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Kárpátaljai napok 
• Munkatársunktól 

K á r p á t a l j a i n a p o k a t 
rendez f e b r u á r 5 . é s 8 . 
kőzött az Alsóvárosi Fe-
rences Rendház. 

A program február 5-én 
17 órakor nyilvános beszél-
getéssel kezdődik a Délma-
gyarország sajtóklubjában, 
amelyen szó lesz többek kö-
zött az árvízről, következ-
ményeiről, a segélyek elosz-
tásáról, a helyreállítási ter-
vekről, valamint a kárpátal-
jai magyarság esélyeiről, 
szervezeteiről. A rendezvény 
résztvevői: Majnek Antal, 
kárpátaljai római katolikus 
püspök, Milován Sándor, a 
KMKSZ alelnöke, Gulácsi 
Lajos nyugalmazott refor-
mátus püspök, Popovics Bé-
la fócserkész, tanár, Juhász 
János rahói plébános, Tegze 
József, a nagyszőlősi Szociá-
lis Karitatív Központ igazga-
tója, az Új Hajtás című fo-

lyóirat főszerkesztője, Ben-
dász Dániel görög katolikus 
paróchus és Kacsur Gusztáv, 
a Kárpátaljai Szemle főszer-
kesztője, a beszélgetést ve-
zeti: Zelei Miklós, a Délma-
gyarország munkatársa. 

Kárpátalja festészete cím-
mel február 6-án 14.30 óra-
kor nyílik kiállítás az Alsó-
városi Kultúrházban. A tár-
latot Milován Sándor nyitja 
meg, közreműködik az Alsó-
városi Kamarakórus Surinás 
István vezetésével. A kultúr-
házban 16 órakor a huszti 
Nárcisz táncegyüttes mutat 
be kárpátaljai és ukrán tán-
cokat. 

Február 8-án 19 órakor a 
Beregszászi Illyés Gyula 
Magyar Nemzeti Színház a 
Kamaraszínházban T. S. Eli-
ot: Gyilkosság a székesegy-
házban című drámáját adja 
elő. 

A rendezvényekre a belé-
pés ingyenes. 

• A levél már megérkezett 

NATO-ernyö alatt 
A C s o n g r á d m e g y e i 

védelmi bizottság ülésén 
vett részt a minap Sze-
geden dr . Gyarmat i Ist-
v á n , a Honvéde lmi Mi-
nisztérium helye t tes ál-
lamti tkára. A megye te-
lepüléseinek polgármes-
terei előtt tar tot t beszé-
dében t á j ékoz ta to t t ha-
zánk aktuális ka tonapo-
litikai helyzetéről , külö-
nös tekintettel a koszo-
vói e s e m é n y e k r e é s a 
k ü s z ö b ö n á l l ó NATO-
c s a t l a k o z á s u n k r a . Az 
ö s s z e j ö v e t e l u t á n a 
h e l y e t t e s á l l a m t i t k á r 
e x k l u z í v i n t e r jú t a d o t t 
l apunknak . 

• Egy 1995-ben, lapunk-
nak adott nyilatkozatá-
ban, azt mondotta, hogy 
„rögös út vár ránk, és 
rengeteget kell még ver-
ejtékeznünk, míg a NA-
TO tagjai leszünk". 
Most, amikor itt állunk e 
szervezet kapujában, ho-
gyan értékeli az elmúlt 
éveket? 
- Valóban rengeteget iz-

zadtunk a hadsereg felkészí-
tésében, „politikailag és ka-
tonailag" is. A magyar hon-
védség reformja, a védelmi 
rendszer átalakítása képezte 
elsődleges feladatunkat. Al-
kalmassá kellett tennünk 
hadseregünket, hogy a NA-
TO-országokkal együttmű-
ködjünk, ha erre szükség 
lesz. Sokat jelentett a bosz-
niai válság kezelésében való 
politikai és katonai együtt-
működésünk, beleértve a ta-
szári és a pécsi NATO-bázis 
használatát, de említhetem a 
békepartnerségben való 
eredményes részvételünket, 
a magyar katonák átképzé-
sét, idegen nyelvi tovább-
képzését, ami szintén hozzá-
járult ahhoz, hogy a NATO-
tagállamok alkalmasnak ta-
láltak bennünket a felvételre. 

