok pénzügyeit illetően, 

A város képviselő-téstüle-
te — a jövőben: közgyűlé-
se — december 13-án, Luca 
napján t a r t j a soron követ-
kező ülését. 

Ó. J . 

II pedagógusok tartanak 
a sátánistáktól 

Csongrád megyében még 
nem követtek el bűncselek-
ményt sátánisták, szektá-
juk sem alakult ki, a rend-
őrség mégis úgy döntöt t : 
jobb megelőzni a bajt . A 
közelmúlt tragédiái, a meg-
lehetősen bőséges sa j tó-
visszhang óta ugyanis azt 
tapasztalják, hogy e veszé-
lyes „divatnak" egyre több 
tizenéves követője van a 
megyében is. A rendőrség 
figyelmét egy diszkóDan 
történt eset irányította a sá-
tánistákra. Négy lány a 
diszkóban öngyilkosságra 
akarta kényszeríteni egy 
társukat . Miután a sértett 
nem tett feljelentést, a lá-
nyok kilétét még nyomozza 
a rendőrség. Másik eset: egy 

negyedik osztályos fiú az 
utcán késsel ijesztgette ez 
i s m e r ő s t a n á r n ő t . 

A rendőrség a megelőzés 
szándékával vet te fel a 
kapcsolatot' a helyi önkor-
mányzatokkal a megye vá-
rosaiban. Iskolaigazgató-
kat, pedagógusokat, a f ia-
talokkal foglalkozó illetéke-
seket hívnak előadásaikra. 
Tájékozta t ják őket a s á t á -
nizmus követőinek ismerte-
tő jegyeiről — ruházat, h a j -
viselet, magatar tás —, a ve-
lük kapcsolatos teendőkről, 
szót e j tenek a kábítószeres 
gyerekekről is. A segítség-
re azért is szükség van, 
mer t a rendőrség tapaszta-
lata szerint a pedagógusok 
tar tanak a sátánista f iata-
loktól. 

GATT-jelentés 
a világkereskedelemről 

Töretlenül bővült az idén 
a világkereskedelem az 
öböl-válság ellenére — ál-
lapította meg a GATT szer-
dán közzétett jelentésében. 
A számítások szerint 1990-
ben 6 százalékkal nő a vi-
lágkereskedelem volumene, 
ami tavalyhoz képest egy 
százalékpontos lassulást je-
lent. Bár meglehetősen nagy 
a bizonytalanság az Öböl-
válság miatt , úgy tűnik, a 

világkereskedelem nem 
sínyli meg Irak kalandorsá-
gát. A GATT-jelentés az 
idei forgalom értékéről nem 
közölt adatokat . Tavaly 3,1 
billió dollárt te t t ki a n e m -
zet özi kereskedelmi for-
galom, ami 7,5 százalékos 
bővülés 1988-hoz képest. 
Két évvel ezelőtt azonban a 
növekedés üteme még 14 
százalékos volt 1987-hez ké-
pest 

J 


