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• Vendégek Cambridge-ből 

Húszéves sikertörténet 
Ha arra kérnek valakit, soroljon fel három - nem honi 

- egyetemi várost, Cambridge biztosan benne lesz a sor-
ban. Pedig mindössze két egyeteme van. És az ott dolgo-
zók szerint a sikertörténet csak húsz éve kezdődött azzal, 
hogy az oktatás és a gazdaság egymásra talált. 

r í j a arra jár, tisztelt olvasó, egy októberi őszi délután 
11 sétáljon át az aradi Maros-hídon, miként azt ott ma 

ünneplőbe öltözött csendes emberek teszik. 
A fűzes folyókanyar, az aradi vár környéke változatlan 

maradt, mióta száz negyvenöt esztendővel ezelőtt történel-
mi hellyé tette a gyász. 1849 októberének hatodik napján a 
városban már mindenki tudta, mire készül a várat birtokló 
császári helyőrség. A fegyverletétel után folyóvíz szegte 
várával ez a hely volt a legközelebbi osztrák kézen lévő 
biztos erődítmény, ahová az egykor rettegett forradalmi 
sereg tisztjeit szállítani lehetett. A korabeli krónikás meg-
dermedt csendről ír: a boltosok nem nyitottak ki, aki te-
hette, házába húzódva imádkozott, még az aradi „polgári" 
hóhér is beteg lett. Világos után egy európai szemmel is 
modern berendezkedésű ország halott reménye kísértett 
ezen az októberi napon, amit ma is Aradon érezni igazán. 
Akik ott élnek, a környéket csak így hívják: vesztöhely. 

S étájához, tisztelt olvasó, nem kellenek alapos törté-
nelmi ismeretek. Hiszen maguk a helyiek sem tudják 

biztosan, hol temették el a tizenhárom vértanúhalált halt 
tábornokot. A kivégzés helyét a hagyomány közelebb a 
Maroshoz, az emlékoszloptól távolabb teszi. Nemcsak az 
emlékhely - a vidék egésze a gyászé. Arad története - né-
met, szerb, és román is! - úgy tartja, vitézebbül s büszkéb-
ben mint a negyvennyolcas tábornokok, ember és eszme 
még el nem veszett. Ha a mai korban történelmi esélyről 
hall szónokolni, olvasóm, gondoljon arra az időre, amikor 
még az esélyben nem oszlott meg az ország. Nagy évek me-
mentóját viseli a hely, ahol ma sétál. 

Fortuna Panzió 
Újszegeden, o Termál fürdő közelében 

kétágyas szobák zuhanyzóval, telefonnal. 
Minibár, színes tévé, faxszolgáltatás. 

Szeged, Pécskai u. 8. 
Telefax: 62/431-585. 
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Kedden és szerdán camb-
ridge-i delegáció tartózkodik 
Szegeden. Tagjai Alex Mac-
Eachern polgármester mellett 
egyetemi oktatók, vállalkozók, 
„mellékállásban" pedig önkor-
mányzati képviselők. Látogatá-
suk célja annak felmérése, mi-
lyen kapcsolat, együttműködés 
lehetséges a két város között. 
A vendégekkel az egyetem és a 
város, a kutatás és a gazdaság 
kapcsolatáról beszélgettünk. 

Mint mondták, amióta város 
van és egyetem van, folyama-

Az Országgyűlés kedden 
folytatta e heti plenáris ülését. 
Az elfogadott napirend szerint 
délelőtt megkezdődött a rend-
őrségi törvény általános vitája. 
Ezután a választási törvény 
módosításáról tárgyaltak a kép-
viselők. A délutáni interpellá-
ciókat követően határozatho-
zatalokra került sor. Az Or-
szággyűlés ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, egyhangú-
lag fogadta el a zirci városi bí-
róság létesítéséről szóló tör-
vényt. Ezt követően a T. Ház 
közel egyórás határozathoza-
tallal, 171 igen szavazattal, 51 
ellenében és 20 tartózkodás 
mellett elfogadta a polgári tör-
vénykönyv egyes rendelkezé-
seinek módosításáról szóló tör-
vényjavaslatot. A Parlament 

tos az egyeztetés, az alku. Ar-
ról, hogy mire van szüksége az 
egyetemnek a várostól, a vá-
rosnak az egyetemtől. A hall-
gatók, mivel csak néhány évet 
töltenek cambridge-ben, nem-
igen folynak bele a város életé-

ezután törvényt alkotot t a 
munkavédelemről. A törvény 
célja, hogy az alkotmányban 
fogla l taknak megfe le lően 
szabályozza az egészséget nem 
veszélyeztető munkavégzés 
személyi, tárgyi és szervezeti 
feltételeit a szervezetten mun-
kát végzők egészségének, 
munkavégző képességének 
megóvása érdekében. 