0 Ennek eredményekép-
pen érkezett meg a na-
pokban az a levél, amely 
gyakorlatilag a belépé-
sünket szentesíti... 
- Igen, a levél megérke-

zett, s az Országgyűlés vár-
hatólag a következő hetek-
ben fogja törvénybe iktatni a 
Washingtoni Szerződést és 
ennek a ratifikációs okmány-
nak a letétbe helyezésével 
válik hazánk az Atlanti Szer-
ződés tagjává. 

• Mikorra várható ez a 
hivatalos esemény? 
- Március elején már a 

katonapolitikai szervezet 
egyenrangú tagja lesz Ma-
gyarország is. 

0 A NATO számára, te-
hát már számunkra is, 
most az egyik legösszetet-
tebb probléma a koszovói 
válság megoldása. Meny-
nyiben jelenthet ez ve-
szélyt Magyarországra? 
- A tagság mindenek előtt 

biztonságot jelent. Azzal, 
hogy belépünk a szervezet-
be, ránk is vonatkozik majd 
az a belső törvény, miszerint 
a NATO-országok megvédik 
egymást, adott esetben ha-
zánkat is - ha szükséges. Er-
re pedig nem kerül sor, mert 
a NATO-tagság magában is 
elég elrettentő erő, hogy bár-
ki is támadást indítson egy 
tagország ellen. Magyaror-
szág egyébként támogatja a 
NATO rendezési tervét a ko-
szovói kérdés megoldásában 
és megfelelő módon részt is 
fog venni ebben a munká-
ban. Egy kérdést már koráb-
ban világossá tettünk: nem 
fogunk katonákat küldeni 
Szerbiába, abba a szomszé-
dos országba, amelyben je-
lentős számú magyar kisebb-
ség él, s melynek hadseregé-
ben magyar nemzetiségű ka-
tonák is vannak. E felveté-
sünk iránt minden NATO-
ország megértéssel volt. 

Kisimre Ferenc 

Dr. Gyarmati István: Rengeteget izzadtunk., 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

• Totik Vilmos Szent-Györgyi-díjas 

„Nem pályaválasztás - szerelem" 
A magyar kultúra nap-

ján Szent-Györgyi Albert 
díj jal t ün t e t t ék ki Totik 
Vilmost, a József Attila 
Tudományegyetem Bolyai 
Intézetének professzorát. 
A szeged i m a t e m a t i k u s 
m á r 32 évesen a tudo-
m á n y d o k t o r a , 3 9 éves 
korában akadémikus lett. 
J e l e n l e g a d é l - f l o r i d a i 
Tampa Egyetemen tartóz-
kodik, ezért elektronikus 
levelezéssel készítettünk 
interjút a kitüntetettel. 

• Professzor Úr! Meglehe-
tősen fiatalon ért el komoly 
tudományos sikereket, és 
lett a Magyar Tudományos 
Akadémw tagja. Minek kö-
szönhető mindez? 
- Elsősorban rengeteg 

munkának. A matematika 15-
16 éves koromban megfogott, 
és ettől kezdve a hobbi és hi-
vatás egyet jelentett. Arra 
azért mindig vigyáztam, hogy 
családra, sportolásra, olvasásra 
maradjon időm, bár gyakran 
előfordult, hogy a gyerekeim-
mel az ölemben írtam tudomá-
nyos dolgozatot. Mindenesetre 
15 éves korom óta nemigen 
unatkoztam. A másik lényeges 
körülmény matematikussá vá-
lásomban a hazai pezsgő ma-
tematikai élet és a matematikai 
művelődés évszázados hagyo-
mánya volt. A Középiskolai 
Matematikai Lapok és a hazai 
matematikai versenyek több 
mint száz évre nyúlnak vissza, 
és rengeteg igen kiváló mate-
matikust indítottak el pályáju-
kon. Megtiszteltetés volt, hogy 
nyomukba léphettem. Ezzel 
függ össze az is, hogy a József 
Attila Tudományegyetem Bo-
lyai Intézetében rendkívül ins-
piráló közösségbe kerültem. Itt 
mindig biztosított volt a nyu-
godt munkához való légkör, és 
több kollégámhoz igazi baráti 
szálak fűznek. 

