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Hagyományteremtő gondo-
lattal került sor két évvel ez-
előtt Szegeden az első vallási 
konferenciára. Ez idén Mária 
tisztelete a vallásban - múltban 
és jelenben címmel folytató-
dik. Az elmúlt súlyos évtize-
dekben ilyesmire nem volt le-
hetőség. Ezt a hiányt je lz i , 
hogy a konferenciát nagy ér-
deklődés előzi meg: nem csak 
a sok előadó, hanem a hallga-
tóság vonatkozásában is. 

Az 1994. október 6-a és 8-a 
között megrendezésre kerülő 
e lőadássoroza t ra a Szegedi 
Akadémiai Bizottság székhá-
zában (Dóm tér) kerül sor. Ha-
todikán 11 órakor Gyulay End-
re szeged-csanádi megyés püs-

pök, és Andrásfalvy Bertalan, 
a Magyar Néprajzi Társaság 
elnöke köszönti a konferenciát, 
majd Lorettói Boldogasszony 
tisztelete Magyarországon és 
Európában c ímmel Barna 
Gábor, András Imre, Gaál Ká-
roly, Hans Peter Zelfel, Klaus 
Welker, Lukács László és Vito-
mir Belaj tartanak előadást. 
Ugyanaznap déli 13 órakor a 
résztvevők megkoszorúzzák 
Bálint Sándor panteonban lévő 
szobrát, este pedig róla szóló 
portréfilm bemutatására kerül 
sor. 

Október hetedikén (pénte-
ken) fél 9-től Egyháztörténet, 
liturgiatörténet, irodalomtörté-
net (gondolati) címmel Török 

József, Holl Béla, Erdélyi Zsu-
zsa, Várhelyi Aelena, Voigt 
Vilmos, Nagy Ilona, Lengyel 
Ágnes, Sávay János és Polner 
Zoltán előadását hallhatják az 
érdeklődők. A délutáni elő-
adók Kása Károly, Paksa Ka-
talin, Cs. Varga István, Ger-
gely Katalin lesznek; majd pe-
dig Mária-ikonográfia címmel 
Szilárdfi Zoltán, Mária Ginel-
liová és Klaudia Bugánová, 
Józsa László és Lantosné Imre 
Mária tartanak előadást. 

Este a szegedi fe rences 
templomban Üdvözlégy Mária 
címmel Nyisztor Ilona és a 
győri bencés templom kamara-
kórusa koncertje lesz, 19 órá-
tól.. 

Október 8-án (szombaton) 
fél 9-től Mária tisztelete a népi 
vallásosságban címmel Hetény 
János, Bartha Elek, Limbacher 
Gábor, Szacsvay Éva, Lacko-
vits Emőke, Küllős Imola, Mol-
nár Amnrus Csukovits Anita, 
Koltay Erika, Kovacsev Olga, 
i f j . Lele József, Jároli József, 
Beszédes Valériam, Dániel Er-
zsébet, illetve Daczó Árpád és 
Tánczos Vilmos tartanak elő-
adást. 

A konferencia nem csak a 
szakmai érdeklődők, hanem 
mindenki számára nyitott, az 
előadások ingyenesek. A min-
den bizonnyal nagy érdeklő-
dést kivál tó konferenciá t a 
József Attila Tudományegye-
tem Néprajzi Tanszéke, és a 
Magyar Népra jz i Társaság 
szervezte, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a Szegedi 
Akadémiai Bizottság támoga-
tásával. 

Bratinka után Bársony 
Bársony András MSZP-s 

képviselő személyében magyar 
alelnököt választott az Európa 
Tanács parlamenti közgyűlése. 
Ennek a szervezetnek már az 
idei magyar parlamenti válasz-
tások előtt is volt magyar alel-
nöke, így a mostani lépés tulaj-
donképpen az akkori helyzet 
folytatását jelenti, egyben mu-
tatja, hogy a magyar delegáció 
őrzi korábbi befolyását a testü-
letben. 

A magyar küldöttség számá-
ra a mostani ülésszak tulajdon-
képpen az ismerkedést jelenti a 
szervezettel: a hét küldött kö-
zött csak egy olyan van, aki 
korábban is tagja volt a magyar 
delegációnak. Mint azt Szakái 
Ferenc KDNP-s képviselő el-

mondta, mindannyian csatla-
koztak saját nemzetközi párt-
csoport jaikhoz (a magyarok 
összesen négy különböző cso-
portban vesznek majd részt), s 
mindenki tagja lett egy vagy 
két parlamenti bizottságnak is. 
Kedden került sor az első ma-
gyar felszólalásokra: szót kért 
Hegyi Gyula MSZP-s képvise-
lő, Bársony András pedig kér-
dést intézett a parlamenti köz-
gyűlésen felszólaló Ion Iliescu 
román elnökhöz. A kérdés -
mint ahogy több más résztvevő 
hozzászólása is - a romániai 
magyar kisebbség helyzetére 
vonatkozott, de Szakái Ferenc 
szerint Iliescu minden esetben 
kitérő, általános választ adott. 

