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Hull a hő és hózik... 
Szociálpolitikai egyeztetések — Új vezető a SZAB élén 

A SZOTE megújulásáért — Színészportré — Centrum-analízis 

A pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón elhang-
zott. hogy „önmagában csak lakótelek vásárlására 
továbbra sem nyúj tható szociálpolitikai támogatás, 

hiszen ez — mint a gyerekek után járó szociális kedvez-
mény — természetszerűleg jelenik meg a telek vásárlása-
kor, hiszen a telek á ra az építési költség része — egyéb-
ként, ha a kételyeket nem sikerült eloszlatni, az újságírók 
j á r j anak utána" — mondta László Balázs. 

Az érdekegyeztető tanács többek között arról vitatko-
zott. hogy 26, 23, vagy 13 ezer 800 forint legyen a nyug-
díjplafon, amely felett jövőre már nem jár kiegészítés. A 
legalacsonyabb összeggel csak a Munkástanácsok Orszá-
gos Szövetsége értet t egyet, a legmagasabbat Palotás J á -
nos, a VOSZ elnöke javasolta. Az EÉT napirenden kívül 
foglalkozott a Bécs—Budapest világkiállítással, s támogat-
ták annak megrendezését. 

Látogatását befejezve, tegnap este elutazott hazánkból 
Ante Markovics, Jugoszlávia végrehajtó tanácsának elnöke, 
aki délelőtt találkozott és tárgyalt Antall József kormány-
fővel. Mindketten hangsúlyozták: egyik legfontosabb prio-
ritásuk. hogy országaikat minél hamarabb bekapcsolják az 
európai integrációs folyamatokba. 

Keserves lesz az átmenet... 

Á finn Anja mondja 
inkra emlékezünk — mesé-
lik. — Talán nincs is olyan 
f inn család, melynek ne len-
nének áldozatai. Az 1939-es 
téli háborúban — úgy tud-
juk —, magyar önkéntesek 
is segítségünkre siettek. 
Most, hogy Magyarország 
vértelenül elérte független-
ségét, vigyázó szemekkel kö-
vet jük első szabad politikai 
lépéseit. Finnország — szin-
tén kelet és nyugat hatá-
rán, a Szovjetunió tőszom-
szédságában — megőrizte 
önállóságát, s ez hi tünk 
szerint önöknek is sikerülni 
fog. 

— Azonosságtudatunkat ez 
csak erősítheti. Anja, az ön 
megítélése szerint, miként 
alakul hazám jövőre? 

Az elmúlt napokban Sze-
gedre érkezett turkui test-
vérvárosi delegáció, önkor-
mányzatunk ú j vezetésével 
ismerkedve, december 6-án 
Finnország függetlenségi ün-
nepe alkalmából fogadást 
rendezett a Hungária Szál-
lodában. Markku Aufcúival, 
Turku kulturális igazgatójá-
val, és a Szegeden élő, f inn 
állampolgárságú Fábián An-
javal nemzeti ünnepükről és 
a városaink közötti kapcso-
latainkról beszélgettünk. 

— E?en a napon, 1917 óta, 
mikor á véres függetlenségi 
és polgárháborúban nagy-
apáink kivívták szabadsá-
gunkat, otthonainkban nem-
zetiszínű kék-fehér gyer-
tyákat gyújtunk, s halot ta-

— Az átmenet keserves és 
küzdelmes lesz, de bízom 
benne, hogy idővel minden 
jóra fordul. 

— Aukia úr! Egyetért-e 
polgármesterünk, Lippai Pál 
pohárköszöntőjében elhang-
zott véleményével, mely sze-
rint a jelenlegi kulturális, 
sport- és ifjúsági kapcsola-
taink nem lehetnek másod-
lagosak, mégis, jelenleg a 
gazdasági együttműködésre 
kellene koncentrálnunk. 

— Feltétlenül. 
— Jelenlegi látogatásuk 

során milyen konkrét elkép-
zelésekkel érkeztek? 

— Szeged ú j vezetőivel el-
sősorban a jövőbeli együtt-
működésről ej tet tünk szót. 