• Mit jelent önnek a 
Szent-Györgyi-díj? 
- Minden ilyen díjra való 

felterjesztés valahonnan el 
kell, hogy induljon, és az való-
ban nagyon jólesik, ha a köz-
vetlen környezetem ill. egyete-
mi kollégáim alkalmasnak tar-
tanak arra, hogy engem java-
soljanak. 

0 A kitüntetés indoklásá-
ban az szerepel, hogy az 
Ön iskolateremtő tevékeny-
sége kiemelkedő. Mit jelent 
ez a hétköznapokban? 
- Az „iskolateremtés" 

olyan kifejezés, amit gyakran 
használunk olyankor is, ami-

Totik Vilmos Amerikában, egyik taní tványával . (DM-fotó) 

Bonyolultból egyszerűt 
0 Munkatársunktól 

Totik Vilmos kutatási területe a klasszikus analízis. 
Mint mondja, ez az új kor hajnalán Newton és Leibniz 
munkáival kezdődött, és Magyarországon is, elsősor-
ban Szegeden nagy hagyományai vannak. A szegedi 
akadémikust legfőképpen az érdekli - közérthetően 
megfogalmazva -, hogyan lehet bonyolult dolgokat 
egyszerűbbekkel közelíteni. Vagyis azzal foglalkozik, 
hogy a valóságot leíró bonyolult kifejezéseket mi mó-
don lehet olyanokkal helyettesíteni, amelyekkel dol-
gozni is lehet, amelyek alkalmazhatók. Ezek a kérdé-
sek az analízis megjelenésétől központi szerepet ját-
szottak a matematikatudományban, és nagyon sok 
irányban alkalmazhatók. A professzort e terület elmé-
leti része érdekli, azt mondja, a gyakorlati alkalmazá-
sok mindig távol álltak tőle. 

kor a szó jelentése ezt nem en-
gedné meg. Én semmiképpen 
nem teremtettem ilyen iskolát. 
Diákokkal nagyon szívesen 
foglalkozom függetlenül attól, 
hogy formálisan kinek a cso-
portjához tartoznak. Maga az 
iskolateremtés kétélű dolog, és 
nagy adag önbizalom kell ah-
hoz, hogy valaki a maga témá-
ját tegye meg egy csoport ku-
tatási területének. Amit lehet, 
megteszek a fiatalokért, de is-
merve a jelenlegi elhelyezke-
dési lehetőségeket, egy nem 
kimondottan tehetséges diák-
nak nem merném ajánlani, 
hogy elméleti matematikával 
foglalkozzon. 

• Ez azt jelenti, hogy nem 
látja biztosítva a fiatal ku-
tatói utánpótlást az akadé-
miai szférában? 
- Mindig vannak és lesznek 

olyan fiatalok, akiket megigéz 
a tudomány, és életüket ennek 
szentelik. Ők adják a kutatói 
utánpótlás magját. Hangsúlyo-
zom, hogy általában sokkal 
többről van szó. mint hogy va-
laki szakmát választ: ez ponto-
san olyan mint a szerelem. Itt 
is nagyon fontos, hogy ne csa-
lódjék az illető. Természetesen 
ma más a helyzet mint a hábo-
rú előtt, amikor az akadémiai 
állásoknak nagy presztízsük 
volt, ill. mint a rendszerváltás 
előtt, amikor az egyes foglal-
kozási ágak kb. ugyanazt a jö-
vőt ígérték az embereknek, Így 
a fiatalok valóban érdeklődési 
körüknek ill. tehetségüknek 
megfelelő területet választot-
tak. Az utóbbi években jelen-
tős eltolódás történt: ma a le-
geszesebbek közül nagyon so-
kan közgazdásznak, informati-

kusnak, jogásznak mennek. A 
matematikában az is problé-
mát jelent, hogy végzés után 
nagyon könnyű Amerikában 
folytatni a tanulmányokat, és 
sokan a PhD megszerzése után 
nem térnek haza (az USA-ban 
30-40 ezer dollárt kapnak a 
pályakezdők - ami ott messze 
az átlag felett van és ezzel 
nehéz szembeállítani a mi 25-
35 ezer forintos kezdő közal-
kalmazotti fizetésünket). En-
nek ellenére én bízom abban, 
hogy legtöbbjük tapasztalatok-
kal, nyelvismerettel, új kutatá-
si problémákkal gazdagodva 
tér haza. 

