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Meghalt F. Nagy István 

Lapunk egykori főszer-
kesz tő je , a fö ldeáki 

származású (innen neve 
előtt az F.) Nagy István, aki 
1968-tól 1983-ig vezette 
szerkesztőségünket, hosszas 
szenvedések után tegnap 
hajnalban meghalt. Kalan-
dos utat járt be, számos ha-
ragost is szerzett magának. 
Igazuk volt haragosainak, 
vagy nem, nehéz lenne el-
döntenünk. Szerkesztősé-
günk legidősebb tagjai, akik 
„keze alatt" kezdték az új-
ságírást, valamennyien nagy-
ra tartották egyenes, egyér-
telmű és kiszámítható em-
berségét. Azok is így mond-
ják, akiknek politikai hit-
vallása messzire különbö-
zött az övétől. 

Többször nekifutott már, 
hogy megírja kalandos éle-
tét, telve indulatokkal, de a 
maga teljességéig talán soha 
nem jutott el vele. Az utóbbi 
időkben, amikor már idejé-
ből jobban futotta volna, be-
tegsége szorításában is ke-
serűen emlegette, úgyse vál-
lalná senki a megjelenteté-
sét. 

Csökönyö-
sen konok 
kommunis -
tának vallot-
ta magát ak-
kor is, ha so-
rozatban ta-
pasztalta, az 
eszme mesz-
szire kanya-
rodik erede-
ti vonalától. 
Akkor is az 
akart marad-
ni, ha a köz-
vetlenül fö-
lötte lévők 
rondí to t tak 
rá legjobban 
a ka lapács 
nyelére. Na-

iv volt? Azt hisszük, igen. 
De gerince volt, emberséges 
tudott maradni végig. És 
hagyta érvényesülni azokat 
is, akik nem is akartak, nem 
is tudtak vele politikailag 
egy gyékényen árulni. A 
más-más oldalú tisztesség is 
összekapcsolhat embereket. 

Jó szívvel emlékezünk 
rá, és f á jda lommal gyá-
szoljuk, akik egy szerkesz-
tőségben lehettünk vele. 
Kegyetlen betegsége leg-
jobban abban akadályozta 
meg, hogy beszédes kap-
csola tban maradhasson 
velünk. Azt a korszakot 
te rmészetesen nem sa j -
náljuk, amelynek a végét 
alig vártuk, és amelynek ő 
kritikusan bár, de elkötele-
zett katonája volt. A követ-
kezetesen akaró embert vi-
szont mindenképpen. 

Élt 70 évet. Nyugodjon 
békében! 

• 
F. Nagy Istvánt a Dél-

magyarország saját ha-
lottjának tekinti. Temeté-
sének helyéről is idejéről 
később adunk informá-
ciót. 

• Tóth László mérnök-őrnagy, 
a Magyar Köztársaság Kül-
ügyminisztériumának megbí-
zásából az Európai Unió Meg-
figyelő Missziója mellett mű-
ködő magyar összekötő cso-
port vezetője üdvözölte a je-
lenlévőket: a misszió tagjait, a 
határőrizeti szervek, a vámhi-
vatal, a rendőrség képviselőit, 
a határ menti települések pol-
gármestereit, valamint Kovács 
Kálmán, Fritz Péter és Póda 
Jenő országgyűlési képviselő-
ket. 

Elöljáróban elmondta, hogy 
a megfigyelő csoport tagjai az 
elmúlt másfél év alatt több, 
mint 2000 kilométert tettek 
meg a határ menti ellenőrzési 
körutak során, 3500 különböző 
jellegű találkozón vettek részt, 
mindez természetesen a kis-
Jugoszávia elleni szankciók 
betartásának ellenőrzése vé-
gett. 