Az Országgyűlés kedden 
este 128 igen, 48 tartózkodó és 
40 elutasító szavazattal megal-
kotta a vasútról szóló törvényt. 
A törvény jövó év január l-jén 
lép hatályba és a további szük-
séges törvényekkel együt t 
hosszú távra meghatározza a 
magyarországi vasúti hálózat 
működését és fejlődését. 

be, inkább csak használják an-
nak szolgáltatásait. Az oktatók 
viszont aktívan részt vesznek a 
helyi közéletben, különféle tes-
tületek munkájában - és a vá-
rostanácsban is. Természetesen 
gyakori a feszültség a város és 

• Szociális ügyeik intézésében 
segítik ezután a rászorulókat a 
Bartók művelődési központ 
Belvárosi klubjában. A bajaik-
kal idelátogatók konkrét taná-
csokat kaphatnak szociális és 
jogi kérdésekben, felvilágo-
sítást az önkormányzati és a 
társadalombiztosítási segélyek-
ről, támogatásokról. Az ügy-
intézők ellenszolgáltatás nélkül 
vállalják, hogy a problémáik-
kal hozzájuk fordulók kérvé-
nyeit, beadványait megfogal-
mazzák, ügyükben a megfelelő 
hivatalhoz fordulnak, utánajár-
nak olyan információknak me-

Információ 
A Pro Philosophia Szegedi-

ensi és a Talent Center október 
7. és 9. között számítógépes ki-
állítással és vásárral egybekö-
tött konferenciát rendez Infor-
máció és társadalomelmélet 
címmel. A konferencián neves 
hazai és külföldi előadók azt a 
paradigmavál tás t próbál ják 
meg értelmezni, amelyet az in-
formációs és kibernetikai rob-
banás idézett elő a társadalom-
tudományok területén. A kon-

• Ezzel a képpel kezdődött 
tegnap délelőtt 9 órakor az a 
katasztrófa jellegű gyakorlat, 
amit Szentes város hivatásos 
önkormányzat i tűzol tósága 
szervezett. 

Mint ahogyan azt dr. Gáti 
Zoltán - tűzoltó alezredes, a 
Csongrád Megyei Tűzoltó-pa-
rancsnokság tűzoltás és menté-
si osztályvezetője - kérdésünk-
re elmondta, a gyakorlatnak az 
volt a célja, hogy a benne részt-
vevők készségszinten megis-
merjék egymást. 

Miként történt a gyakorlat-
végrehajtás? 

Az ütközést észlelő moz-
donyvezető szolgálati telefon-
ján jelzést adott a Szentes Vas-
útállomásnak és ezzel egy idő-
ben a mentőállomásnak. Két 
mentőkocsi érkezett rövid idő 
alatt szirénázva. Valamennyi 
sérültet ellátták. Közben a men-
tőkkel egyszerre a tűzoltóság 
és a rendőrség is befutot t a 
helyszínre. A rendőrség utat 
zárt és helyszínt biztosított, va-
lamint megkezdték a helyszí-
nelést. A tűzoltók a MÁV mű-
szaki mentőt riasztották. Ez a 
kocsi is pillanatok alatt ott 
volt. A tűzol tóság műszaki 

az egyetemek között, hiszen az 
egyetem 100, a város pedig 10 
évre tervez. 