0 Mi lehet az oka annak, 
hogy a Szegeden régóta 
magas színvonalon művelt 
tudomány, a matematika, 
mint továbbtanulási lehe-
tőség nem igazán népszerű 
a középiskolások körében? 
- Azt nem tudom, hogy 

Szegeden mennyire népszerű a 
középiskolások körében a ma-
tematika, mint tantárgy; a fen-
tiek részben magyarázhatják 
az érdeklődés csökkenését. Az 
bíztató, hogy a Természet Vi-
lága decemberi matematikai 
különszáma Szegeden pillana-
tok alatt elfogyott a hírlapáru-
soknál. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a tanárok szere-
pét a matematikai művelődés-
ben és az utánpótlás nevelés-
ben. Reménykedem, hogy e 
területen világviszonylatban is 
kiemelkedő hagyományainkat 
a tanárok önzetlen és áldoza-
tos munkája alapján a jövőben 
is megőrizzük. 

Keczer Gabriella 

Földgázüzemű erőmű Algyő határában 

2002-ben már áramot ad 
Nemrégiben Szegeden, 

a Józse f Att i la Tudo-
mányegyetemen járt dr . 
V a l a s t y á n Pá l , a Mol 
Upstream üzletcsoportjá-
nak fejlesztési-beruházási 
igazga tó ja . Ez a lkalom-
mal arról kérdeztük, ho-
gyan áll az Aigyő határá-
ban felépítendő gáztüze-
lésű villamos erőmű ter-
vezése, előkészítése. 

0 Nem érzi úgy, mintha túl 
nagy csend lenne az erőmű 
körül? 
- Szegeden talán így érzik, 

de mi, akik dolgozunk rajta, 
másképp látjuk. Mindenkép-
pen elmozdult a korábbi holt-
pontról, amivel természetesen 
azt is jelzem, hogy volt idő-
szak, amikor lassabban mentek 
a dolgok. De lássuk a tényeket. 
Tavaly szeptemberben beter-
jesztettük a végleges létesítési 

engedély kérelmet a Magyar 
Energiahivatalhoz. Reménye-
ink szerint még az első ne-
gyedévben döntés születik a 
kérelem ügyében. Túl vagyunk 
már a beszállító cégek tende-
reztetésén, december 14-ével 
pedig az erőmű kulcsberende-
zéseinek szállítására vonatko-
zó árajánlatokon. Az elbírálás, 
kiválasztás jelenleg is tart. 

• Ahogy telik az idő, úgy 
változik a gazdasági kör-
nyezet, az energetikai vi-
lágpiac. Mennyire kell új-
rakezdeni a gazdasági szá-
mításokat? 
- A tendereztetés eredmé-

nyei alapján átdolgoztuk az 
erőmű üzleti tervét, s ez várha-
tóan kedvezőbb gazdaságossá-
got fog kimutatni, mint a ko-
rábbi számítás. Az átdolgozott 
üzleti terv alapján újraindul-
hatnak az áramvásárlási tár-
gyalások a Magyar Villamos 

Művek Részvénytársasággal, 
ez nagyon fontos szakasz, hi-
szen a 192 megawatt teljesít-
ményű, Algyő határában fel-
épülő földgázüzemű erőmű be-
ruházási költsége 160 millió 
dollár. 

0 Mivel magyarázza a ter-
vezés, engedélyeztetés fo-
lyamatának elhúzódását? 
- Sokat változott a makro-

gazdasági környezet is, hiszen 
a privatizáció mindenkit érin-
tett. Az első terv még akkor 
született, amikor még nem volt 
verseny és monopolhelyzetű 
cégek egyezhettek meg az 
ügyben. Mindig új és új kör-
nyezetbe kellett helyezni az 
erőművet. 

0 Önnek milyen szerepe 
van az erőmű tervezésében, 
engedélyeztetésében ? 
- Én vagyok a Mol tulajdo-

nosi képviselője a projektszer-
vezésre létrehozott Alginvest 

Kft.-ben, abban a társaságban, 
ahol a Mol kisebbségi partner. 
A nagyobb, korábban külföldi 
tulajdonú részt átvette a Duna 
Menti Erőmű. Korábban a Ma-
gyar Villamos Művek Rt. is ré-
szese volt a projektnek - indu-
láskor erre a törvény is köte-
lezte - , mára azonban kilépett 
belőle. 