Mark Eterington, a misszió 
magyarországi vezetője törté-
nelmi visszapillantást adott a 
misszió megalakulásának kö-
rülményeiről, majd későbbi te-
vékenységéről . Itt jegyezte 
meg, hogy az említett időszak-
ban összesen 6 misszió-tag 
vesztette életét az egykori Ju-
goszlávia területén, ahol jelen-
leg is öt ilyen csoport működik 
zágrábi székhellyel. A szegedi 
csoport tevékenységéről elis-
merőleg szólt, dicsérte a helyt-
állását, mondván, hogy ez csak 
a jelenlévő szervek, közhiva-
talok és intézmények képvise-
lőinek hathatós közreműködé-
sével valósulhatott meg. Hang-
súlyozta, hogy a misszió, tehát 
a szegedi csoportot is beleért-
ve, további szerepe változat-
lan: megfigyelni és közvetíte-
ni. 

Az új tisztségviselők közül 
ezután Elen Wilson, Wolfgang 
Lambert , Ian Dixon, Gerd 
Eberhard mutatkozott be és 

Az eddigi gyakorlat j ó eredményt hozott, szögezték le a tegnapi tanácskozáson. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

• Bemutatkoztak az Európai Unió 
• • ' • ' • r • < • m * m m rw m missziojanak uj tisztségviselői 

Embargós helytállás 
Összegezést hallottunk tegnap a Forrás Szállóban 

arról, hogy az Európai Unió mellett másfél évvel ezelőtt 
alakult megfigyelő misszió milyen eredményeket ért el, 
miben merült ki a tevékenysége, megismerhettük új 
tisztségviselőit is, majd tájékoztatást hallhattunk a dél-
szláv válság jelenlegi helyzetéről és a jövő kilátásairól. 

fejtette ki nézeteit az embargó 
betartásának ellenőrzéséről. 

Dr. Gyarmati István nagy-
követ, a MK Külügyminiszté-
riumának képviseletében tar-
tott koreferátumot a kormány 
külpolitikájáról és a délszláv 
válsággal kapcsolatos tudniva-
lókról. Rámutatott, hogy a ma-
gyar külpolitika ma is 3 pillér-
re támaszkodik: 1. az európai 
integrációnkra, 2. a szomszé-
dokkal való kapcsolatok kiépí-
tésére és fejelesztésére, 3. a ha-
táron túl élő magyar kisebbség 
védelmére. Ezekre összponto-

sít tehát a magyar külpolitika 
és ezt igyekszik a bonyolult 
nemzetközi helyzetben, külö-
nös tekintettel a határunkhoz 
közeli válsággócra, a legkövet-
kezetesebben érvényesíteni. A 
háború gyors befejezését illető-
en nem optimista, ám a harcok 
esetleges kiszélesedésének, el-
terjedésének a lehetőségét is 
kizárja. Ez utóbbit arra alapoz-
za, hogy a csonka-Jugoszlávia 
vezetése, beleértve természete-
sen a Szerb Köztársaság veze-
tését is, belátta: lassan elfogy a 
nemzetközi közösség türelme, 

s ha e közösség határozottabb 
fellépésre szánja el magát, amit 
eddig nem tett meg, akkor en-
nek beláthatatlan következmé-
nyei lehetnek. A fentiekkel 
magyarázható a látványos sza-
kítás Belgrád és a boszniai 
szerb „főváros" Pale között is. 

Gyarmati István végezetül 
köszönetet mondott a közre-
működő feleknek a szankciók 
ellenőrzésében végzett munká-
jukért és Ígéretet tett, hogy a 
Külügyminisztérium a jövőben 
is hathatós támogatást nyújt az 
összehangolt munka végzésé-
hez. 

Az összejövetelen a részve-
vők ezután hozzászóltak az el-
hangzottakhoz, illetve konkrét 
gyakorlati példák által érzékel-
tették a szankciók ellenőrzé-
séban ki fe j te t t tevékenysé-
güket. 

K. F. 
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MA 
MÉSZÁROS ATTILA, a 26-os 

v á l a s z t ó k e r ü l e t (Tápé ) ö n k o r -
mányzati képviselője fogadóórát 
tart 12.30-tól 16.30 óráig a tápéi 
polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán. 

BÁLINT JÁNOS, a Szocialista 

Párt jogtanácsosa 15-16 óra között 
i n g y e n e s j o g i t anác sadás t tar t 
Szegeden, a Szilágyi utca 2. II. em. 
204-es szobában. 