Ezt a hagyományokhoz hí-
ven szeretnénk folytatni. 
Konkrétan? Nyelv- és ze-
netanárokat cserélnénk, if-
júsági szervezeteinket sze-
retnénk megismertetni a sze-
gediekkel. 

* 

Turkui vendégeink teg-
nap dr. Ványai Éva alpol-
gármesterrel találkoztak, aki 
— elmondása szerint — gaz-
dasági együttműködésünk le-
hetőségei felől érdeklődött. 
Mint kiderült, a finn dele-
gáció ilyen kezdeményezésre 
nem számított, így jobb hí-
ján, Szegedre bízta az ilyen 
irányú kezdeményezéseket. 

(varga) 

Hét hely a szerb 
törvényhozásban ? 

A Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségének esélyei 

Nevében ugyan nincs ott a p á r t szó, de nem cseké-
lyebb politikai célokért áll t ki a sikamlós politikai küz-
dőtérre a VMDK, mint a Vajdaságban élő magyarok é r -
dekeinek képviseletéért, a szerb parlament munkálkodá-
sának befolyásolásáért, egy önálló kisebbségi tanácsadó 
szervezet képviselő-testület melletti létrehozásáért. Nem 
kevesebbért tehát, mint a megébredt szerb nacionalizmus 
mellett a 385 ezer magyar hol kisebbedő, hol gyarapodó 
jogainak tisztázásáért. 

Ahogyan az lenni szokott, sokan teljes szívvel álltak a 
szervezet mellé. 25 ezren be is léptek a VMDK-ba, de a 
napi sa j tó t olvasva, bizony, szerb részről inkább, de a ma-
gyarok részéről is hull az ..áidás". 

A szerb parlamenti választások előtt néhánv nappal 
találkoztam Ágoston Andrással, a Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségiének elnökével, aki a Fórum Ki-
adó vezérigazgató-helyettese Újvidéken. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Tisztújító gyűlés 
A SZAB új elnöke: Telegdy Gyula 

Tegnap tartot ta t isztújí tó 
gyűlését a Szegedi Akadé-
miai Bizottság (SZAB). Az 
összejövetelen dr, Grasselly 
Gyula akadémikus, a SZAB 
/-'-fU-c tartot t beszámolót. 
Hangsúlyozta: a bizottság 
célja „Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád megye intézmé-
nyeinek, egyetemeinek, főis-
koláinak, kutatóintézetei-
nek, illetve ezek munkatár-
sainak a SZAB tevékenysé-
gébe való bekapcsolódása." 
Az utóbbi időben erősödött 
a SZAB és a megyei vezetés 
kapcsolata, ennek köszön-
hetően a megyék egyre in-
kább magukénak érezték a 
testület tevékenységét. 

A beszámoló után Szöke-
falvi-Nagy Béla tett javasla-
tot az ú j tisztségviselők sze-
mélyére. Elnöknek Telegdy 
Gyulát, alelnököknek Balázs 
Sándort, Barabás Zoltánt, 
Grasselly Gyulát és Tandori 
Károlyt javasolta. A titkos 
szavazás során valamennyi 
jelölt támogatást kapott, 29 
szavazatból 26, illetve 27 
esett rá juk . Az ú j elnökség 
nevében az elnök köszönte 
meg a bizalmat. A SZAB ú j 
vezetőjétől a pezsgős koccin-
tás után kértünk inter jút . 

Telegdy Gyula (55 éves), a 
SZOTE Kórélettani Intézeté-
nek tanszékvezető egyetemi 
tanára idén lett a Magyar 
Tudományos Akadémia le-
velező tagja. Rövid beszédé-
ben önmagát „tanuló akadé-
mikusnak" nevezte, legfon-
tosabbnak azt tartotta, hogy 
a jelenlegi átmeneti állapot 
minél hamarabb véget é r jen . 
Pezsgő életet, jól működő 
akadémiai klubot szeretne, 

olyant, amely az értelmiség 
gyülekezőhelye, gondolat-
cserére alkalmas hely. Az 
elmúlt hat évben Telegdy 
professzor a SZOTE Általá-
nos Orvostudományi Ka rá -
nak dékánja volt, jelenleg a 
SZOTE egyetlen akadémiku-
sa. Tudományos kutatási t e -
rülete az endokrinológia, a 
hormonok hatása a központi 
idegrendszerre, elsősorban a 
tanulási és a memória-
funkciókra. 