A kutatás és a gazdaság kap-
csolatának alapja egy olyan 
központ (technológiai vagy in-
novációs park) fokozatos kiala-
kulása, ahol a kutatáshoz és a 
vállalkozáshoz szükséges esz-
közök helyben megtalálhatók. 
Ebból azután szükségszerűen 
létrejön az együttműködés, hi-
szen a tudósok nem értenek a 
pénzügyekhez, a vállalkozók a 
hi-tech-hez. Ehhez persze üzleti 
gondolkodású kutatókra és a 
tudományos alapú fejlesztésre 
fogékony vállalkozókra van 
szükség. No, és olyan rugalmas 
gazdaságra, amelyben az embe-
rek, az információk és a pénz 
gyorsan mozognak. A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy leginkább 
a kis- és középvállalkozások ér-
dekeltek a tudományos szférá-
val való együttműködésben, ér-
demes tehát rájuk odafigyelni. 

A képviselők a Cambridge-
Szeged együttműködés bármi-
lyen formáját, legyen az tudo-
mányos vagy gazdasági - vá-
ros és város, egyetem és egye-
tem, tanszék és tanszék, kultu-
rális intézmény és kulturális 
intézmény, vállalkozás és vál-
lalkozás között - lehetségesnek 
tartják. Kedden a Nemzetközi 
Vásárral i smerkedtek meg, 
szerdán a Bay Zoltán Kutatóin-
tézetbe, a Somogyi Könyvtár-
ba és a Szegedi Biológiai Ku-
tatóintézetbe látogatnak. 

Keczer 
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Belvárosi 
szociális 
szolgálat 
lyeket az állampolgár segítség 
nélkül nehezen, vagy nem tud 
begyűjteni.A szolgáltatás szer-
dánként délelőtt 10-12 óráig és 
péntekenként délután 2-4-ig le-
het igénybe venni a Belvárosi 
klubban (Szeged, Madách 
utca- Bocskai utca sarok). 

ferencia külön érdekessége, 
hogy időtartama alatt a szerve-
zők online összeköttetést bizto-
sítanak például levelezés, adat-
bázisok lekérdezése számára. 

A konferenciát csütörtökön 
délelőtt 10 órakor a Talent 
Centerben dr. Ványai Éva al-
polgármester és dr Csejtei De-
zső egyetemi docens, a Pro 
Philosophia Szegediensi Ala-
pítvány elnöke nyitja meg. 

mentőszere munkába állt. A 
vonat kerekei alatt lévő Wart-
burgot több szeletre vágták. A 
gépkocs i roncsból a halott 
embert kiemelték. A mentők 
szirénázva elmentek. Az Égisz 
kocsijára is feltették az ese-
mény áldozatát. Megérkezett a 
daru, a furgon. A személykocsi 

Táppénz -
(Folytatás az 1. oldalról.) 
ban csak heti 36 órás főfoglal-
kozás után kelljen fizetni, de 
táppénz is csak ezután járjon. 
Az elnökség szükségesnek lát-
ta, hogy pontosítsa azt az ez év 
márciusában hatályba lépett 
jogszabályt, amely szerint két-
éves időtartamra is kiterjeszt-
hető a táppénz ideje. A rende-
letet ugyanis szinte mindenki 
automatikusan kezelte, azoknál 
is alkalmazták, akiknél remény 
sem volt arra, hogy az újabb 
egy év alatt visszatérhetnek 
munkahelyükre. Ezért az el-
nökség javas la to t tett arra, 
hogy egy éven túl a keresőkép-
telenséget megállapító orvos 
csak újabb három hónapra ve-

roncsa felkerül t a hatalmas 
gépre. A Szerelvény nagyot 
sípolt és elindult a Szentes 
Vasútállomásra. S mindez be-
lefért ötven percbe! 

Koszt György tűzoltó őr-
nagy, a szentesi parancsnokság 
vezetője - a gyakorlat kezde-
ményezője - így fogalmazott: 

javaslatok 
hessen táppénzbe, s indokolt 
esetben az orvosszakértői inté-
zet ezt maximum 9 hónappal 
hosszabbíthatja meg. Az Egész-
ségbiztosítási Önkormányzat 
elnöksége szigorítani kívánja a 
táppénzellenőrzés rendjét. A 
testület felkérésére egészség-
ügyi bizottsága két héten belül 
javaslatot készft e témában -
jelentette be Sándor László. 