HOLNAP 
A M U N K Á S P Á R T 14 és 17 

óra között ügyeletet tart a Csap ut-
ca 62. szám alatti pártházban. 

• A Kertészet i és Élelmi-
szeripari Egyetem Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskolai Kara 
és a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola szervezésében ezek-
ben a napokban Szegeden tart--
ják a főiskolák fizika, mate-
matika és számítástechnika ok-
tatóinak XVIII. Országos Ta-
nácskozását. 

Az ország 31 főiskolájából 
140 oktató vesz részt az 1985 
után (akkor az élelmiszeripari 
főiskola volt a fogadó intéz-
mény) ismét városunkban ren-
dezett konferenciasorozaton -

• Kilenc év után ismét Szegeden 

Főiskolai oktatók 
országos tanácskozása 

tudtuk meg dr. Kispéter József 
egyetemi docenstől, a SZÉF 
főigazgató-helyettesétől, aki 
elmondta: az idei tanácskozás 

újdonsága az, hogy egy agrár-
ipari és egy tanárképző főisko-
la közösen vállalkozott a ren-
dezésre. 

A háromnapos tanácskozás 
egyébként teljesen önfenntartó, 
célja az egyes főiskolák oktatá-
si, nevelési és kutatási munká-
jának bemutatása, valamint 
együttműködések teremtése. A 
témák is ezt mutatják, hiszen a 
nulladik évfolyamok problé-
májától a posztgraduális kép-
zésekig sok minden terítékre 
kerül a néhány nap alatt. 

A munka a mai zárónapon 
több szekcióban folytatódik, 
reggel 9.00-tól, illetve 10.40-
től, ezúttal az MTESZ Tech-
nika Házában (Kígyó u. 4.). 

• Allergia. F.-né babako-
csit tologatva aprólékosan 
tudja szemlélni a világot. 
Egyik észrevétele, hogy a 
makkosházi orvosi rendelő-
nél a kutyasétáltatók törzs-
helye alakult ki. A kedvenc 
állatok elhullajtott mellék-
termékének és egy kisgye-
rekekkel is sűrűn látogatott 
egészségügyi intézménynek 
e közelsége egyáltalán nem 
kívánatos. Éppígy a város-
lakó ember és az allergiát 
okozó gyomnövények al-
kalmi társulása is sok bosz-
szúságra ad okot. Érdekes 
megfigyelés: családi házak 
előtt akad, aki ki ir tsa, a 
sokkal nagyobb népsűrűsé-
gű lakótelepeken egymásra, 
vagy valami központi gaz-
irtó szervezetre várnak az 
emberek. Pedig ők élnek ott. 
• Népjólét. Egy kétgyer-
mekes anyuka biztos abban, 
hogy az idén is jogosu l t 
gyermekétkeztetési támoga-
tásra . Sa jnos nem kapta 
még meg az erről szóló ér-
tesítést, s így az iskolában 
szeptemberre be kell fizet-
nie a 4 ezer forintot. Elis-
meri, hogy a népjóléti iro-
dán sok a munka, de ezen 
az oldalon meg kevés a 

(((<P>))))))! 
W E S T E L 

Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, 

Tóth Szeles Istvánnal oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között, vasárnap 

pedig 14-től 15 óráig várjuk hívásaikat. 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy 
Szegedről is mindegyik számot tárcsázni 

kell. Ha ötletük van Fekete pont című 
rovatunk számára, kérjük ugyanitt 

tudassák velünk. 