• A magyar pénzügyminiszter 
cáfolta, hogy egy magyar or-
szágos napilapnak nyilatkozva 
telefonon a forint „ je lentős 
leértékeléséről" beszélt volna. 

A pénzügyminisz te r el-
mondta: az IMF és a Világ-
bank szakértőivel folytatott 
megbeszélésein kitapintható 
volt, hogy e szervezetek nem 
hisznek abban, hogy a magyar 
kormánynak sikerül korlátoz-
nia a bérkiáramlást és szinten 
tartania a költségvetés hiányát. 
Az IMF mindenről hajlandó 
tárgyalni, csupán egy dologban 
köti az ebet a karóhoz: a folyó 
fizetési mérleg hiánya jövőre 
nem haladhatja meg a 2 mil-
liárd dollárt. Ez ugyanis kizár-
ná nem csupán egy megállapo-
dás lehetőségét e szervezettel, 
de a további tárgyalásokat is. 
Benyomásait összegezve Bé-
kési közölte: az IMF és a Vi-
lágbank embereit főként két 

dolog „zavarja". Az egyik, hogy 
e lemzése ik a lapján (Horn-
beszéd, a szakszervezetekkel 
folytatott tárgyalások) úgy vé-
lik, a kormány nem elég eltö-
kélt a tervbe vett intézkedések 
végrehajtását illetően. A má-
sik: tudomásuk van a pótkölt-
ségvetés kapcsán Magyaror-
szágon zajló vitákról, s az a 
meglátásuk, hogy az így szüle-
tő egyirányú kompromisszu-
mok inkább rontják, semmint 
javítják az egyensúlyi helyzetet. 

• Nincs még egy esztendeje, 
hogy a Rákóczi utcában két 
fiatalember megnyitotta a Dél-
Alfi ld talán legjobban felsze-
relt nyomdai előkészítő stúdió-
ját. Ehhez képest talán úgy tű-
nik, kicsit megkésett a tegnapi 
bemutatkozás, de különleges 
apropóra vártak. A Sun Chemi-
cal, a világ legnagyobb nyom-
dafestéket gyártó multicégének 
hazai képviselőivel közösen 
mutatkoztak be most a szege-
diek. Nem is véletlenül: 

- Többek között arról is 
szó van, hogy a Studio Design 
Kft . várhatóan még az idén 
dealeri szerződést köt az ame-
rikai székhelyű céggel - mondta 
György József cégvezető. 

Nyomdafestékek 
- designnal 

Dárdai Zoltán, a Sun Che-
mical kereskedelmi igazgatója 
elmondta, hogy gyors piachó-
dítást tudhatnak maguk mögött 
Magyarországon . S ebben 
nemcsak a jó minőségű festé-
kek, hanem a teljes körű ki-
szolgálás is segített. A kisve-
vőket éppen úgy ellátják szak-
mai segítséggel és technoló-
giával, mint a legnagyobbakat. 
Az viszont már természetes, 

hogy idehaza is mindenféle 
nyomdai techológiához kínál-
nak világszínvonalú festékeket. 

A bemuta tkozó szegedi 
partner, a Studio Design veze-
tője, inkább RePro Stúdióként 
aposztrofálja cégét, mint mond-
ja a társaság neve kissé „félre-
vezető" lehet. 

- Szeged és környéke soká-
ig híján volt egy olyan stúdió-
nak, amelyik színvonalasan 

szolgálja ki a megrendelők igé-
nyeit. Mi a színes kiadványok 
nyomdai előkészítésére szako-
sodtunk - a legmodernebb, vi-
lágszínvonalú berendezések-
kel. Ma már ott tartunk, kicsit 
nevelni is szeretnénk a partne-
reineket , hogy jól tudjanak 
használni minket és a szolgáltat-
ásainkat. Szeretnénk presztízst 
teremteni maguknak - meg-
bízható, színvonalas munkák-
kal. 

A Rákóczi utcai stúdió min-
denesetre első pillantásra meg-
győzi még a laikus szemlélőt 
is: aki ennyit áldoz a techniká-
ra, a színvonalra, az minden bi-
zonnyal komolyan gondolja. 

