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Rádiótelefon a polgárölöknek 

• Keleti György a katonák 
érdekvédelméről 

A p a r a n c s n o k 
l e g y e n p a r t n e r 

• A honvédelmi minisz te r 
egyetért azzal, hogy a katonai 
szervezetek parancsnokainak 
partnerként kell kezelniük az 
érdekvédelmi szövetségek kép-
viselőit, s egyúttal kifejtette: a 
Katonák Érdekvédelmi Szövet-
ségének (KÉSZ) tekintélyét és 
súlyát növelné, ha minél több 
hivatásos katona csatlakozna a 
szövetséghez. 

A Honvédelmi Minisztéri-
um Sajtóosztályának tájékozta-
tása szerint Keleti György er-
ről szerdán beszélt, amikor hi-
vatalában fogadta a KÉSZ el-
nökségi tagjait, s egyúttal tá-
mogatásáról biztosította a szö-
vetség tevékenységét. A KÉSZ 
sürgette a katonák szolgálati 

viszonyára vonatkozó törvény 
és a honvédség belső életét 
meghatározó szabályzatok el-
készítését, illetve ésszerűsíté-
sét. A honvédelmi miniszter 
ígéretet tett arra, hogy a szol-
gálati törvény elkészítői a leg-

fontosabb feszültségeket átme-
neti intézkedésekkel hidalják 
át. A szövetség támogatja a 
Honvédelmi Minisztérium és a 
Magyar Honvédség Parancs-
noksága külön szervezetként 
való megtartását. A felek egyet-

értettek abban, hogy a honvé-
delmi érdekegyeztetés legfel-
sőbb fórumaként működő hon-
védségi érdekegyeztető taná-
csot fent kell tartani, és műkö-
dését korszerűsíteni kell. 

A tanácskozáson elhangzott 
az is, hogy a tárcának és az ér-
dekvédelmi szervezetnek a je-
lenlegi nehéz gazdasági hely-
zetben csak egy célja lehet, 
mégpedig az, hogy a honvéd-
ség túlélje ezt a válságos idő-
szakot. Az ehhez szükséges 
minimális gazdasági és jogi 
feltételeket biztosítani kell, 
mert a polgári irányítás egyben 
politikai felelősséget is jelent a 
honvédelem fenntartásában. 

a kivonatokat 

Az APEH és a folyószámlák 
Az Adó- és Pénzügyi Elle-

nőrzési Hivatal szerdán kezdte 
meg a személyi jövedelemadó-
zók számára az adófolyószám-
la-ki vonatok postázását. Ezek 
a tájékoztatók a múlt év április 
1 -je és ez év augusztusa közöt-
ti időszak adatait tartalmazzák, 
részletezve a lekönyvelt köte-
lezettségeket és befizetéseket. 
Ennek megfelelően erre az idő-
szakra számolták el az esetle-
ges késedelmi pótlékot is. A 

tá jékoz ta tás tar talmazza az 
ügyfélszolgálati irodák címét 
is, ahová az adózónak észrevé-
telével fordulnia kell. Ameny-
nyiben egyeztetésre van szük-
ség, úgy érdemes az adóévet 
érintő bevallás-másolatokat, a 
befizetést igazoló feladóvényt, 
vagy banki igazolást elvinni. 
Lényeges, hogy az adózó min-
den esetben közöl je pontos 
adóazonosító számát is. 

• Pénteken este kezdődik s 
három irapon át tart Békéscs-
abán a telefonos S. O. S. szol-
gálatok országos tanácskozása, 
amelyen a mintegy harminc 
lelki elsősegélyt nyújtó szol-
gálat szakemberei közül hár-
omszáz vesz részt. A Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálatok 
VII. Országos Találkozójának 
a Körösi Csorna Sándor Főis-
kola ad helyet. A rendezvény 
egyben a Tini S. O. S. lelki se-
gélyszolgálatok második tal-
álkozója. 

A tanácskozáson több elő-
adást is hallhatnak a résztve-
vők, így a családon belüli lelki 

Országos 
S. 0. S. 
találkozó 
bajokról, az elfáradás, kiégés 
jellegzetességeiről, az öngyil-
kosságról, illetve a lelki elsőse-
gély-nyújtó szervezetek nem-
zetközi szövetségének közel-
múltban tartott jeruzsálemi ta-
nácskozásáról. 

• Számítástechnikai rendszer 
négy intézménynek 

Átallták az egyetemi hálózatot 
A mai szűkös v iszonyok 

között egyedülá l ló fe lső-
oktatási fejlesztésről van szó: a 
szegediek az országban első-
ként jutottak az úgynevezett 
transputer technikához, ami azt 
jelenti, hogy a számítógépek 
pocesszorai többféle számban 
kapcsolha tók össze , így az 
e lvégzendő műveletek sok, 
egyidejű számítás esetén sem 
kell „sorbaálljanak" az ered-
ményért. A hálózat számítógé-
pei a transzparencia elvén win-
dow-rendszerben működnek és 
hallgatói „tömeghasználatra" 
készültek. 

