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Rektori székfoglaló a SZOTE-n 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem Tanácsának rendkívüli, nyilvános ün-
nepi ülésén, tegnap, vasárnap délben az aulában 
tartotta meg székfoglalóját dr. Fráter Loránd 
rektor, aki 1991. július l-jétől vezeti az egye-
temet. A ceremónia népes vendégseregében ott 
láttuk Szeged polgármesterét, dr. Lippai Pált, a 
város felsőoktatási intézményeinek és tudo-
mányos intézeteinek vezetőit, köztük dr. Telegdy 
Gyula akadémikust, a Szegedi Akadémiai Bi-
zottság elnökét; dr. Farkas László államtitkárt, s 
a népjóléti, illetve a közoktatási és művelődési 
tárca államtitkárait, Jávor Andrást és Bisztersz-
ky Elemért. Ott volt a szeged-csanádi püspök, 
Gyulay Endre. Meghívót kapott, de egyéb elfog-
laltsága miatt nem tudott eljönni a köztársasági 
elnök és a miniszterelnök, mindkettejük köszöntő 
levelét fölolvasták az ünnepségen. 

A szegedi orvosegyetem az utóbbi időben 
mindent megtesz, hogy fölelevenítse az intézmény 
hagyományait, az egyetemi formaságokat; nem a 
forma kedvéért, hanem az egyetem méltósá-
gának, rangjának kifejezése érdekében. A 
vasárnapi alkalom sem nélkülözte a rektori 
székfoglalók hagyományos ceremóniáit: El-
gondolások az Egyetem jövőjéről című elő-
adásának megtartása után dr. Fráter Loránd 
átvette a prorektortól, dr. Szilárd Jánostól az 
egyetemi legfőbb méltóság jelképét, a láncot, s 
esküt tett az egyetemi alapokmányra. Az 
ünnepség résztvevőit a SZOTE rektora 
fogadáson látta vendégül. 

(A székfoglaló előadásból a 6 oldalon közlünk 
részleteket.) 

MEGJELENT A MAGYAR SZO! Szombaton megjelent a 
Magyar Szó, az újvidéki magyar nyelvű napilap, amelyet a 

kinevezett főszerkesztő, Maróti Miklós a szerkesztőséggel 
szembeni vitája miatt betiltással fenyegetett. A lapot a 
nyomdászok Maróti Miklós tiltása ellenére kinyomták, s az újság 
kapható a kioszkokban. 

LEÉRTÉKELTÉK A DINÁRT. A jugoszláv szövetségi 
kormány úgy döntött, hogy ötszáz százalékkal leértékelik a 

dinárt. Eddig egy márka 13 dinárt ért, míg szombat éjféltől egy 
márka már 65 dinárral egyenértékű. A német márkáért az elmúlt 
napokban 80-100 dinárt is megadtak a feketepiacon - állapítja 
meg a belgrádi Tanjug. 

TRANZITVITA. 56 görög kamionos akadályozta a 
tehergépkocsik nemzetközi forgalmát a görög-jugoszláv 

határon lévő Evzonesz átkelőhelyen - jelentette be az athéni 
közrendészeti minisztérium. Azt követelik, hogy az athéni 
kormány kezdjen tárgyalásokat a magyar hatóságokkal a 
magyarországi tranzitdíjak csökkentéséről. A görög kamionosok 
azt nehezményezik, hogy Magyarországon nemrég többszörösére 
emelték az országon áthaladó külföldi tehergépkocsik 
tranzitdíját. 
~ \ „GYÖKÉR"-SZEMLÉLET. Helmut Kohl német kancellár 

megerősítette kormányának azt a célját, hogy a 
kelet-európai országokban élő németeket nem óhajtja áttelpü-
lésre ösztönözni, hanem jelenlegi lakóhelyükön kíván nekik 
segíteni. „Értelme annak van, hogy az embereknek ott segítsünk, 
ahol a gyökereik vannak" - közölte Kohl a Stuttgarter Zeitung 
„Sonntag Aktuell" című melléklete számára adott nyi-
latkozatában. Ezzel összefüggésben a kormányfő megemlítette, 
hogy a Magyarországgal februárban aláírandó alapszerződés 
lehetőséget biztosít a helyi németek támogatására. Kohl 
elégedetlenségének adott hangot a Romániában élő németek kö-
rülményei miatt. 
^ \ KATONAI DELEGÁCIÓ BRÜSSZELBE. Deák János 

altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, vasárnap délután 
- katonai küldöttség élén - négynapos hivatalos látogatásra 
Brüsszelbe utazott. 
^ \ BRIT TANÁROK MAGYAR DIPLOMÁT KAPTAK. Az 

angliai Birminghamben megkapták magyar diplomájukat 
az első angol konduktorok: öt tanárnő, akik az elmúlt négy évben 
elvégezték a budapesti Pető Intézet tanfolyamát. Az öt diplomát 
Hári Mária, a budapesti Pető Intézet vezetője, egyszersmind a 
magyar államvizsga-bizottság elnöke adta át Birminghamben. 

MSZP-kongresszus 
Szegeden 

A Magyar Szocialista Párt III. 
kongresszusát május 1 5 - 1 6 -
17-én rendezik meg Szegeden -
döntöt t az MSZP Országos 
Választmánya szombati ülésén. 

- A választmány megvitatta 
az elmúlt év politikai tapasz-
talatait és kijelölte a párt stra-
tégiáját 1992-re - tájékoztatta 
az MTI-t Vitányi Iván, az 
Országos Választmány elnöke. 
A Magyar Szocialista Párt stra-
tégiájának alapja: a demokrácia 
fe j lődésének e lőseg í tése és 
védelme. Ennek érdekében az 
MSZP együtt kíván működni a 
hasonló célokat valló -
elsősorban ellenzéki - erőkkel. 

Kisteleken járt az ipari miniszter 

„Európával 
ellenmenetben" 

Kissé talán szokatlan időben, szombat délután öt órakor tartott 
lakossági fórumot Kisteleken Szabó Iván ipari és kereskedelmi 
miniszter. Az érdeklődést bizonyítja az a tény, hogy a 
Polgármesteri Hivatal nagyterme jó félig megtelt annak ellenére, 
hogy aznap este iparosbálra is csábították az érintetteket, s közü-
lük bizony néhányan a báli készülődéssel voltak elfoglalva a 
rendezvény időpontjában. (Cikkünk a 3. oldalon.) 

Club Colombo 

A végtelen nyaralás 
Elsősorban a „sikeres és igényes" réteget célozza meg 

a németországi Club Colombo idegenforgalmi szervezet 
magyar forgalmazója, a Holiday Club Hungary ajánlata: 

tíz éves tagság után díjtalanul használhatók a hálózat 
szállodái. 

Vasárnap délelőtt a Hungária 
Szállóban ismertették meg a 
Club Colombo szolgáltatásait a 
magyar érdeklődőkkel, még-
pedig olyan színvonalon, ami-
ből csak tanulhat minden üz-
letkötésre áhítozó termékfor-
galmazó. Nem elégedtek meg a 
vonzó prospektusok és sajtó-
anyagok kiosztásával, és nem 
bíz ták a vendégek bámész 
figyelmére az esetleges sikert. 
Látványosan meggyőző , de 
egyszerű számítással bizonyí-
tották, mennyire megéri tagnak 
lenni a Colombo klubban. (A 
színes mozgóf i lm már csak 
ráadás volt...) 

Láthattuk a szemléltető szám-
tanpélda levezetéséből, hogy 
egy átlagos (két fe lnőt t , két 
gyerekből álló) család számára 
mennyibe kerül a szál loda 
mondjuk Garmisch-Partenkir-
chenben, ha tíz éven át ott töltik 
a vakációjukat. És beleélhettük 
magunkat a „mintacsalád" he-
lyébe is, akik - igényeik és 
anyagi lehetőségeik szerint -
2-3 ezer német márka belépési 
díjat és havi 100-300 márka 
tagsági díjat fizetve körülbelül 
ugyanannyit áldoznak üdülésre, 
mint a nem klubtagok. 

