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Elhunyt 
Szökefalvi-Nagy Béla 

Tegnap reggel elhunyt 
Szökefalvi-Nagy Béla mate-
matikus, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja, a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem emeritus professzora, 
Szeged díszpolgára 85 esz-
tendős volt 

Szökefalvi-Nagy Béla 
1913. július 29-én született 
Kolozsvárott 85. születés-
napja alkalmából tudomá-
nyos ülést szervezett Szege-
den a matematikus társada-
lom, s az ülésszakot még 
megtisztelte személyes jelen-
létével. Mert bár néhány év 
óta betegeskedett, szellemi 
erőinek teljes birtokában 
volt, s erős lélekkel a fizikai 
megpróbáltatásokon is úrrá 
tudott lenni: szívesen tett ele-
get meghívásoknak, ame-
lyekben a tudományos élet 
vagy a városi közélet fontos 
fórumaira invitálták. Ezzel is 
tanújelét adta annak a külö-
nös felelősségérzetnek és 
szüntelen kíváncsiságnak, 
amelyet tudománya és szű-
kebb pátriája iránt mindig is 
érzett 

A szegedi egyetemen szer-
zett matematika-fizika sza-
kon dipkmiát (Summa Cum 
Auspíciis Guhernator is) 
1936-ban. Az itteni matema-
tikai iskola nagy alakjai -
Riesz Frigyes, Haár Alfréd -
voltak a tanárai, s olyan kivá-
ló fizikus, mint Bay Zoltán. 
Édesapja, Szőkefalvi-Nagy 
Gyula is matematikus volt a 
család Szegedre költözése 
után az itteni tanárképző fő-
iskolán tanított Amikor ő át-
került az egyetemre, főiskolai 
katedráját fia vette á t Szőke-
falvi-Nagy Béla 1942-ben lett 
a tudományegyetem magán-
tanára, s 1945-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia tag-
j a 1948-ban professzori kine-
vezést kapott és az Analízis 
Tanszék vezetője lett Valós 
fiiggvénytan, komplex függ-
vénytan és funkcionálanalízis 
- ezek a főbb kutatási terüle-
tei. Funkcionálanalfzis köny-
ve, amelyet Riesz Frigyessel 
közösen írt (1952), s amelyet 
számtalan nyelven - még kí-
naiul is - kiadtak, fiatakm a 
világ legtekintélyesebb mate-
matikusai közé emelte. To-
vábbi tudományos eredmé-
nyeinek és nemzetközi elis-
mertségének köszönhető az 
egyetemes tudományosság-
ban szokatlan tény: évtizede-
kig szerkesztett egy magyar 
kisvárosban (Szegeden) 
olyan nemzetközi matemati-
kai szaklapokat, amelyekben 
a világ élvonalbeli tudósai 
publikáltak, s amelyeket ma-

gasra értékelt a nemzetközi 
tudományos élet Szőkefalvi-
Nagy Béla munkásságát több 
ország tudományos akadé-
miája azzal ismerte el, hogy 
tiszteletbeli tagjává választot-
ta. Számos nagy külföldi 
egyetem mellett saját intéz-
ménye, a József Attila Tudo-
mányegyetem is díszdoktorá-
vá avatta. Iskolateremtő tu-
dós t anár volt: a szegedi 
egyetem matematikai tanszé-
keit integráló Bolyai Intézet-
ben, az ország és a világ szá-
mos matematikai kutatóhe-
lyén és oktatási intézményé-
ben sok kiváló tudós és tanár 
büszkén vallja magát a tanít-
ványának. Rengeteget kö-
szönhet neki a város és az or-
szág tudományos közélete: a 
folyóirat-szerkesztés mellett 
nemzetközi társaságokban 
dolgozott, szakmai szerveze-
tekben és akadémiai fórumo-
kon töltött be fontos tisztsége-
ket, mégis önzetlenül vállalt 
tudományszervezői tevé-
kenységet szűkebb hazájá-
ban is: 1970-től 15 éven ke-
resztül a Szegedi Akadémiai 
Bizottság elnöke volt Az er-
délyi gyökereket soha nem 
feledve szegedi lokálpatrióta 
lett: mindenre és mindenkire 
jutott a figyelméből. Állami 
kitüntetései (legutóbb a Ma-
gyar Köztársasági Érdem-
rend Középkeresztje) mellett 
szivének kedvesek vollak a 
helyi társadalom elismerését 
és tiszteletét kifejező dijak, 
mint a Szegedért Alapítvány 
fődíja és a Szeged díszpolgá-
ra kitüntetés. 

