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• Elismerték az Ady téri rendőrök bátorságát 

Helytállásért Roamer karéra 
A maga idejében több alka-

lommal is foglalkoztunk az 
Ady téri sporttelepen történtek-
kel. A létesítményt őrző kutyák 
megtámadtak és lerántottak 
egy sportolni vágyó egyetemis-
tát, s két rendőr gyors közbe-
lépésének köszönhetően nem 
történt nagyobb tragédia. A 
rendőrség és a megyei közgyű-
lés felterjesztése alapján a bel-
ügyminiszter tárgyjutalomban 
részesítette Varga Péter fő-
törzsőrmestert és Motyovszki 
János őrmestert . Szolgálati 
feladataik példás teljesítéséért 
Roamer típusú karórát kaptak, 
amit tegnap dr. Ratkai Imre, a 
megyei közgyűlés alelnöke, dr. 
Tóth Lajos ezredes, a megyei 
rendőrfőkapitány közbizton-
sági helyettese és dr. Szőke Pé-
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ter, Szeged kapitánya jelenlé-
tében vettek át. A rendőrség 
képviselői hangsú lyoz ták , 
hogy a járőrszolgálatot telje-
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sítők az esemény bejelentése 
után rendkívül rövid idő alatt a 
helyszínre érkeztek, s élet-
mentő intézkedéseik példamu-

tatóak voltak. Az esemény 
utáni közvetlen hangú beszél-
getésen dr. Tóth Lajos ezre-
destől megtudtuk, hogy szep-
tember hónaptól felállítanak 
egy 24 órás szolgálatot telje-
sítő, 6-8 főből álló akció-
csoportot, amely Szeged és a 
megye szintjén teljesít szol-
gálatot. Legfontosabb jellem-
zőjeként azt említette, hogy 
gyorsan mozgósítható rendőri 
csoportként bárhol, bevethetők 
lesznek, s feladatuk az lesz, 
hogy adott területen rendet 
csináljanak. A tervek szerint 
Ford Transit gépkocsival tel-
jesítenek szolgálatot. 

Szeged idegenforga lma 
szükségessé tette, hogy erő-
sítésként jelenleg egy hasonló 
bevetési csoport te l jesí tsen 
szolgálatot a városban, megyei 
hatáskörrel. A budapesti alaku-
lat a város legfontosabb cso-
mópontjait ellenőrzi. 

• 4X4 nap a Marson 

Cabrio után - HELP 
Vasárnap zárult a Szegedi 

Nemzetköz i Vásár Cabrio 
Autó és Járműipari Szakvásá-
ra. Az idei vásári rendezvé-
nyek sorában ez volt a harma-
dik ilyen je l legű bemutató, 
amelyet még egy követ a 4 X 4 
nap a Marson elnevezésű vál-
lalkozás keretében. 

Csonka Gábor vásárigazga-
tó tegnap sajtótájékoztatón is-
mertette az Autó és Járműipari 
Szakvásár számszaki eredmé-
nyeit. Ezek szerint a Cabriot 
10 ezer négyzetméteres kiál-
lítási területen rendezték meg, 
csaknem 70 kiállító mutatta be 
termékeit és az eddigi szakvá-
sárok közül ezúttal jegyezték a 
legnagyobb látogatottságot: 
összesen 25 ezer érdeklődő tért 
be a Mars téri rendezvényre. A 
lá tványnak sem utolsó sze-
mélygépkocs ikon kívül ha-
szongépeket, garázstechnikát, 
r i a sz tóberendezéseke t stb. 
láthattak és vásárolhattak a 
szegediek és az idelátogatók. 
Üzleti vonatkozásban a Ford 
céget kell az első helyen em-
líteni, hiszen 20 jármüvet 
vásároltak tőle a szakvásár 
idején. A Nissan 10, a Suzuki 
7, a Seat pedig 5 darab kocsit 
adott el. A Bosch az „apróbb" 
do lgokban j e leskede t t : sok 
r iasztó- és légkondic ionáló 
berendezést értékesített. 