Csakhogy: az előrelátó „min-
tacsalád" tíz év után már ingyen 
lakhat a hálózat bármely szállo-
dájában 1-3 hétig aszerint, 
mennyi üdülési időt fizetett 

addig. A tagság további 89 évre 
szól, tehát örökölhető. Sőt, már 
fél éves tagdíjfizetés után cse-
reüdülésre is mód nyílik, amit 
az RCl-világhálózathoz kapcso-
lódás tesz lehetővé. Az RCI 
központja Indianapolis (ÜSA), 
európai centruma London. 

A kivál tot t üdülési hetek 
tetszés szerint cserélhetők a vi-
lág bármely pontjára, aki pedig 
kihagy egy-két évet , össze-
gyűjtheti a heteit, s egyvégtében 
töltheti le, vagy szétoszthatja -
akár több helyszínre is - tet-
szése szerint. A klubtagság még 
számos előnnyel jár, amelyeket 
nem sorolhatunk fel korlátlanul, 
tekintettel arra, hogy ez itt nem 
egészen „a reklám helye..." 

Ez hát a Club Colombo, 
amelynek Németországban 
egyelőre öt szállodája van, eb-
ből most hármat ajánlott fel üz-
letkötési céllal (és jogi garan-
ciákkal megerősítve) a Holiday 
Club Hungary. S mivel a klub 
szolgáltatásai egyelőre csak 
valutáért vehetők igénybe, nem 
kell mást tennünk, mint körül-
nézni a fehérneműsszekrény 
polcain, pillanatnyilag mennyi 
német márkánk van erre a 
célra. Jó nyaralást! 

NYILAS PÉTER 

Az SZDSZ „parlamenti elnöke" 
Tamás Gáspár Miklóst vá-

lasztot ták meg az SZDSZ 
Országos Tanácsának elnökévé 
a legnagyobb el lenzéki párt 
vezető testületének szombati 
ülésén. Az elnökség tagja lett 
továbbá Kőszeg Ferenc, Bauer 
Tamás, Bonifert Donát és Hack 
Péter. 

Az Országos Tanács az el-
nökség megválasztása mellett 
határozatot fogadott el a köz-
szolgálati média egyházi mű-
soraival kapcsolatban. A testü-
let úgy foglalt állást, hogy a 
vallási műsorok helyéről, idő-
pontjáról az érintet teknek -
azaz a rádió és televízió illeté-
keseinek, valamint az egyházak 
vezetőinek - kell egyeztetniük. 
A szabad demokraták szerint 
ugyanis e kérdésbe nem lehet 
beavatkozniuk a politikai erők-
n e k , é s éppen ezért - mint az 
elfogadott határozatban olvas-
ható - elutasí t ják az ügyben 
kibontakozott politikai kam-
pányt . Véleményük szerint 
mindez a miniszterelnökre is 

Tamás Gáspár Miklós, az 
SZDSZ Csongrád megyei 
országgyűlési képviselője. 

vonatkozik , aki az SZDSZ 
Országos Tanácsának álláspont-
ja szerint megsértette a rádió és 
a televízió függetlenségének 
elvét, amikor személyesen is 
megnyi la tkozot t a vallási 
műsorok körül kialakult vitá-
ban. 

A Szabad Demokraták 

Szövetségének alapszabálya 
é r te lmében a pártot két -
egymássa l mel lérendel t vi-
szonyban lévő — testület irá-
nyítja. Az SZDSZ vezetői ezt 
többnyire úgy határozzák meg, 
hogy az Országos Tanács a 
párt „parlamentje", az ügyvivői 
testület pedig a „kormány" 
szerepét tölti be. Mindez a 
gyakorlatban azt jelenti: az OT 
pol i t ikai , gazdasági kérdé-
sekben foglal állást, általános 
érvényű deklarációkat fogad el, 
míg az ügyvivői tes tüle t 
feladata - ezen nyilatkozatok 
szellemében - a konkrét poli-
tikai lépések megtétele. 

