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Bosznia-ügy Bécsben 
A bosnyák kormányfő 

és a horvát külügyminisz-
ter kedden délután Bécs-
ben tárgyalásokat kezdett 
a horvát-muzulmán har-
cok beszüntetésének lehe-
tőségéről. Az első, négy-
szemközt i megbeszé l é s 
előtt mind Haris Silajdzic 
miniszterelnök, mind Ma-
te Granic külügyminiszter 

megegyezés i készségét 
hangoztatta. 

Mint az APA osztrák 
hírügynökség jelentette, a 
korábbi hírekkel ellentét-
ben a tárgyalások színhe-
lyén nem volt je len sem 
Dávid Owen, az Európai 
Unió, sem Thorvald Stol-
tenberg, az ENSZ béke-
közvetítője. 

• Januárban már az emelt nyugdíj jár 

1994:4+19+4 százalék 
A január l-jétől életbe lépett 4 százalékos nyugdíj-

emelés mindazokra érvényes, akik 1993. december 31-e 
előtt vonultak nyugdíjba. Az emelés még a tavaly no-
vemberi, egyszeri, egyösszegű nyugdíjkiegészítés „utó-
hatása", mivel most annak egyhavi összege épült be a 
nyugdíjakba - válaszolta az MTI érdeklődésére az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság nyugdíjosz-
tályának vezetője. Hidasi László elmondta, az év első 
napján hatályba lépett rendelkezés szerint az érintettek 
már januárban az emelt összegű ellátásokat vehetik 
kézhez. Az új esztendőben egyébként a törvényi előírá-
sok szerint még két nyugdíjemelés várható, márciusban 
és szeptemberben. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 
- korábban nyilvánosságra hozott - elképzelései szerint 
tavasszal 10, míg ősszel előreláthatólag újabb négy-
százalékos emelés valószínű. 
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• A molekuláris biológiában 
nagyhatalmi státust szerzett, s 
a pozíciót tar tósan bi r tokló 
Szegedi Biológiai Központban 
több tudományos konferencia 
egy ide jű megrendezéséve l 
kezdték az új évet. 

Hétfőn, január 3-án kezdő-
dött a „Sejt- és Fejlődésbioló-
giai Napok" elnevezésű elő-
adássoroza t az SZBK és a 
Magyar Bilógiai Társaság ren-
dezésében; az ország mintegy 
200 kutatójának részvételével 
tegnap is folytatódott konfe-
rencián negyven előadás és 30 
poszter mutatja az új kutatási 
e redményeke t . A Szegeden 
legjobban szerepelt fiatal bio-
lógusok résztvehetnek az idén 
Prágában rendezendő nemzet-
közi kongresszuson. 

A se j tb io lóg ia i o r szágos 
konferenciához csat lakozott 
tegnap a szegedi intézet hagyo-
mányos, „SZBK Napok" elne-
vezésű tudományos ülése, ame-
lyet éven te meg ta r t anak , s 
amelyen a fiatal kutatók szá-
mára biztosítanak lehetőséget 
eredményeik megmutatására. 
Az idei SZBK Napok prog-
ramját ünnepi ülés teszi teljes-
sé: ma, szerdán délelőtt Straub 
F. Brúnó akadémikust, az 
SZBK alapító főigazgatóját, 
Szeged díszpolgárát 80. szü-
letésnapja alkalmából kö-

Boioss Péter és Manfréd Wörner 
telefonbeszélgetése 

Boross Péter miniszterelnök 
kedden telefonbeszélgetést 
folytatott Manfréd Wörnerrel, 
a NATO fótitkárával - jelen-
tette be kedden este MTI-hez 
eljuttatott rövid közleményé-
ben a Miniszterelnöki Sajtó-
iroda. 

Sömjéni László, a miniszter-
elnök titkára ehhez hozzáfűzte: 
Manfréd Wörner a beszélgetés 
során gratulált Boross Péter-
nek miniszterelnökké történt 

kinevezéséhez. Emlékeztetett 
arra, hogy elődjével - Antall 
Józseffel - nagyon jó kapcso-
latokat tartottak fenn. Mind 
Manfréd Wörner, mind pedig 
Boross Péter egyetértett azzal, 
hogy a jövőben is erre törek-
szenek . A N A T O fő t i t ká ra 
személyes megbeszélésre hívta 
meg a magya r min i sz t e r -
elnököt. A látogatás időpontját 
később határozzák meg. 