Jövő csütörtökön délelőtt 10 
órakor nyílik a HELP Tűzvé-
delmi és Biztonságtechnikai 
Szakvásár. A négynapos ren-
dezvények sorában ez az utol-
só. Ebből az a lkalomból a 
Mars téri pavillonokban biz-
tonsági berendezéseket és 

Tele fonos 
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• • • 
rendszereket, riasztókat, tűz-és 
vagyonvédelmi, hang- és lár-
mavédelmi berendezéseket , 
rendőrségi, tűzoltó és környe-
zetvédelmi felszerelést láthat-
nak az érdeklődők. Mint min-
den vásárnak, ennek is lesznek 
kísérőrendezvényei. így már 
pénteken délután két órától 
rendőrségi gyakorlati bemuta-
tók, kommandósok (a BRFK 
elit csapata) fellépése, a kutya-
vezető iskola produkciója teszi 
látványosabbá a rendezvényt. 

Szombaton, júl ius 31-én 
délelőtt 11 órától délután né-
gyig tűzol tó bemutatók és 
versenyek, közönség-vetél-
kedő, rendőrmotoros ügyességi 
verseny, biztonsági gyakorlati 
bemutatók szerepelnek a 
„menükár tyán" . Igen látvá-
nyosnak ígérkezik a szinlén 
szombali, délután két órakor 
kezdődő Helikopteres mentés a 
Tiszából elnevezésű bemutató, 
amelynek a helyszíne a régi 
Tisza-híd belvárosi oldala. 

A 6000 négyzetméternyi 
terülten rendezendő szakvásá-
ron 40 cég mutatja be termé-
keit és kínálja szolgálatásait. A 
vásárigazgatóság a szakvásár 
részben karitatív jellegére való 
tekintettel is, úgy döntött, hogy 
4000 ingyenes jegyet oszt szét 
a nyugdíjas egyesületeknek, 
gyermekintézményeknek és 
karitatív szervezeteknek. 

A vásár egyébként minden 
nap 10.19 óra között tart nyit-
va, s a belépőjegy ára változat-
lan: felnőtteknek 60, a gyer-
mekeknek 30 forint. 

Kisimre 
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Halált okozott a gondatlanság 
Ismét tragédiát okozott a ke-

rítésbe vezetett áram: fialni ké-
szülő macskáját akarta megvé-
deni a kóbor kutyáktól egy 
debreceni fiatalember, ám gon-
datlansága csütörtökön hajnal-
ban emberi életet oltott ki. 

Debrecen egyik külvárosi 
családi házának udvarán, a fé-
szerajtó elé szerdán este több 
sorban villanyvezetéket feszí-
tett ki G. Sándor és a 220 vol-
tot bevezet te a huza lokba , 
majd élettársával együtt - aki 

tudott a különös „akcióról" -
nyugovóra tért. A fiatalember 
mindezt azért tartotta szüksé-
gesnek. mert féltette macskáját 
a környéken kóborló kutyáktól. 
Hajnalban azonban élettársa, a 
23 éves D. Krisztina kiment az 
udvarra, belebotlott a vezeték-
be és az áramütés következ-
tében a helyszínen meghalt. G. 
Sándor ellen gondatlanságból 
elkövetett emberölés alapos 
gyanúja miatt indított eljárást a 
rendőrség. 

Sikeres kezdet 
Sikeres kezdetnek minősí-

tette az agrár érdekegyeztetési 
tárgyalások csütörtöki fordu-
lóját Zsohár András, a Mező-
gazdasági Szövetkezők és Ter-
melők Országos Szövetségé-
nek (MOSZ) titkára. Ugyanak-
kor el lentmondott annak az 
á l l í tásnak, hogy bármilyen 
konkrét megállapodás is szü-
letett volna a csütörtöki szak-
értői tárgyalásokon. Szerinte a 
két oldal szakértői csupán a 
véleményüket fejtették ki és 
egyeztették, hiszen megálla-
podásra nem is volt felhatal-
mazásuk. 

