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Az alkotói díjak 
- és ama tanügyi négylábú 

B E L P O L I T I K A 3 

Három formája létezik: az 
„Alkotói d í j" , amelyet élet-
műért, vagy kimagasló művé-
szeti p roduktumér t adomá-
nyoznak, összege személyen-
ként 150 ezer forint; az „Al-
kotói támogatás", amely jelen-
tős művészeti vállalkozás meg-
valósításához pályázat útján 
nyerhető el, személyenként 
vál tozó, 50-100 ezer forint 
közötti összeg: a pályakezdő-
ket ugyanilyen feltételekkel 
támogatja a város, 35 éves ko-
rig. A díjakat és a támogatást 
Szeged napján, május 21-én 
ünnepi közgyűlésen adják át. 

A dr. Ványai Éva által a teg-
napi közgyűlésen előterjesztett 
javaslat szerint az idei alkotói 
díjas: Kopasz Márta grafikus-
művész (életműért). Egy nyolc-
fős alkotógárda, Szeged törté-
neti kronológiájának készítői, 
valamint a 15 egyéni pályázó 
közül négy művész - Pintér 
József festőművész, Vágvölgyi 
Ilona jelmeztervező, Vámossy 
Éva magánénekes , Hőgye 
Zsuzsanna színművész — nyer 
alkotói támogatást. A pálya-
kezdők közül (nyolcan pályáz-
tak) Kosztándi István hegedű-
művész, Koczka Ferenc kar-
mester és Széli Bernadet t 
koncerténekes részesül anyagi 
segí tségben. A javasla tot a 
közgyűlés megszavazta. 

* 
Az új szervezeti és működési 

szabályzat szerint a fenti 
díjakról és támogatásokról a 

A közgyűlés által 
nemrégiben újjáalakított 

városi művészeti támogatási 
rendszer az itt élő, vagy 

Szegedhez kötődő alkotók 
elismerését, illetve 

a pályakezdők segítését 
szolgálja. 

kulturális bizottság hivatott 
dönteni: miért kellett mégis a 
közgyűlést összehívni? - erről 
tájékoztatott a rendkívüli gyű-
lés előtt dr. Lippai Pál polgár-
mester. A kilenctagú bizottság 
öt képviselőtagját az új „szmsz" 
életbe lépésekor megválasztot-
ták; a négy külső szakértő sze-
mélyében azonban nem szüle-
tett megegyezés. A konzervatív 
frakció ugyanis - a bizottság 
elnökének, dr. Simoncsics 
Jánosnak a legnagyobb megle-
petésére - négy új jelöltet java-
solt, holott a „régi külsősök" 
közül hárman bizottsági tagok 
maradtak azután is, hogy 
néhány egyetemi tanár már 
korábban kivált. Dr. Simon-
csics csak a hiányzó egyetlen 
szakértő személyében kívánt 
megegyezést. 

Miért akarnak a konzervatí-
vok teljes tisztújítást a kultu-
rális bizottságban? Koha Ró-
bert frakcióvezető szerint a 
városfejlesztési bizottságban a 
liberálisok rúgták fel az elő-
zetes megegyezést... Dr. Vá-

nyai Éva alpolgármester sze-
rint arra kell törekedni, hogy a 
kultúra valamennyi területét 
„lefedjék" a bizottsági tagok, s 
ha a három „régi" megmarad, 
lefedés helyett átfedés van... 

Mindenféle „fedés" nélkül a 
kereszténydemokrata dr. Szil-
vási László kifejtette, hogy dr. 
Lippai Pál polgármester telje-
sen hiába hajtogatja: a bizott-
ságokban szakmai munkát kell 
végezni, szakmai értékrend és 
nem politikai megfontolások 
alapján, hogy tehát szakem-
berekre és nem „pártkato-
nákra" van ott szükség - a 
bizottságok összetétele akkor is 
politikai harcok függvénye. A 
kulturális bizottság öt képvi-
selő tagja közül három liberá-
lis, hogyne számítana, kicsoda 
- hogyan szavaz - a négy külső 
- mondta dr. Szilvási. 

A kulturális bizottság me-
gint - mint állatorvosi ló. 
Mondom én. A képviselők meg 
rendkívüli gyűléseznek... 