Funar Mátyás-fóbiája 
Az Evenimentul Zilei 

c ímű bukarest i nap i lap 
kolozsvári tudósítója sze-
rint Georghe Funar szél-
sőséges kolozsvári polgár-
mester, a Román Nemzeti 
Egységpárt e lnöke a ja-
nuár 24-én esedékes ro-
mán egyesülési ünnep tisz-
teletére újabb „városdí-
szítési" intézkedést hozott: 
Mátyás király szobrának 
ta lapzatáró l a Math ias 
Rex feliratot Matei Corvi-
nul román nyelvű felirat-

tal kívánja felváltani. Fu-
nar azzal indokolja dönté-
sét, hogy a jelenlegi, latin 
nyelvű felirat „az erdélyi 
magyar kommunisták és 
horthysták közös műve", 
és sürgősen el kell tűnnie, 
hogy „ne árnyékolja be az 
egyesülés napjának ün-
nepségeit". 

Kolozsvárott valószínű-
nek tart ják, hogy a vár 
magyar lakossága ismét 
hevesen reagál majd az 
újabb provokációra. 

Fotó: Révész Róbert 

Van, aki a régi zálogházban kénytelen kezdeni az új eszten-
dőt. (írásunk az Egy százalékban.) 

A polgármester köszöntése • A kapcsolat korrekt 

A város ós a médiák 
Szeged médiavezetői t in-

vitálta a városházára dr. Lippai 
Pál polgármester. Dr. Ványai 
Éva, Tűhegyi József alpolgár-
mesterek és dr. Tóth László 

Fiatal biológusok nagy találkozója. (Fotó: Révész Róbert) 

Biológusok hete Szegeden 
Ma a SO éves Straub F. Brúnót köszöntik 
szöntik tanítványai, munka-
társai, a Magyar Tudományos 
Akadémia és a városi önkor-
mányzat képviselői. 

Az SZBK Napok előadásai 
c sü tö r tökön és pénteken is 
folytatódnak; pénteken délután 
Keszthelyi Lajos főigazgatói 

beszámolójával és a Qualitas 
Biologica pályázat eredmény-
hirdetésével zárul a konferen-
ciasorozat. 

Havel üzenete 
Göncz Árpádhoz 

Göncz Árpád köztársasági 
elnök kedden a Parlamentben 
fogadta Lubos Dobrovskyt, a 
Cseh Elnöki Hivatal vezetőjét, 
aki Vaclav Havel üzenetét adta 
át. 

A köztársasági elnök sajtó-
irodájától kapott információ 
szerint a megbeszélés része an-
nak a széles körű tartalmi és 
technikai egyeztetésnek, amely-
nek kere tében az amerikai 

elnök és a visegrádi országok 
elnökeinek január 11-12-diki 
p rága i t a l á lkozó já t , i l le tve 
annak programját készítik elő. 
Göncz Árpád tájékoztatta Dob-
rovskyt a térségünk bizton-
ságára, biztonságpolitikai in-
tegrációnkra, és a „Partnerség 
a békéért" programra vonat-
kozó magyar álláspontról, el-
képzelésekről. 

j egyző társaságában az újév 
a lka lmából megköszön te a 
tömegtájékoztatási műhelyek 
elmúlt évi munkáját, a város 
érdekeinek népszerűsítését, a 
korrekt és folyamatos együtt-
működést. 

A kötetlen beszélgetés során 
szó esett az idei feladatokról, a 
közelgő választások teendőiről. 
A polgármester hangsúlyozta, 
hogy bár nehéz esztendő vár az 
önkormányzati testületre épp-
úgy, mint a televízió, a rádió és 
a nyomtatott sajtó munkatár-
saira, mégis biztos abban, hogy 
a kapcsolatok erősödnek, s 
ennek nyomán a város lakossá-
ga mind hitelesebb, pontosabb 
és árnyaltabb információkat 
kap a torony alatti munkáról. 
Erre koccintottak az egybe-
gyűltek. Koccintás a további tisztes együttműködésre. (Fotó: Schmidt Andrea) 
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