Németország kérelmére az 

Európai Közösség Tanácsa 
rendele t i leg lehetővé tette, 
hogy a kelet-európai országok-
ból az egykori NDK területére 
továbbra is vámmentesen le-
hessen azokat az agrártermé-
keket beszáll í tani , amelyek 
szerepeltek az 1990. évi ma-
gyar-NDK árucsereforgalmi 
j egyzőkönyvben . Az ez év 
január l-jétől érvényes rende-
let alapján hazánkból többek 
között fa iskola i te rmékek, 
dísznövények, vetőmagvak és 
növényi szaporító anyagok, 
tartós sütőipari termékek, pezs-
gő, valamint bor szállítható 
vámmentesen. 
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u Minisztériumi vélemény 

Közoktatási törvény 
A Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium sajnálatosnak 
tartja, hogy Budapest főpolgár-
mestere és munkatársai - július 
22-i tájékoztatójukon - riadal-
mat és bizonytalanság-érzetet 
igyekeztek kelteni a szülőkben és 
a diákokban az új közoktatási 
törvénnyel kapcsolatban. Az 
MTI-hez pénteken eljuttatott 
közleményében a tárca leszö-
gezi: „felelőtlenség a közvéle-
ményt megtéveszteni azzal, hogy 
úgy állítják be, mintha ezt a 
törvényt egyik napról a másikra 
kellene végrehajtani". Az igaz-
ság az, hogy a törvény beve-
zetése - így például a 10 osz-

tályos kötelező általános iskolai 
képzésre való áttérés - folya-
matos lesz, több évet vesz igény-
be és mindig csak ott valósul 
meg, ahol egyeztetések sora 
bizonyítja: létrejöttek az ehhez 
szükséges feltételek - mutat rá a 
közlemény. A dokumentumból 
kiderül: a tárca úgy véli, hogy a 
főváros felelősséget érző veze-
tőinek „éppenséggel nem pánik-
keltéssel kellene foglalkozniuk, 
hanem a presztízsszempontokat 
félretéve, a polgárok nyugalmá-
nak és biztonságérzetének meg-
teremtésén kellene valameny-
nyiünknek fáradoznunk ". 

j * j J migrációban, levélcíme szerint Mórahalmon szer-
I veződik a Lippai-ellenes koalíció, egy bizonyos Gut-

tenberg (!) társaság. Három különböző méretű papírra 
gépelt s kézzel írott szöveggel is kiegészített „program-
kiadványuk" eljutott hozzám is. Olvastam már hasonlói, 
azt a „Recsk Politika Láger Komonistákat Büntető Szer-
vezete" fogalmazta valami egészen elképesztő helyesírás-
sal. Hogy melyik milyen ellenfelet választott magának, az 
ennyiből is egyértelmű. Kollégám mutatott egy harmadikat 
is, amelynek szerzői éppenséggel kétfrontos harcra vál-
lalkoztak, a judeo-bolsevistákra emelték öklüket. 

Ezek az extrém kezdeményezések jobbára előszélként 
tüntetik fel magukat, abbéli küldetéssel, hogy felrázzák a 
nemzetet „mélyálmából". Bármennyire is tanulságos vol-
na, lévén, hogy lapunk önmagára már nem tekinti érvé-
nyesnek az újságokra vonatkozó lenini megállapítást, tud-
niillik, hogy kollektív szervező, propagandista és agitátor, 
el kell tekintenünk ezen irományok idézésétől. Hogy tar-
talmukról olvasóink viszonylag pontosan körülhatárolható 
fogalmakkal rendelkezzenek, megemlítjük, ilyesfajta fel-
iratokkal a szocializmus nyilvános vécéinek falain talál-
kozhattak; a feliratok azóta jelentős profilszűkülésen men-
tek keresztül, nem kismértékben azért, mert az ottani 
helyett immár a politika nyilvánosságában bukkanhattak 
fel. Eképpen szerkesztőségekben és nyílt utcákon. 