A Délmagyarországot 
többször megtisztelte azzal, 
hogy interjút adott. Előzé-
keny. nyílt, de szemérmes 
ember volt, egyik alkalom-
mal mégis a legszemélyesebb 
témákról, családról, hitről is 
beszélhettünk. Professzor úr 
és felesége hat gyermeket ne-
velt fiü, mindegyikük a maga 
szakmájában vagy művésze-
tében kiemelkedő, megbe-
csült ember; hogyan kell gye-
reket nevelni? - kérdeztem. 
Egyetlen szóval válaszolt: „A 
példánkkal." Professzor úr 
gyakorolja a vallását, mindig 
is templomba j á ró ember 
volt, pedig azt hihetnénk, a 
természettudósokat kevéssé 
érinti meg a spirituális viliig -
mondtam. A válasza: „Nem 
így van, talán éppen ellenke-
zőleg. Nem tudom elhinni, 
hogy a k-lkiink is megsemmi-
sül, hogy az ember teljes egé-
szében megsemmisül a halál-
lal. Könnyebb hinni a lélek 
halhatatlanságában.'' 

Sulyok 

MOTESZ-díj 
Bedosi Mihálynak 

• Munkatársunktól 
A Magyar Orvostudomá-

nyi Társaságok és Egyesüle-
tek Szövetsége díját minden 
évben az kapja, aki a társaság 
tevékenységében kiemelkedő 
szerepet játszott, aki kiváló 

• Szeged új jegyzője: dr. Mezey Róbert 

Ésszerűen működű önkormányzatot! 
A jegyzői munkát ket-

tősség jellemzi: irányíta-
ni kell a hivatal munká-
ját és koordinálni kell a 
közgyűlésben megjelenő 
érdekek között - mon-
dotta Szeged új jegyzője, 
dr. Mezey Róbert. Hoz-
zátette: azon lesz, hogy 
a képviselők pontos, jó 
előterjesztéseket kapja-
nak, amelyek adott eset-
ben alternatívákat is tar-
talmaznak. 

Az elmúlt két évben Me-
zey Róbert a kisteleki önkor-
mányzat jegyzője volt. A 33 
éves szakember erről a hely-
ről pá lyázta meg Szeged 
jegyzői tisztét, s a közgyűlés 
neki szavazott bizalmat. Ki-
nevezése határozatlan időtar-
tamra szól. 

• Kistelek után Szeged 
nagy falatnak tűnik. Ho-
gyan készül erre a mun-
kára? 
- Valóban, ez nagy fel-

adatot j e len t , e lsősorban 
azért, mert jelentős változá-
sok előtt áll a szegedi önkor-
mányzat . Olyan fo lyamat 
zajlik majd le, amelynek ré-
vén az önkormányzat műkö-
dése ésszerűbbé válik. Ezál-
tal elérhetjük, hogy olyan 
hosszú távú döntések szüles-
senek, amely biztosftja Sze-
ged régióközponti szerepét. 

• Mi lesz a szerepe a 
jegyzőnek mindebben? 
- A jegyző munkáját egy-

fajta kettősség jellemzi. Egy-
részt irányítani kell a hivatali 
munkát, másrészt koordinál-
ni kell a közgyűlést. Utóbbi 
talán a nehezebb, mert itt 
meg kell találni a közös ne-
vezőt a képviselőkkel. Több 
variációt kell k idolgozni 
egy-egy döntés előtt, s a vá-
ros számára a legjobb megol-
dást kell elfogadni, és elfo-
gadtatni. Hiszem és vallom, 
hogy ha értelmes, szakmai-
lag alátámasztott, jó előter-
jesztést kapnak a képviselők, 
akkor túl lehet lépni a pártér-
dekeken és a politikai szem-
pontokon. 