A mostani elnökség-választás 
érdekessége, hogy az OT ve-
zetésébe bekerült politikusok -
így például Bauer Tamás, Hack 
Péter, és maga az elnök, Tamás 
Gáspár Miklós - az SZDSZ 
november végi küldöttgyűlésén 
nem vállaltak szerepet az akkor 
választott ügyvivői testületben. 

^södstratégiák 
' „Ha van miből, célszerű 

mindenkinek kisebb 
összegeket kiutalni 4 

Hetedhét határon 
„Tűzönöket felveszünk!".5 

Tekintélyt, 
elismerést 
az Egyetemnek! 

„A hallgatónak a 
diplomáért, az oktatónak a 
hallgatóért kell 
versenyeznie." 6 

Podmaniczky 
Szilárd tárcája 16 

Jogállam 
Szépemlékű sportújságírói 

pályafutásom egyik legszebb 
története jutott eszembe. A 
Volán kézilabdásai - akkor is 
városunk egyik legnépszerűbb 
csapata - Pesten játszottak, a 
főváros egyik sokra becsült 
csapatával. Történt, hogy a 
meccs vége felé, döntetlen 
állásnál a szegediek válogatott 
ászának lövése nyomán a labda 
nemcsak a kapuba talált utat, 
hanem a lyukas hálón keresztül 
a kapu mögé is. Mindenki gólt 
látott - még a hazai közönség is 
-, kivéve a játékvezetőt. A döntő 
szó azonban már azokban az 
időkben is a bíróké volt, az a 
gól tehát nem gól, kikapott a 
Volán - egy góllal. A meccsnek 
azonban ezzel még nem volt 
vége. Jóllehet vidéki csapatok-
nak nem volt ajánlatos kekec-
kedni akkoriban, a Volán ve-
zetői, igazuk biztos tudatában -
óvtak. És - vesztettek. No, nem 
azért, mert bárki vitatta volna, 
hogy az a gól valóban gól volt. 
Szóval, hogy miről jutott 
mindez eszembe. Azok kedvéért, 
akik távol állnak a sporttól: 
ősszel, egy Fradi-Veszprém 
focimeccs ötperces szakaszában 
a fővárosiak négy külföldi 
(pontosabban: nem magyar 
állampolgár) játékosa játszott 
egyszerre, ami szabálytalan, 
legfeljebb három külföldi lehet 
pályán egyidőben. A veszp-
rémiek óvtak, s első fordulóban 
megnyerték 3-0-ra a pályán 
1-0-ra elvesztett meccset. A sza-
bályzat ugyanis egyértelműen 
ilyen módon intézkedik. Nincs 
benne olyan kitétel, hogy milyen 
meccsállásnál érvényes ez a 
szabály, hány percig kell a sza-
bálytalanságnak „fennforog-
nia"... Csupán annyi: ha a 
megengedettnél több külföldi 
játszik, az ellenfélé a két pont, 
3-0-lal, kész. 

A Fradi azonban fellebbe-
zett. Sőt, ezzel párhuzamosan 
kulisszák mögötti hadműveletet 
is kezdett „igaza" kivívása ér-
dekében. Nem tudni, a végső-
pénteken hozott - döntésben 
szerepe van-e annak a közis-
mert momentumnak, miszerint 
Horváth Balázs, mostanában a 
sportot felügyelő tárca nélküli 
miniszter FTC-drukker, min-
denesetre tény, hogy a Fradi 
visszakapta a két pontot. Nem, 
nem azért, mert vitatták volna a 
négy külföldi szereplését. Ha-
nem, mert állítólag a dolognak 
nem volt jelentősége, különben 
is a Fradi akkor már'l-0-ra 
vezetett. 

A szabályok pedig értünk 
vannak - teszem hozzá én. Mást 
nem teszek hozzá. Még az a vád 
érne, hogy jogállamért kiáltok 
ott, ahol jogállam van. 

BALOGH TAMÁS 