A „Guttenberg társaság" - közlése szerint - a Széche-
nyi térre szervez demonstrációt. Tagjai a polgármester és 
lakájai menesztését akarják kicsikarni. Ennek érdekéhen 
hajlandóak koalícióra lépni minden „Lippai-klikkel" 
szemben álló erővel. Figyeljük meg az újságokból és az 
„igazi" politikusok szájából kigyűjtött kifejezéseket: koa-
líció, demonstráció, lakáj (itt lekéstek legkevesebb egy 
rendszerváltást), menesztés, egy más helyen: szociális 
háló. Ügyes kombinációk, mégis a politika teljes félre-
értéséről árulkodnak, annak ugyanis nem a lényegét, csu-
pán az öltözékét adja a nyelv. Azt kellene írnunk, hogy a 
célokat nem lehet a puszta szavakkal behelyettesíteni. De 
ez nem igaz. 

Mert különös randevúk zajlanak olykor a kocsmai il-
lemhelyek félhomályában. Hiszen közösek a szükségletek, 
megfordul itt a nagypolitika is, legsűrűbben a legalja. 
„Fuladj bele!" - üzenték a város első emberének, és ha 
valaki táblát akaszt a saját nyakába és úgy tüntet, hát ő is, 
meg a követői is nyilvánosságot kapnak. A vécés néni 
pedig, már tudniillik a sajtó, nem fordíthatja félre sze-
mérmesen a tekintetét. Ha már egyszer kihelyezte a tá-
nyérkáját. 

Az adómentes étkezési hozzájárulást oldja meg 

E T K E Z E S I 
J E G Y E K K E L ! 

Szeged 40 vendéglátóegységében és élelmiszerboltjában 
váltható be. 
Az értékesítés helye a Szeged étterem gazdasági irodája 
(a Fekete sas u. felől), munkanapokon 8-15 óráig. 
Érdeklődni: a 311-859-es telefonon lehet. 
S Z E T I K E T T — / V J Ó J K t J Y ! 

• Dr. Sándor László (volt) 
osztályvezető docens: - Az 
újságcikket megelőzően levelet 
váltottam és beszélgettem is a 
rektor úrral, én feltártam eze-
ket a problémákat, ő viszont 
elutasító magatartást tanúsított. 
Az ott e lhangzottakért és a 
Délmagyarországban leírt 
minden mondatomért vállalom 
a felelősséget. A leváltásom-
ról: szabadságra utaztam Bala-
tonfenyvesre, ahol utolért a hír, 
pontosabban kaptam egy üze-
netet, hogy a rektor hétfőn 
azonnali hatállyal megszün-
tette a munkaviszonyomat . 
Természetesen rögtön haza-
jöttem Szegedre, hogy bővebb 
információkat szerezzek. Meg-
érdeklődtem, készült-e erről a 
vezetői intézkedésről írásos 
dokumentáció. Nincs ilyen, 
válaszolták a Rektori Hivatal-
ban és a személyzeti osztályon. 
Az üzenetet dr. Süveges Gábor 
erősí tet te meg szóban, tőle 
tudtam meg azt is, hogy az 
osztály hétfő óta, a rektor szó-
beli utasítása értelmében, dr. 
Simonka János Aurél vezetésé-
vel dolgozik. A rektor felfüg-
gesztette azokat a pénzügyi in-
tézkedéseket , amelyeket én 
hoztam az osztályon. Én azon-
ban, amíg nem kapok írásbeli 
felmenlést, továbbra is az ön-
álló traumatológiai osztály ve-
zetőjének tekintem magam, en-
nek valamennyi konzekvenciá-
jával együtt. Égyebekben az a 
véleményem, ez az üzengető 
stílus méltatlan a SZOTE-hoz, 

Mi történt a baleseti sebészeten? 
az ilyen eljárást törvénytelen-
nek és bomlasztónak tartom. 
Abban a pillanatban, amikor 
kézhez kapom írásos felmenté-
semet, jogorvoslatért a munka-
ügyi b í rósághoz fordu lok . 
Megjegyzem: igen nagy bajba 
jutott az az egyetem, ahol az 
őszinte, a szakma alapvető ér-
dekeit szolgáló kritikát az első 
számú vezető nem bír ja el-
viselni. 