• Hogyan képzeli a hiva-
tali munkát, hogyan szü-
letnek ezek a jó előter-
jesztések? 
- Meg kell teremteni azt a 

munkatársi bázist, amelyre 
lehet majd építeni. Fel kell 
mérnem, ki mire képes és 
mit hajlandó tenni a közös 
ügyért. Vallom azt, hogy a 
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Mezey Róbert célja egy jól működö önkormányzat jál működő hivatalának 

vezetése. (Fotó: Karnok Csaba) 

Névjegy 
Mezey Róbert 1965 

márc iusában szüle te t t , 
Szegeden él. A Radnóti 
Miklós Gimnáz iumban 
érettségizett speciális bio-
lógia-kémia tagozaton, ezt 
követően a JATE Állam-
és Jogtudományi Karára 
vették fel. Jogászi diplo-
máját 1988-ban szerezte 
meg. Az egyetem elvégzé-
se után a közigazgatásban 

kezdett el dolgozni: első 
munkahelye a forráskúti 
tanács volt, ahol 1991-től 
j egyzőkén t do lgozot t , 
majd 1996-ban ugyancsak 
jegyzőként a kisteleki ön-
kormányzat hivatalát ve-
zette. 

Mezey Róbert nős, fe-
lesége közgazdász. Két 
gyermekük van, Szegeden 
élnek. 

városházán erre a munkára 
megfelelő szakemberek van-
nak. Ami az előterjesztéseket 
illeti: alapvető követelmény, 
hogy a javaslatoknak jogilag 
és gazdaságilag precízeknek 
kell lenniük, s adott esetben 
alternatívákat kell tartalmaz-
niuk. Amennyiben ez készen 
van, akkor a jegyzői iroda, il-
letve a kabinet megtárgyalja 
ezeket a javaslatokat, s közö-
sen döntést hoznak arról, 
hogy megfelelő-e az előter-
jesztés. Ezt követően pedig a 
szakbizottságok tárgyalnak a 
kérdésről . Vagyis mire a 
közgyűlés elé kerül az előter-
jesztés, már több fórum is 
megvizsgálta a tervezet erős-
ségei t , ese t leges gyenge 
pontjait. Mindez megfelelő 
előkészítő munkát és időt 

fel tételez, s még ekkor is 
meg kell hagyni a lehetősé-
get az alternatívákra. A dön-
tést követően pedig végre 
kell hajtani a határozat pont-
jait és ellenőrizni kell a meg-
valósítást. Ha mindez így 
megvalósul, akkor elmond-
hatjuk, hogy egy jól működő 
önkormányzatnak jól műkö-
dő hivatala van. 

• Nehezíti a helyzetet, 
hogy a város jelentős 
adósságállománnyal ren-
delkezik. Mennyire korlá-
tozza majd ez a cselekvési 
lehetőségüket? 
- Önmagában az, hogy a 

városnak adóssága van, nem 
lenne baj akkor, ha a hitel 
fejlesztési célú és kezelhető. 
Amennyiben fenntartási célo-
kat szolgálnak a hitelek és az 

önkormányzat feléli a vagyo-
nát, akkor gondok vannak. A 
költségvetés számomra is je-
lentős megkötést jelent, s el-
sősorban azt kell megvizsgál-
ni, hogy mi az, amiből gaz-
dálkodni lehet. Minden év-
ben valamivel nagyobb költ-
ségvetéssel gazdálkodik 
minden önkormányzat az 
előző évinél, de azt sajnos 
még soha nem sikerült elérni, 
hogy a bevételi oldal kövesse 
az inflációt. Ezért kell meg-
szorí tó döntéseket hozni , 
ésszerűsíteni az intézményi 
működést és bizonyos forrá-
sokat fel kell tárni. 

• Lezajlott már az át-
adás-átvétel? 
- Erre hivatalosan 23-án 

kerül sor, de persze bekap-
csolódtam már a munkába, 
tanulmányozom az szmsz-t 
és ismerkedem a feladatok-
kal és a folyamatokkal. 