S U L Y O K E R Z S É B E T 

FIDESZ - SZDSZ-FRAKCIÓ 
ALAKULT 

A tegnapi közgyűlésen 
Vincze Tibor képviselő beje-
lentet te a F i d e s z - S Z D S Z -
frakció megalakulását. A 18 
tagú f rakció vezetője Jenei 
Ferenc, he lyet tes veze tő je 
Jankó Attila, titkára Vincze 
Tibor. 

Gorbi (most) 
nem jön 

MSZP-
kongresszus 

Szegeden 
Szeged ad ot thont az 

Magyar Szocialista Párt III. 
kongresszusának. Hárs Gábor, 
az MSZP külügyi osztályának 
vezetője elmondta, hogy a hét 
végi tanácskozásra meghív-
ták a Szocialista Internacio-
nálé, az Európai Közösség, az 
Európai Parlament és az Euró-
pa Tanács egyes tisztségvise-
lőit, több nyugat -európai 
szocialista, szociáldemokrata 
párt vezető jé t , továbbá a 
szomszéd országokban élő 
magyarság néhány szerve-
zetének első embereit. 

Noha nincs még teljes kép 
arról, kiket láthatunk majd 
vendégül Szegeden, az már 
nyilvánvaló, hogy az MSZP 
meghívását mindenütt szíve-
sen fogadták. 

Az eseményen nem jelenik 
meg Mihail Gorbacsov. Úgy 
értesültünk, elképzelhető, „a 
peresztrojka atyja" ősszel ese-
dékes magyarországi látogatá-
sának egyik állomása Szeged 
lesz. Az MSZP tegnapi, buda-
pesti sajtótájékoztatóján Sze-
keres Imre részletesen szólt a 
hét vég* MSZP-kongresszus-
ról. A kongresszuson t iszt-
ú j í t ás ra is sor kerül , ám a 
pártelnöki poszton feltehetően 
nem lesz változás, hiszen erre 
a tisztségre jelenleg egyetlen 
jelölt van, Hom Gyula. 

Öböl 
CINIZMUS. Azt mondja a barátom, hogy az új tár-

sadalom egyik jellegzetes vonása az új cinizmus. Nem, 
nem az a régi, amely összekacsintásokból és az erő szervilis 
tiszteletéből állt, hiszen egy egészen új jött létre a rom-
halmaz nélküli romokon. Miért is? Mert az új rend új 
viszonyt követel meg a polgártól. 

Az új rend pedig gyanúsan hasonlít a kádári puha dik-
tatúra és a Horthy-féle társadalom egyvelegéhez, tehát nem 
lehet hozzá egyféleképpen - főleg nem régi módon - viszo-
nyulni. Mindehhez persze hozzá kell tenni, mondtam a 
barátomnak, hogy ennek a viszonynak nem kell föltétlen 
azonosnak lenni a cinizmussal, mire ő - lévén politikus -
kijelentette, hogy egészséges, élnivágyó ember igenis legyen 
cinikus, de minimum bornírt gyanakvó, aki nem veti meg az 
önzés eszköztárát. 

Hát ennyit az önvédelemről. 
Meg a politikáról. 

Egyház i ingat lanok 
Az egyházi ingat lanok 

visszaadásáról szóló egyeztető 
tárgyalások első megbeszélését 
tar tot ták meg tegnap a vá-

rosházán, az önkormányzat és 
az evangélikus, illetve a gö-
rög katolikus egyház képvi-
selői. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 
M A 

A MŰVÉSZETI ALAP 
átalakulási terveiről fórumot 
rendez a Képző- és Iparmű-
vészek Szövetségének területi 
egyesülete délután 2 órakor a 
városháza 118-as termében. 
Vendégek: dr. Bratinka Jó-
zsef és Zsigmond Attila or-
szággyűlési képviselők (MDF). 

H O L N A P 
Az MSZOSZ Csongrád 

megyei képviselete szakszer-

vezeti tagjai és minden 
érdeklődő részére Matinét 
szervez délelőtt 10 órakor a 
MÁV Művelődési Házban. 
Előadók: dr. Nagy Sándor, 
az MSZOSZ elnöke, Paszter-
nák László , a vasasszak-
szervezet e lnöke, Antonio 
Montalbán, a spanyol szak-
szervezetek tartományi el-
nöke és Tóth Józse f , az 
MSZOSZ Csongrád megyei 
képviselet vezetője. 

Nagy Sándor Szegedre jön 

A szakszervezeti voksokért 
A Parlament új Munka törvénykönyvet fogadott el, 

s döntött arról is, hogy a munkavállalónak választania kell, 
a létező szakszervezetek közül melyik képviselje érdekeit. 