A beruházás a Felsőoktatási 
és Fejlesztési Alap 199l -es 
projektjeként indult. A kivite-
lezési tendert a Zenon Kft . 
nyerte, a fő szállító pedig Fran-
ciaország második legnagyobb 
számítástechnikai cége, a Tel-
mat Informatiqe lett, verseny-
ben olyan cégekkel, mint az 
IBM, a Hawlett Pacard vagy a 
Digital. 

Dr. Maróti György, a Zenon 
Kft ügyvezető igazgatója az 
átadást követő sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy a FEFA-
alapból készült fejlesztésre két 
éve elfogadott pályázatuk meg-
valósítását tavaly nyáron kezd-
ték meg, a "ftlmat Informatiqe 
pedig idén januárra végzett a 
száll í tásokkal. A munkában 
mintegy 30 hazai alvállalkozó 
vett részt. A JATE-n négy, a 
SZOTE-n és a tanárképzőn há-
rom-három, az élelmiszeripari 
főiskolán pedig két kabinet lé-
tesült, de a tervek szerint a 
rendszerbe bekötik az SZBK-t 
és a Bay Zoltán Intézetet is. A 
11 serverből egyelőre 9 érheti 
el egymást a hálózaton keresztül. 

A Telmat Informatique lét-
számban nem nagy cég, mind-
össze 250 alkalmazottja van, 

1 3 millió USA dollár 
összértékű volt az a fej-
lesztés, amelynek folytán 
a szegedi Univcrs i tas 
Egyesülés négy felsőok-
tatási in tézménye 11 
transputertechnikával 
felszerelt számítástech-
nikai kabinethez jutott. 
A József Atti la Tudo-
m á n y e g y e t e m r e j u t ó 
négy kabinetet tegnap 
adták át az egyetem Iri-
nyi épületében. A létesít-
mény megnyitásán részt 
vett Gilbert Dudkiewicz, 
a fű szállító francia Tel-
mat Informatique elnö-
ke, dr . Dinya Lász ló 
egyetemi tanár, az Uni-
versitas Egyesülés soros 
e lnöke , és dr . Marót i 
György, a kivitelező Ze-
non Kft. ügyvezető igaz-
gatója. 

igaz ezek 80 százaléka mér-
nök. Gi lber t Dudk iewiczn 
elnök úgy értékelte, hogy cége 
pa r tne rkapcso la tok révén 
elsősorban a magasszintű tech-
nológia eladásában érdekelt a 
magyar piacon. Hasonló fej-
lesztést Franciaország több 
mint 50 iskolájában végeztek 
már. A francia cég elnöke re-
ményét fejezte ki, hogy a ma-
gyar kft-vel való partnerkap-
csolatuk a jövőben az oktatás 
után az egészségügy és az ad-
minisztráció területén is ered-
ményeket hozhat. Gilbert Dud-
kiewicz számára egyébként 
sem idegen Magyarország, lé-
vén, mint lapunknak elmondta, 
édesanyja magyar és Eszter-
gomban ma is élnek rokonai. 

P. I. 

Az Universitas számítástechnikai hálózata 1.3 millió 
USA-dollárból valósult meg. (Fotó: Révész Róbert) 

Tegnap délután a szegedi 
városházán, a polgárőrök mun-
kájának elismeréseként, egy-
egy Westel rádió te lefonnal 
ajándékozták meg a Szegeden 
működő hat polgárőr szerveze-
tet. A polgárőrök képviselői-
nek Koha Róbert közbiztonsá-

gi tanácsnok adta át a készülé-
keket, amelyeknek árát a váro-
si költségvetésből kapott más-
fél millió forintból fizették ki. 

A megmaradó összegből a 
polgárőr szolgálatban használt 
gépkocs ik benzinköl t ségét 
fedezik 1995. márciusáig, az új 

(Fotó: Schmidt Andrea) 

költségvetés elfogadásáig (re- A tegnap délutáni esemé-
mélhetőleg jövőre is jut majd nyen jelen volt Márton István, 
pénz a közbiztonság felett őr- városi rendőrkapitány-helyet-
ködő civil szervezet számára). tes is. 

Közreadjuk a Szegeden működő polgárőr szervezetek 
telefonszámait, ki tudja, mikor lesz szükség rá: 

Megyei Polgárőr Szövetség 06/60/301-129 
Kiskundorozsmai Polgárőr Szervezet 301-126 
Szeged-Rókus Polgárőr Szervezet 301-125 
Szeged-Felsőváros Polgárőr Szervezet 301-128 
Szeged-Algyő Polgárőr Szervezet 301-127 
Szeged-Szentmihály-Röszke Polgárőr Szervezet 301-124 

N y . P . 