R. G. 

j f i özvetlenül a választások előtt nem illik a választási 
Lía törvényt módosítani - mondta Szabó Iván. Aligha-
nem nagyon sokan vagyunk, akik az alkotmány- és tör-
vénymódosítás körüli huzavonában megközelítően sem tu-
dunk olyan jól tájékozódni mint ő, mégis hajlunk igazat 
adni nekL Mert nem is a konkrét ügyben kell tájékozott-
nak lenni ahhoz, hogy egy politikai illemszabállyal rokon-
szenvezzen az ember. Intelligencia dolga, hogy a politiku-
sok politikai intelligenciáját miként ítéljük meg. 

A kormánykoalíciónak számolnia kellett volna az ellen-
zéki reakciók többféle variánsával, s egy komplett megfon-
tolás után talán hagyni, vesszen a pénzünk a két fordu-
lóra, s ama bizonyos küszöbök is maradjanak, ahol voltak. 
Aztán lenyelhették volna szótlanul a pazarlás miatti ke-
mény bírálatokat is. Aztán hozzáfoghattak volna a válasz-
tások után a törvény ésszerűsítéséhez 

Már csak az az eldöntendő, etikettes, vagy cinikus lett 
volna az efféle kormányviselkedés? 

Ez a kérdés - illetve a válasz - már csak a jövőbeni kor-
mányzati viselkedésminták szempontjából érdekes. 

De nézzük az ellenzéki viselkedést! Számomra egyene-
sen megnyugtató, hogy - ha kell a következetlenséget, sőt, 
az általában visszatetszést kiváltó exodust is vállalva — 
minden eszközzel a saját (valódi, vagy vélt) pártérdekeik 
érvényesítésére törnek az ellenzéki pártok. Ez a dolguk. De 
még sok baj van az érveléstechnikával. A felületesen tájé-
kozódó állampolgárnak is világos például, hogy az .Alkot-
mánymódosítás konszenzus nélkül" elnevezésű vád hamis, 
mert hiszen a tárgyalások egy korábbi szakaszában már 
elfogadták az alkotmánymódosítást. De vigye kánya, ennyi 
politikai pálfordulás még belefér a politikai etikettbe. Ha-
nem az a másik vád, miszerint a törvénymódosítás a koalí-
ció helyhatósági sikerét segítené - nemcsak nem bizonyít-
ható, hanem önveszélyes is. Az ellenzék decemberi szerep-
lésére nézve veszélyes. Mert az önbeteljesítő jóslatok vilá-
gába tartozik. 

Ismerik a fogalmat? A folyamatot? Ha nem is a szociál-
pszichológiából, a mindennapi életből biztosan. A főnök 
például addig-addig mondogatja magáról, hogy ő mennyi-
re tehetséges, okos, ügyes, ráadásul szép is - nemcsak 
elhisszük neki egy idő után (és persze ennek megfelelően 
körülrajongjuk); olyan is lesz, egyre tehetségesebb, oko-
sabb, ügyesebb, ráadásul szépül. 

Y j os, ellenzéki hölgyek és urak, bizony nagy melléfo-
gás lenne még sokáig mondogatni, hogy bronzvasái-

nap a szocik győznek... 
Amúgy meg, nekünk, új önkormányzatot válaszjóknak 

végső soron tökmindegy. Nekünk nem a testületek pártszí-
nei az érdekesek, hanem a működőképességük. Am erről 
se koalíció, se ellenzék nem beszél, úgyhogy jobb, ha ma-
gunk figyelünk majd oda a saját dolgunkra. 

É P Í T K E Z Ő K N E K ! 

W / A ^ D A ^ ^ ~~ Szentesi Poroton 30 ésújó os téglák 
^ K ^ r ® a gyári árnál olcsóbban! 

E r ^ ^ ^ - Hőszigetelők. 
U n n i l l R A I I Bramac alapcserepek gyári árából 
I f lUIIIIL P H P 15% engedmény 

Szeged, Csongrádi sgt. 27. Tel.: 6 2 / 4 9 1 - 0 2 2 , 474-481 

• Döntés a nyugdíjemelésről 

Nyolc százalék, visszamenőleg 
A parlament kedd délutáni 

plenáris ülésén 268 szavazat-
tal, egy ellenszavazat és 3 tar-
tózkodás mellett elfogadta a 
nyugdíjak 8 százalékos, vissza-
menőleges emelését. Az or-
szággyűlési határozat indoklá-
sa szerint: a visszamenőleges 
egyösszegű kifizetés időpont-
járól, a Nyugdíjbiztosítási Ön-
kormányzattal egyeztetve leg-
később október 15-éig dönt a 
parlament. A kormány a Nyug-
díjbizosítási Önkormányzattal 
egyetértve azt javasolja az Or-
szággyűlésnek , hogy 1994. 
szeptemberét megelőző időre 
vona tkozó emelés 8 havi 
összegét már novemberi járan-
dóságukkal együtt kapják kéz-
hez a nyugdíjasok. A vissza-
menőleges emelés egyösszegű 
kifizetése egyébként 21,2 mil-
liárd forintjába kerül a költség-
vetésnek. Ezzel megvalósul a 
nyugdíjak törvényben előírt 25 
százalékos éves átlagos emelése. 