pénz. Ha később vissza is kap-
ja az összeget, a megelőlegezés 
gondot okoz. Az irodától ka-
pott tájékoztatás szerint min-
den igyekezetük ellenére eddig 
az igények 90 százalékának 
elbírálására futotta az erejük. 
Megértik a problémát, s a pár 
napos véghajrához türelmet 
kérnek. Talán a népjólét alap-
fokát megadni kívánó sziszté-
mában a hiba, s nem a szabadsá-
guk helyett is ott dolgozókban. 
• Másnaposság. Az ünnep el-
múltával szokás szerint jelent-
keznek a másnaposság kelle-
metlen tünetei is. L.-né a rak-
parti alkalmi árustól 300 forin-
tért vett gyermekének világító 

karikát. A szóbeli tájékoztatás 
szerint sokáig fog működni. 
Másnap kialudt a fénye. Vagy 
az újracsiholás technikájára 
nem tudnak maguktól rájönni, 
vagy bóvlit kaptak. Ha valaki 
tudja a megoldást, hívjon ben-
nünket! Sz. S.-né nem tudott 
kijönni a rakpartra, így a tévés 
tűzijáték közvetítésre bízta ma-
gát. Csalódott a sok ki-be kap-
csolás miatt. Szerinte legalább 
most a látványt érdemelték 
volna a nézők, s nem újabb fej-
tágítást, okos beszédet. 
• Találékonyság. Egy úr gon-
dozott angol szettert talált, s a 
491-033-as telefonon várja a 
gazdi jelentkezését. A 311-720 

feltárcsázása pedig annak a 
hölgynek okozhat örömet, 
aki tegnap reggel a 9-es tro-
lin elvesztette a karcsatját. 
Az Újszegedi Gyermekkór-
ház portáján Elekes Beáta 
veheti át tanulóigazolvá-
nyát. 
• Kérdés. A civil pályára 
állás nehézségeivel küzdő, 
hivatásos jogosítvánnyal és 
nehézgépkezelői képzett-
séggel rendelkező, leszerelt 
katona kérdezi, mi ez, ha 
nem szakmai végzettség. 
Ugyanis a munkaügyi köz-
pontban a szakmai végzett-
ség hiányával magyarázták, 
hogy miért nem kaphatja 
meg a munkanélküli pálya-
kezdők támogatását. 
• Kárpótlás. Az idős K. J.-
né régóta szeret te volna 
megvenni belvárosi, önkor-
mányzati lakását. Kárpót-
lási jegyét erre szánta, de 
közgyűlési döntés értelmé-
ben a házuk nem eladó. A 
magas lakbértől tartva, ér-
téktelenedő jegyeivel a ke-
zében ket tős keserűség 
gyötri, amit velünk osztott 
meg. Maga sem tudja, kitől 
várhatná nehéz életük igazi 
kárpótlását.^ 

• Működik a KGST 

Újabb mérgezés 
szennyezett fűszerpaprikától 

A gávavencsellői lakosok 
márciusban vásároltak idege-
nektől pirospaprikát, s azzal 
fűszerezték az otthon készített 
kolbászt, amit azóta folyama-
tosan fogyasztottak. A labora-
tóriumi vizsgálatok során a 
szakemberek megállapították, 
hogy a használt fűszerpaprika 
a megengedett 5 milligramm 
ólom helyett csaknem 24 milli-
grammot tartalmazott, és ma-
gas volt krómtartalma is. A 
mérgezést szenvedettek véré-
ben az ólom négy-ötszöröse 
volt a határértéknek. A nyír-
egyházi házaspár szintén már-
ciusban, a város úgynevezett 
KGST-piacán vásárolt ólom-
mal szennyezett paprikát, amit 
a főzéshez használt. Ők jelen-
leg is kórházi ápolásra szorul-
nak, vérük magas ólomtartal-
ma miatt. 

A tisztiorvosi szolgálat is-
mételten felhívja a lakosság fi-
gyelmét , hogy ismeret len 

Két nyírségi család 
szenvedett eddig mérge-
zést az illegálisan forga-
lomba hozott, ólommal 
szennyezett fűszerpapri-
kától. Az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Intézete által kedden 
nyilvánosságra hozottak 
szerint, egy háromtagú 
gávavencsellői család és 
egy nyíregyházi házas-
pár szorul orvosi keze-
lésre. 

gyártmányú őrölt paprikát ne 
vásároljanak. Ólommérgezési 
tünetek - így bélgörcs, erős 
fejfájás, étvágytalanság, fémíz 
érzete a szájban - esetén azon-
nal forduljanak orvoshoz. 