• Melyik az az időpont, 
amikor az ön által kitalált 
hivatali struktúra működ-
ni fog? 
- Ez folyamatosan valósul 

majd meg, a végeredményt 
tavasszal láthatjuk. Az biz-
tos, hogy a következő év ele-
jén jelentős döntések és vál-
tozások történnek majd, hi-
szen az önkormányzatnál is 
lezajlik az átvilágítás, s en-
nek tapasztalatai t fel kell 
használjuk. 

Arató Lószló 

gyógyító tevékenységet vég-
zett, és a nemzetközi kapcso-
latok ápolásában is kitűnően 
működött közre. Idén ezt a 
díjat dr. Bodosi Mihály, a 
szegedi idegsebészeti klinika 
igazgató professzora kapta. 

Kovácsné s z o m o r ú . 
Kovács Péterné szerint 
nem megoldás a mozdony-
vezetők sztrájkja. Olva-
sónk, aki szintén közalkal-
mazott, úgy véli: ha utas 
nincs, akkor bevétel sincs. 
Kovácsné szomorú amiatt, 
hogy a vasutasok ilyen 
módon akarják érvényesí-
teni az akaratukat. 

Köszönet. Horváth Ilo-
na autója vasárnap a Te-
mesvári körút kellős köze-
pén állt le. A hölgy segít-
ségére sietett az RB 44-43-
as rendszámú járőrkocsi. 
Olvasónk elmondta: ha a 
rendőrök nem használják a 
megkülönböztető jelzést a 
lerobbant személyautónál, 
akkor valószínűleg a többi 
autós nem látta volna meg 
a hatalmas ködben a lerob-
bant gépkocsit. Telefoná-
lónk a rendőröknek mon-
dott köszönetet, akik nem 
csak kéken villogtak, de 
egy kicsit szereltek is. 

Tévés panasz. A 437-
247-ről telefonáló olva-
sónk hétfőn hajnalban a 

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű prob-
lémáikat , észrevétele iket , tapasztalatai-
kat e z e n a h é t e n S z a b ó C. S z i l á r d d a l 
o s z t h a t j á k m e g . Ü g y e l e t e s m u n k a t á r -
sunk hétköznap reggel 8 és 10 óra, va-
sárnap 14 és 15 óra között hívható a 06-
20-9432-663-as rádiótelefonon. Elveszett 
tárgyaikat kereső , i l letve talált tárgya-
kat visszaadni szándékozó olvasóink in-
gyenes h irdetésben tehetik közzé mon-
d a n d ó j u k a t . H i r d e t é s f e l v é t e l : 8 - tó l 18 

óráig a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve személyesen a Saj-
tóházban és hirdetőirodáinkban. 

t 

Napkelte című televíziós mű-
sort szerette volna nézni, de a 
kép minősége élvezhetetlen 
volt. Hajnaltól folyamatosan 
hívta a Kábeltelevízió Rt. hi-
babejelentőjét, de csak 8 óra 
után tudta jelezni a hibát, 
mert addig csak az üzenetrög-
zítő működött. Miért nem le-
het 24 órás szolgálatot tarta-
nia egy ekkora cégnek? Csábi 
László, a Kábeltelevízió Rt. 
igazgatója lapunknak el-
mondta: korábban már volt 

éjszakai ügyeletük, de azt az 
ügyfelek miatt szüntették 
meg. Ennek két oka volt: egy-
részt hetente csak néhány hi-
bát jelentettek, másrészt aki 
az éjszaka folyamán bejelen-
tést tett, s kiszálltak hozzá a 
szerelők, nem engedte be 
őket a házba. 

Kilátás. A Fekete Sas utca 
9. szám alól hívott bennünket 
egy olvasónk, aki a ház lakói-
nak nevében is szólt. Közölte, 
hogy a ház ablakai a városhá-

za hátsó kijáratára nyílnak. 
A lakókat az háborítja fel 
egy ideje, hogy a kijáratnál 
található szemetes konté-
nerek dugig vannak hul-
ladékkal, a környékük pe-
dig iszonyú szemetes, ab-
ban kóbor kutyák és macs-
kák kutatnak. A lakók til-
takozásul már egy táblát is 
kitettek a napokban a kon-
téner mellé, azzal a felirat-
tal, hogy „az önkormány-
zat szemete - városunk 
szégyene". Olvasónk csak 
remélni tudja, hogy a kará-
csonyi ünnepekre elszállít-
ják a szemetet. 