• „A jövő nemzedékét támogatom " 

Ifjabb Z. Nagy Bálint alapítványa 

Ifjabb Z. Nagy Bálint: Az alapítvány a jövőt célozza meg. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Az országot megrázó Z. 
Nagy-gyi lkosságnak immár 
több, mint fél éve. A műhely 
hosszú időn át zárva tartott. 

majd a nyár elején újra kinyi-
tott. A gyilkosság áldozatául 
esett tulajdonos Z. Nagy Bálint 
fia, ifjabb Z Nagy Bálint tárta 

ki ismét az üzlet ajtaját a vá-
sárlók előtt. A korábban Svéd-
országban élő és ott tanuló if-
jabb Z. Nagy elhatározta, hogy 
tovább viszi édesapja és nagy-
apja mesterségét. 

A napokban hallottuk a hírt, 
hogy a szegedi fiatalember ala-
pítványt hozott létre. Erről kér-
deztük tegnap ifjabb Z. Nagy 
Bálintot. 

- Valóban így van, Z. Nagy 
Bálint Alapí tványt hoztam 
létre, amely, nagyon remélem, 
hamarosan tevőlegesen is mű-
ködni kezd. 

• Mi volt a célja, amikor 
erre a lépésre szánta el ma-
gát? 
- Mindenekelőtt édesapám 

emléke előtt szeretnék tiszte-
legni, azzal, hogy létrehozom 
ezt az alapítványt. De a svéd-
országi tanulmányaim során lá-

tottak, tapasztaltak is ösztönöz-
tek erre . Ott lá t tam, hogy 
mennyi alapítvány létezik, s 
szinte mindegyik a fiatalok to-
vábbtanulását, szakmai érvé-
nyesülését szolgálja. Vélemé-
nyem sz.erint, nekünk is ilyen-
formán kell gondolkodnunk: a 
jövő generáció tagjait segíteni 
olymódon, hogy azok széles 
látókörű, szakmailag is pallé-
rozott mesteremberek legye-
nek, természetesen az elérhető 
legnagyobb általános művelt-
séggel a birtokukban. Rajtuk 
múlik, tőlük függ a jövőnk, s 
ezért az édesapámról elneve-
zett alapítványnak is ezt a célt 
kell szolgálnia. 

• Ez azt jelenti, hogy a 
szakmabelieket szándékozik 
segíteni az alapítvány pén-
zéből? 
- Több területre is gondol-

tam, de nyilvánvalóan minde-
nekelőtt arra, hogy a vendéglá-
tóiparban és a cukrászmester-
ségben, itt is a mestercukrá-
szok képzésében nyújt majd 
segítséget ez az alapítvány. 
Persze, ezen felül rákkutatás-
ban, a különféle gyógyszerek 
kikísérletezésében, a műemlék-
védelemben, a helyi tehetséges 
sportolók, nemkülönben a tö-
megsport finanszírozásában is. 

• Ki dönt a pénzek odaíté-
léséről? 
- Az alapítvány kuratóriu-

ma. De nem csak a továbbkép-
zésben, hanem a hagyomá-
nyosnak tervezett cukrászver-
senyben is. Minden évben sze-
retném ugyanis, ha megrendez-
nénk a megyei cukrászversenyt 
és az ott legjobb eredményt 
elérő mestereket díjaznánk. 

• Z. Nagy úr, hogyan ka-

matoztatja Svédországban 
szerzett tapasztalatait? 
- Az eltelt néhány hónap 

alatt mindössze egy Svéd-
országban do lgozó magyar 
család látogatott be az üzletbe, 
s a gyerekek svédül beszéltek, 
nagyon meglepődtek, amikor 
én is azon a nyelven szóltam 
hozzájuk...De, tudom nem erre 
gondol. Szakmai téren nem ter-
vezek nagyobb változtatásokat, 
apám és nagyapám süteményei 
mellett mindössze néhány új-
donságot szeretnék meghono-
sítani, méghozzá a kint látott 
és az ott használt amerikai és 
olasz, az édesiparban használt 
gépek révén. Ismeretes ugyan-
is, hogy ezekben az országok-
ban igen fejlett a cukrászat, ér-
telemszerűen tehát a technoló-
giájuk is magas színvonalú. 
Egyébiránt, azt szeretném, ha 
az üzlet hangulata ugyanolyan 
maradna, mint régen: meghitt, 
kellemes és a vendégek szá-
mára feledhetetlen ízű készít-
ményeket kínálna... 

Kisimre Ferenc 