0 Milyen határidőket lehet 
ilyenkor mondani? 
- Bízok abban, hogy az erő-

mű ügyében a döntés még az 
idén megszületik, s 2002-ben 
már megkezdheti az áramter-
melést is. 

0 Személyi változásokról 
szólnak a Mol-hírek, s eb-
ben ön is érintett lehet. 
- Erről nem az én tisztem 

nyilatkozni, egy ekkora szer-
vezetben, mint a Mol, minden 
területnek van gazdája. Ez nem 
az én kompetenciám. 

Kovács András 

Csengele 
0 Munkatársunktól 

Ismét megjelent Csengele 
információs lapja, a Csengelei 
Krónika. A kéthetente megje-
lenő újságban egy interjú első 
részét kapják kézhez az olva-
sók. Vincze László, a 4. számú 
választókörzet országgyűlési 
képviselője januárban kétszer 
is járt a faluban, akkor készült 
ez a beszélgetés vele. A kép-
viselő többek között arra pró-
bált meg válaszolni, hogy va-
jon miért volt akkora különb-
ség a csengelei és a körzeti 
választási eredménye között. 
A továbbiakban tippeket kap-
hatnak a falu lakosai arra, 
hogy hová ajánlják fel adójuk 
1% - át, megtudhatják, hogy 
kik ünneplik Csengelén ebben 
az évben arany - vagy ezüstla-
kodalmukat, olvashatnak a 
darts bajnokság folytatásáról 
és természetesen most is meg-
találhatóak a lap állandó rova-
tai. 

Domaszék 
0 Munkatársunktól 

Február 13-án szülők és ne-
velők bálját tartanak a doma-
széki sportcsarnokban. Immár 
harmadik alkalommal rende-
zik meg ezt a bált, és a szerve-
zők remélik, hogy immár ha-
gyománnyá válhat. A jóté-
konysági célú rendezvény be-
vételét a helyi óvoda és iskola 
kapja majd meg. A vendége-
ket zenés, szórakoztató műsor-
ral egybekötött vacsora vátja, 
a hangulatról pedig a Viktória 
együttes gondoskodik. 

Kistelek 
0 Munkatársunktól 

A Kisteleki Művészeti Is-
kola képző- és iparművészeti 
tagozata növendékeinek alko-
tásaiból nyílik kiállítás ma 16 
órakor az iskola nagytermé-
ben. A Kisteleki Művészeti Is-
kola keretein belül több mint 
kétszázan ismerkednek a bőr-
díszművesség, a kerámia és a 
grafika fortélyaival, akik a 
tanév első felében végzett 
munkájukról adnak számot a 
kiállításon. A tárlat megnyitó-
ján közreműködnek a félévi 
meghallgatáson legjobban sze-
repelt zenész növendékek is. 

Üllés 
0 Munkatársunktól 

A Fontos Sándor Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
szülői munkaközössége feb-
ruár 6-án 19 órai kezdettel 
rendezi meg jótékonysági is-
kolabálját. A rendezvényt Pa-
takiné Németh Ilona, a mun-
kaközösség elnöke nyitja 
meg. A nyitótáncot az Üllési 
Fonó Néptáncegyüttes járja, 
majd a vacsora előtt Juhari 
László iskolaigazgató mond 
pohárköszöntőt. Éjfélkor tom-
bolasorsolás lesz értékes nye-
reményekkel, majd zene és 
tánc reggelig. Az előző évek 
négy bálját igen sikeresnek 
mondhatták a szervezők, hi-
szen körülbelül félmillió fo-
rintot gyűjtöttek össze, mely-
ből az iskola számára vásárol-
tak számítástechnikai felsze-
reléseket. 

Tokaj 
0 Munkatársunktól 

A Duna Hungária Borház 
és a tokaji Degenfeld Szőlő-
birtok borkóstolóval egybekö-
tött bemutatót szervez 12-én, 
jövő pénteken az Alfa Hotel 
éttermében (Csemegi u.). To-
vábbi információkat a 426-
430-as vagy a 06-20-9722-
330-as telefonon kaphatnak az 
érdeklődők. 