— Amikor felkértek, hogy 
vál lal jam el a jelöltséget, 
kissé szabódtam. Hat év dé-
kánság után ismét szerettem 
volna kizárólag a tudomá-
nyos munkának szentelni az 
időmet. Remélem azonban, 
hogy ez a tisztség n e m je-
lent túl nagy napi elfoglalt-
ságot, közelebb áll a tudo-
mány műveléséhez. 

— Mik a legfontosabb 
feladatai? 

— A SZAB feladata az 
MTA és a régió közti kap-
csolatok erősítése. A bizott-
ság a tudományos kutatások 
fóruma, ahol gondolatainkat, 
elképzeléseinket tud juk ki-
cserélni. Fő feladatomnak 
tekintem mobilizálni a te rü-
leten lévő erőket, fontos to-
vábbá a tudományos érdek-
lődés segítése, a kapcsolat-
teremtés támogatása. Nagy 
hangsúllyal szeretnénk tá -
mogatni a fiatal kutatókat . 
Javí tanunk kell az együtt-
működést az önkormányza-
tokkal, az egyetemekkel és a 
régió iparvállalataival, bá r 
ebben a tekintetben az eddi-
gi vezetés is sokat tett. 

M. T. 

fi havat is eltolják - Munkában a hóhányók 
het: rakodógépekkel és bil-
lenős teherautókkal venné-
nek részt a hóeltakarítás-
ban. A vgv minden tőle tel-
hetőt igyekszik megtenni, de 
a közlekedőket azért óvatos-
ságra intik. 

Ny. P. 
* 

Csongrád megyében a teg-
napi napon az összekötő- és 
főutak mindenütt járhatók 
voltak, a közúti igazgatóság 
16 sószóró kocsija igyekezett 
a hó olvadását elősegíteni. 
A gyalogosok azonban már 
joggal bosszankodhattak az 
útpadkák, járdaszegélyek 
mentén összegyűlt tekinté-

m°nnviségű hóiét átug-
rálva, kerülgetve. Tartós ha-
vazás esetén a Csongrád me-
gyében közlekedők figyelmé-
be a jánl juk a közúti igazga-
tóság hóügyeletének telefon-
számát: 25-366. (A képeket 
Nagy László készítette.) 

„Minél inkább hull a hó ehhez a városgazdálkodási kai készültek a bevetésre, 
(halihó), annál inkább ha- vállalatnál? Csütörtökön három szóró- és 
vazik (zik-zik)" — remélem, Pénteken — Sisák Géza egy rakodógép dolgozott — 
pontosan idéztem egy Mici- szabadsága miatt — Kovács ez volt az első harckészült-
mackó nevű szerző költemé- Miklós igazgató lát ta el a ségi fokozat. A hóesés sűrű-
nyét (klasszikusokat csak főmérnöki teendőket is. El- södésével újabb három szó-
így szabad). A Mikulás meg- mondta, hogy már várták a rógépet állítottak szolgálat-
rázta a szakállát, végre iga- telet, folyamatos ügyeleti ba. Ezeket az eszközöket to-
zi hó esett. De mit szólnak szolgálattal, meleg motorok- lólappal is felszerelték. Ra j -

tuk kívül még két seprőgé-
pet is az utakra küldtek. 

Péntek délig megszórták a 
város legfontosabb közleke-
dési vonalait, a hóeltolás 
befejezését délutánra tervez-
ték. A járdákat öt kis gép 
takarítja, de a körútakon és 
a Belvárosban kézi úttisztí-
tás is folyik. 

A téli hómunkaterv súlyo-
sabb helyzetekre is tartal-
maz útmutatást . Ha tovább 
havazik, folytatják a hóto-
lást, majd ha fagy, 1:3 
arányban kevert sós homo-
kot szórnak az utakra. Szük-
ség esetén a Volán is segit-

j 