Az elnökség szintén tervet 
kért egészségügyi bizottságtól 
arra: milyen módon valósftható 
meg a táppénzrendszer átfogó 
reformja. (A lehetőségek kö-
zött szerepel például, hogy a 
jövedelemkategóriák alapján 
degresszív rendszer érvénye-
süljön a táppénznél - jelezte az 
elnök.) 

- Meg kellett ismerni, meny-
nyire tudunk a mentőkkel, a 
rendőrséggel, a MÁV műszaki 
mentőivel együtt dolgozni . 
Ugyanakkor megláthattuk azt 
is, mit és hogyan kell együtt és 
külön-külön is a munkánkat ja-
vítani. És az is fontos, hogy 
érezze az itt élő lakosság, mi-
lyen mértékben kaphat segítsé-
get, ha bajba kerül. Szentesen 
- ne adj' isten - egy nagyobb 
katasztrófa esetén még az üj 
repülőtér is bevonható az élet-
mentésbe. 

- A kár színhelyét nehéz a 
különböző szervezetekkel ösz-
szekapcsolni. Ennek ellenére 
remekül vizsgáztak - a társ-
szervek a mentőszolgálat, a 
rendőrség, a MÁV balesetelhá-
rítási szolgálat és tűzoltóság 
együtt - mondotta dr. Gáti Zol-
tán, és Koszt György őrnagynak 
a gyakorlat végén gratulált. 

Doczi Jusztina 

• Pótfűtés: 12 fok alatt... 

Meddig fázunk még? 
Tüzesebb vérmérsékletű 

embertársainknak talán föl 
se tűnik, hogy október hű-
vös, esős napokkal köszön-
tött ránk. Akadnak viszont 
szép számmal olyanok, akik 
szívesen vennék, ha a távfű-
tésbe kapcsolt otthoni ra-
diátorok kicsit „melegebb 
szívvel" lennének irányuk-
ban... 

A Szegedi Távhőszolgál-
tató Vállalatnak föltett kér-
désünk tehát (gy hangzott: 
mikor gyújtanak be? 

Sári József, a Szetáv üze-
meltetési osztályának veze-
tője részletesen ismertette „a 
pótfűtési szolgáltatás felté-
te le i t ." A fogyasz tóknak 
szánt tájékoztatóból kiderül, 
hogy a fűtési szezonon kí-
vüli időszakban külön kérés 
nélkül is biztosítják a ren-
delkezések szerint előírt me-
leget (ez szobában 20 Celsi-
us fok). 

Tehát azokban az épüle-
tekben, amelyeknek lakói 
(pontosabban: a lakók közös 
képviselői) nem nyilatkoz-
tak írásban arról, hogy nem 
kérik a pótfűtést, megindít-
ják a melegvizet, ha... 

És most jönnek a fölté-
telek. Pótfűteni ugyanis - a 
szabályok szerint - csak ak-

kor kell, ha „a meteorológiai 
intézet hivatalos előrejel-
zése plusz 12 Celsius fok, 
vagy az alatti átlaghőmér-
sékletet tartalmaz" (idézet 
„A pótfűtési szolgáltatás fel-
tételeiből"). 

Szerepel még a feltétel-
sorban az is, hogy - az éj-
szakai fűtéscsökkentés mel-
lett - 04 és 23 óra között „a 
mindenkori külső hőmér-
sékletnek megfelelően" fű-
tenek úgy, hogy „a helyisé-
gek előírt hőmérséklete biz-
tosított legyen." 

A Szetávtól kapott tájé-
koztatás szerint azonban 
mindeddig nem volt olyan 
hideg, amely a pó t fű tés 
megindítását indokolta vol-
na. Ajánlatos viszont ellenő-
rizni a lakások hőszigetelé-
sét, mert a sok lyuk a fa-
gyoskodás forrása lehet. 

Aki mindezek ellenére is 
fázik otthon, öltözzön mele-
gen, és tömje be az ajtó- és 
ablakréseket. Csak október 
15-ig kell k ibí rni , akkor 
kezdődik a „hivatalos" fűté-
si szezon. Addig is biztatá-
sul: a meteoro lógusok a 
következő napokra enyhe 
melegedést jósolnak... 

Ny. P. 

Parlamenti határozatok 

és társadalomelmélet 

• „Katasztrófa" Szentesen 

Fotó: Enyedi Zoltán 