Az országgyűlési határozat 
szerint a hozzátartozói ellátás-

hoz annyi hónapnak megfelelő 
egyösszegű emelés jár, ahány 
naptári hónapra a hozzátartozói 
ellátást 1993. december 31-ét 
követő és az. 1994. szeptember 
l-jét megelőző időben folyósí-
tották. 

A képviselők elfogadták Kis 
Gyula (MDF) módosító indít-
ványát. Eszerint a nyugdíjak 
emelésével egyidőben szintén 
januárig visszamenőleg havi 
300 forinttal felemelik a nyug-
díjszerű rendszeres szociális 
ellátások - a rokkantsági jára-
dék, az átmeneti járadék, a va-
kok rendszeres szociális segé-
lye, az egészségkárosodási já-
radék, valamint a központi sz.o-
ciális segély - összegét is, s az 
emelést ugyancsak egyösszeg-
ben kifizetik. Mivel a képvise-
lők többsége a szociális bizott-
ság módosító indítványára is 
igennel szavazott, a rendszeres 
szociális járadékban részesülők 
1994. decemberében további 
2400 forint egyszeri, egyössze-
gű kiegészítést kapnak. 

• Megszületett az önkor-
mányzat i választásokról 
szóló törvény. Munkához 
lehet(ne) látni. Szegeden 
már a törvény meghozatala 
előtt is folyt a pártokon be-
lül és egymás között a meg-
beszélés, a jelöltek számba-
vétele. Dr. Szilvásy László 
önkormányzati képviselő 
(KDNP), a Jogi, Ügyrendi 
és Sportbizottság elnöke az 
elmúlt napokban többször 
nyilatkozott a helyhatósági 
választásokkal kapcsolato-
san. Nem titok, hogy ő a 
kereszténydemokraták pol-
gármester-jelöltje. Mi most 
a konzervatív pártok szege-
di esetleges koalíciójáról 
(is) kérdeztük. 

• Képviselő úr, hol tart 
az egyeztetés, ha egyál-
talán sor került erre? 
- Igen, van ilyen politi-

kai megbeszélés. Ebben a 
pillanatban sz.oros egyezte-
tés folyik az MDF, a Füg-
getlen Kisgazda-, Földmun-
kás és Polgári Párt, vala-
mint a Kereszténydemok-
rata Néppárt között, azzal, 
hogy néhány más konzer-

KÉRDÉS 

Az önkormányzati 
képviselőhöz 
vatív irányultságú párttal is 
volt már megbeszé lésünk . 
Konkrét egyeztetés az említett 
három párt között folyik, eddig 
két alkalommal volt már úgy-
nevezett plenáris ülésünk. A 
mostani fázisban az egyéni 
képviselői helyekről folyik a 
tárgyalás. A polgármester-je-
löltről két párt még hallgat, bár 
a kereszténydemokratáknak 
még én sem vagyok hivata-
losan jelöltje, csak a október 
14-én, a taggyűlésen dönt a 
KDNP ezzel kapcsolatosan. 

• Ismeri-e a többi párt je-
löltjeit, s milyen esélye van 
velük szemben? 
- Még pletyka, vagy ponto-

sabban nemhivatalos szinten 
sem vagyok igazán jól érte-
sült... Az azonban természetes. 

hogy: ha nem látnánk esélyt, 
akkor nem is indítanánk jelöl-
tet. Úgy vélem, hogy ha lesz 
egy konzervatív jelölt és vele 
szemben önálló szocialista, 
önálló szabaddemokrata, önál-
ló fideszes, s esetleg független 
jelöltek, akkor mindenképpen 
jó esélye van a konzervatív je-
löltnek. 

• Holnap ülésezik a szege-
di képviselőtestület. Az ön 
által irányított bizottságban 
bizonyára tárgyaltak az 
utolsó önkormányzati tulaj-
doban lévő intézmény át-
alakításáról készült javas-
latról. Tekintettel, hogy e 
fontos cég átalakításával 
kapcsolatosan élénk vita 
várható a közgyűlésben, 
megismerhetnénk a bizott-

Dr. Szilvásy László 

ság állásfoglalását ez 
ügyben? 
— Igen, tárgyal tunk a 

Vásár- és Piacigazgatóság-
ról, s a bizottság többségi 
döntésével az á ta lak í tás 
mellett tette le a voksát, te-
hát támogatja a javaslatot, 
hogy ebből a cégből gazda-
sági társaság legyen. Több-
ségi döntéssel azt is támo-
gatja, hogy ez egyszemé-
lyes gazdasági társaság le-
gyen. 

K. F. 