A választást megkönnyítendő, bemutatjuk a szakszervezeti 
tömörüléseket. (A hét közül az egyikről, az Értelmiségi 

Tömörülésről még márciusban szóltunk.) Most a legnagyobb 
taglétszámú, s a közvélemény-kutatások szerint legismertebb 
(megjegyezzük: legvitatottabb) csoportosulásról, a Magyar 

Szakszervezetek Országos Szövetségéről (MSZOSZ) 
adunk információt. 

Még egy kör a röplabdás okkal 

Koha kapitány huszárcsínye 
A városatyák legutóbbi ülésükön úgy döntöttek, egyelőre 

nem támogatják konkrét összegekkel a Papiron SC immár 
Magyar Kupa-döntős csapatát és a szegedi olimpikonokat. , 

Ugyanakkor megbízták a polgármestert, a következő ülésre 
dolgozza ki a sikeres szakosztályok lehetséges támogatási 

formáit. A sportbotránnyá dagadt ügy kommentálására Dobó 
Jánost, a független frakció sporttanácsnokjelöltjét, Jenei 
Ferencet, az SZDSZ-Fidesz-frakció új vezetőjét és Koha 

Róbertet, a támogatás ötletének előterjesztőjét, 
az MDF-KDNP frakcióvezetőjét kértük. 

A szövetséget 63 tagszer-
vezet, 2 281190 tagja alkotja. 
Az MSZOSZ-hez tartozó szak-
szervezetek tagjainak döntő 
többsége aktív munkavállaló. 
f igye lemre méltó adat, hogy 
több mint 214 ezer munkanél-
küli, több mint 500 ezer nyug-
díjas és közel 250 ezer tanuló 
szakszervezeti tagot is számon 
tartanak. A Liga megbízásából 
ez év elején készült felmérés 
szerint a megkérdezettek 47 
száza léka az MSZOSZ-re , 

minden negyedik munka-
vállaló a Ligára, 16 százaléka a 
munkástanácsokra, 7 százaléka 
pedig az ÉSZT-re voksolna. 

Az aktuális ügyekkel kap-
csolatos kérdésekre a szak-
szervezeti matinén (szombaton 
10 órától, az Eszperantó utcai 
székházban) dr. Nagy Sándor, 
az MSZOSZ elnöke, Paszter-
nák László, a vasasszakszerve-
zet elnöke és Antonio Montal-
bán, a spanyol szakszervezetek 
tartományi elnöke válaszol. 

D. J.: - Koha Róbert j a -
vaslatát jól kiszámított poli-
tikai sakkhúzásnak tartom. Ha 
elfogadtuk volna, akkor pártja 
kitűnő reklámot kap, a továb-
biakban viszont a közgyűlés 
támogatni kényszerül ad hoc 
jelleggel előráncigált kérel-
meket. Ugyanakkor a többi, 
sikeresen szereplő szakosztály 
teljesen jogosan megbántva 
érezheti magát, amiért az ő tel-
jesítményüket nem honorálja a 
város. A javaslat elvetésével az 
következett be, amire a konzer-
vatívok talán számítottak is: a 
közvélemény a liberálisokat és 
a függetleneket sportellenes-
nek állítja be. Hogy mi még-
sem vagyunk a sport ellen, az 
is bizonyítja, elfogadtuk azt a 
határozati javaslatomat, amely 
a polgármestert arra utasítja, a 
közgyűlés június i ülésére 
tegyen javaslatot a dobogós 
he lyezésű csapatok és az 
olimpikonok támogatására. 

J. F.: — Az ügy két moz-
zanatát minősí teném. Koha 
Róbert előterjesztésével az volt 
a gondunk, hogy a helyszínen, 
a zsebéből húzta elő, még saját 
frakciójában sem tudott róla 
mindenki. Szabó Ferenc tehát 
jogosan emelt formai kifogást. 
A másik: mi nem az előter-

jesztés ellen szavaztunk, ha-
nem tartózkodtunk. Szabó Fe-
renc azt is hangsúlyozta, az 
élsportot támogatni kell. És 
ebben nincs is vita a frakciók 
között. Azt tervezzük, a hétfői 
elnöki-titkári értekezlet napi-
rendjére tűzzük ezt a kérdést, 
és a tartaléktalap terhére rend-
ezzük is. Vagyis nem a sport 
támogatása ellen, hanem az 
általános tartalékalap ötletsze-
rű felosztása ellen szóltunk. 