Vandalizmus. Mihály-
teleki vandalizmusról szá-
molt be egy olvasónk. Te-
lefonálónk, aki kérte nevé-
nek titokban tartását, el-
mondta, hogy a szombati 
diszkó után a fiatalok le-
szaggatták a Móricz Zsig-
mond úti irodaépületről az 
ereszcsatornákat és tönkre-
tették a telefonfülkéket. 
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Egyedülállók 
karácsonya 

• Munkatársunktól 
A hagyományokhoz híven 

idén is megrendezik Szege-
den, az Eszperantó utca 1. 
szám alatt az egyedülállók 
karácsonyát. A program célja, 
hogy aki egymaga él, ne 
egyedül, hanem kellemes tár-
saságban töltse a szentestét. 
Az érdeklődők december 24-
én, csütörtökön délután négy 
órától vehetnek részt a más-
nap reggelig tartó rendezvé-
nyen. Az ünnepi vacsora költ-
ségeit, a terem bérleti dtját dr. 
Bartha László polgármester 
és Gyulay Endre, Szeged-
Csanád egyházmegye püspö-
ke állja. Bővebb információ a 
62/441-935-ös telefonszámon 
kérhető, este hét órától. 

Téli Vadaspark 
• Munkatársunktól 

A téli szünidőben is várja 
látogatóit a Szegedi Vadas-
park. A karácsony előtti na-
pokon, december 21-étől 23-
áig a Zooiskolában óriáskí-
gyóval, görög teknőssel, afri-
kai sünnel és tengeri malaccal 
ismerkedhetnek a gyerekek, 
akár meg is simogathatják 
őket, sőt, agyagból formáz-
hatják meg kedvenceiket. 

A trópusi házban egy játé-
kos feladatlap segítségével 
„kezet lehet fogni" a kis se-
lyemmajmocskákkal, s a sok 
érdekes állat között megles-
hető a nemrég született fehér-
arcú saki és az éji majom kö-
lyök is. 

Az ünnepek alatt - decem-
ber 24-27. - reggel 9-től dél-
után 3-ig lesz nyitva a Vadas-
park, a többi napokon pedig 
reggel 9-től délután 4-ig. No-
vember 15. és március 15. 
között egyébként félárú je-
gyekkel látogatható a szegedi 
állatkert. 

Virradóra 
a Dunán 

• Munkatársunktól 
A Duna tévé mai. Virradó-

ra című adásának a fő témája 
a játék, mint eszköz. Pszicho-
lógus elemzi a manapság 
megvásárolható játékbabákat 
és -mackókat, majd szól a fel-
nőtteknek adható játékokról 
is. A stúdió mesefró vendége 
pedig néhány mesekönyve-
ket és computeres játékot ér-
tékel. 

A műsor szeTda reggeli 
adásában igen változatos té-
mákkal vár ják a nézőket. 
Többek között szó lesz az 
egészségügyi menedzserkép-
zésről, a szexuális úton terje-
dő betegségekről, a szaloncu-
kor fogyasztási szokások-
ról és az „olcsó" karácsony-
ról. 

Üdvözlet 
a véradóknak 

• Munkatársunktól 
Kellemes karácsonyi ünne-

peket és boldog új esztendőt 
kívánnak a szegedi véradók-
nak a SZOTE Vértranszfúzi-
ós Állomása és a szegedi Vö-
röskereszt munkatársai. 

Boldog karácsonyt 
- utoljára 

• Munkatársunktól 
Ma este a végéhez érke-

zik a Városi Televízió Bol-
dog karácsonyt című műsor-
folyama. A tizedik adásban 
Gyulay Endre megyés püs-
pök vall ünnepeiről, s a Tes-
co-játék fődíját, egy londoni 
utat is kisorsolnak Kisistók 
Tímea műsorvezető segédle-
tével. 