Dr. Süveges Gábor tanár-
segéd: - Július 19-én, hétfőn 
délután fél 4-kor a rektor úr dr. 
Simonka János Aurél adjunk-
tus urat és engem a hivatalába 
kéretett, s közölte velünk, a 
mai napon dr. Sándor László 
tanár urat az intézet vezetése 
alól felmenti , és az intézet-
vezetői teendők ide ig lenes 
ellátásával dr. Simonka János 
Aurélt bízza meg. A rektor úr 
kijelentette, hogy Sándor tanár 
úrral a továbbiakban nem tud 
és nem is kíván együtt dolgoz-
ni, a részletes indoklást levél-
ben küldi meg a tanár úrnak és 
az osztálynak, mint mondta, 
ezen éppen most dolgoznak a 
jogászok. A rektor úr még hoz-
zátette, szeretné, ha a trauma-
tológia ismét a régi módon, a 
régi munkastílusban és ered-
ményességgel dolgozna, mert 
- véleménye szerint - az inté-
zet finanszírozandó és finan-

szírozható is, a traumatológiára 
nagy szükség van az egyete-
men, ezért a jövő év július 1-
jétől az önálló osztályt kliniká-
vá fogja átalakítani, az élén 
tanszékvezető egyetemi tanár-
ral. A rektor úr szavait úgy ér-
telmeztük, hogy dr. Sándor 
László munkaviszonyát e nap-
pal megszünteti. A beszélgetés 
körülbelül tíz percig tartott. 

Dr. Simonka János Aurél, 
adjunktus: - A személyi válto-
zásokról szóló rektori döntés a 
rektor úrra és dr. Sándor Lász-
lóra tartozik. Az én feladatom 
az, hogy a betegellátást a lehe-
tő legjobb színvonalon bizo-
sítsam. 

Dr. Fráter Loránd rektor: 
- Amennyiben korábban való-
ban el akartam volna távolítani 
dr. Sándor Lászlót a traumato-
lógiai intézet éléről, egyszerű 
feledékenységgel is elérem: 
határozott időre szóló kineve-
zése a baleseti sebészetre -
vagyis a munkaviszonya! - az 
idén június 30-án lejárt. Egyér-
telmű, vezetői beosztása ezzel 
együtt szűnt volna meg. Még-
pedig automatikusan, de az 
adminisztráció felfigyelt, és én 
az utolsó napon, az utolsó 
pillanatban további egy eszten-
dőre, saját ha táskörömben, 
meghosszabbítottam kinevezé-
sét. Senki sem csodálkozott 

jobban, mint Sándor tanár úr, 
el is mondta nekem, hogy ő 
már tulajdonképpen összecso-
magolta a bőröndjét, távozni 
készült. Körülbelül három hét-
tel később, hétfőn, elolvastam 
a Délmagyarországban meg-
jelent interjút. Kerestem dr. 
Sándor Lászlót, de fölvilágosí-
tottak, hogy szabadságon van. 
Megtudtam, dr. Süveges Gábor 
tanársegédet bízta meg erre az 
időre a helyettesítéssel. A bale-
seti sebészet nagy gyakorlatot 
igénylő hely, csodálkoztam 
tehát, hogy nem a rangidős Si-
monka adjunktus az ideiglenes 
vezető. Mindkettejüket hivata-
lomba kérettem, és ez utób-
binak adtam ezt a feladatot. 
Ennyi tör tént . Dr. Sándor 
László pedig szabadsága után 
visszatérhet az osztályra, de 
hogy vezetőként-e, az legalábbis 
kétséges, azóta ugyanis az ő 
információi alapján már egy 
második cikk is napvilágot 
látott egyik országos lapunk-
ban, a szegedi orvosegyetem 
dolgain csemegézve. Ez egye-
temünk rossz hírét kel t i , 
alaptalanul. Mérlegelnem kell, 
újra á tgondolnom, hogy dr. 
Sándor Lászlóval mint veze-
tővel is, együtt tudok-e dol-
gozni. 

Ó. I . 