K. R.: - Politikai ellenfe-
leink állításai igaztalanok. A 
húsvéti tornán hangzot t el 
először az a javaslat, hogy a 

Papiron csapatát támogatnunk 
kellene. A közgyűlésből 10-12 
képviselő volt jelen, minden 
frakcióból, vegyesen. Egyetér-
tettünk. Abban is, hogy fel-
ajánlásunkról tájékoztatjuk a 
röplabdásokat. Ez meg is tör-
tént. Lippai polgármester, Sza-
bó Ferenc, a liberális frakció 
akkori vezetője, Dobó János és 
jómagam je len te t tük be a 
sportolóknak a jó hírt. Később 
már konkrét összegekről is sző 
esett, a második helyért a pol-
gármester 300 ezer, én pedig 
500 ezer forintot javasoltam. 
Mindez hamarosan közismertté 

vált a városban. A közgyűlés 
legutóbbi ülésén történtek tehát 
nem poli t ikai cs íny t , kam-
pányfogást fednek. Á megva-
lósítás hivatalos útja csakis az 
lehetett, hogy valamelyikünk a 
közgyűlés elé ter jeszt i . Se-
g í t séget kértem a közgaz-
dasági, illetve a jegyzői iroda 
vezetőjétől, valamint a pénz-
ügyi e l lenőrzőbizot t ság el-
nökétől, akik felvilágosítottak 
az eljáráshoz szükséges pénz-
ügyi-technikai műveletről. A 
meghatározott napirendi pont-
nál (költségvetés) módosí tó 
javaslattal éltem. Ehhez min-
den képviselőnek joga van, 
mindenfaj ta előzetes egyez-
tetés nélkül. (Az MDF-KDNP 
frakció tagjaival természetesen 
megbeszéltem ezt a lépést.) 
Szóban megtettem az előter-
jesztést, s ha a közgyűlés elfo-
gadja, az írásos javaslat is a 
kezeni ügyében volt. Az olim-
pikonok támogatására szóló 
javaslatunk előzménye: Simor 
Ferenc kollégámmal felkeres-
tük az illető szakosztályokat, 
és megtudtuk, anyagi gondjaik 
vannak. Úgy gondoltuk, segí-
tenünk illik. 

Ó.J. 
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M A N Ö K E N J E L Ö L T E K , 
F IGYELEM! 
A budapesti DiORO Stúdió 

manöken- és fotómodel l -
előkészítő tanfolyamot indít, 
3 éves kortól gyermek, tini és felnőtt 
korosztályokban, Szegeden és Szentesen. 

A legtehetségesebb manökenjelöltek 
bekerülhetnek a DiORO STÚDIÓ 
sztárcsapatába. 

Felvételi megtekintés: 
Szeged: Csongrád Megyei Pedagógiai 
és Közművelődési Intézet, 
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
1992. május 8-án, 17 órakor, 
május 10-én, 9 órakor, 
május 17-én, 9 órakor. 
Telefon: 6253-344. 
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Uj Élet Mgtsz, 
Szentmihálytelek 
értesíti tisztelt tagjait, hogy 

1991. évi vagyonrész 
utáni osztalékot 
1992. május 13-tól 
a központi pénztárban 
(major) 
folyamatosan fizeti. 

M á r kapható a tévében 
látható TESTMESTER 
magyar változata 

aPOPEYE kar-és lábizom-
erősítő sportszer. 
Ára utánvétellel 1290 Ft 
+ postaköltség. 
Megrendelhető levélben vagy 
telefonon. 
Cím: Fonet Bt. 1117 Bp. 

Szeméri u. 45. Tel.: 1864-117 

Viszonteladókat kedvezményes 
áron kiszolgálunk. 

ÜNNEPELJÜNK 
EGYÜTT! 

Vegyen a tortánkból egy nagy szelet Mitsubishit. 
Egy éve a Mitsubishi haszongépjárművek 
hivatalos forgalmazója 

a Duna Interservice. 
Szeretettel meghívjuk Önt születésnapi 
rendezvényünkre május 11-17 között 
a HOTEL AQUINCUM parkolójába. 
A helyszínen vásárlók 

értékes ajándékot kapnak ! ^ ^ 

A CÉL VÁLASZTJA AZ ESZKÖZT. MITSUBISHI. "555S* 


