
CSÜTÖRTÖK, 2000 . OKT. 19. A TORONY ALATT 7 

Polgármesteri Ösztöndíj 2000 

Százan kapnak 
támogatást 

DM-információ 
Dr. Bartha László pol-

gármester és az önkor-
mányzat nagy gesztust 
tett az Universitasnak. A 
polgármesteri ösztöndíj 
létszámát 50-röl 100 fő-
re emelte és 10 hónapra 
bővítette. Ez azt jelenti, 
hogy 100 szegedi diák-
nak két szemeszteren 
keresztül 10 ezer forint-
tal emelkedik a bevétele. 
A polgármesteri ösztön-
díj egyébként nagyon 
népszerű a szegedi egye-
temisták körében, amit 
az egyes karokról beér-
kezett pályázatok száma 
is bizonyít. 

Az alábbiakban a pályázók 
és az ösztöndíjasok számát kö-
zöljük. BTK: 85 pályázó, 22 
díj, JGYTFK: 36 pályázó, 18 
díj, EFK: 40 pályázó, 5 díj, 
ÁOK: 44 pályázó, 9 díj, SZÉF: 
10 pályázó, 3 díj, SZHF: 5 pá-
lyázó, 3 díj, GTK: 14 pályázó, 
4 díj, konzervatórium: 14 pá-
lyázó, 2 díj, AJTK: 53 pályázó, 
10 díj, MFK: 4 pályázó, 3 díj, 
GYTK: 18 pályázó, 4 díj, TTK: 
104 pályázó, 17 díj. Összesen 
427 pályázó, 100 díj. 

Az egyes karoknak adott 
ösztöndíjak száma nem a pá-
lyázók számától , hanem a 
ha l lga tók számátó l függ . 
Ezért a kis hallgatói létszámú 
karok kevesebb, a nagyobb 
hallgatói létszámú karok pe-
dig több ösztöndíjat kaphat-
nak a százalékos arány sze-
rint. így az egyes karokon a 
hallgatók egymással verse-
nyeznek. 

A karok HÖK szervezetei 
gyűjtötték a pályázatokat és 
állítottak fel sorrendet. A ku-
ratórium elé a már rangsorolt 
pályázatok kerültek. Míg az 
elmúlt két alkalommal renge-
teget kellett javítania a kura-
tóriumnak a HÖK rangsoro-
lásán, addig az idei évben 
szinte csak ellenőrizni kellett 
a kari besoro lás t , mert a 
HÖK munkatársa i remek 
munkát végeztek. 

A polgármesteri ösztöndí-
jak sikeres nyerteseit név sze-
rint az alábbiakban közöljük, 
az átadás ideje 2000 október 
30-án, hétfőn 15 óra a polgár-
mesteri hivatal díszterme. 
Csak az okmány átvétele után 
folyósítjuk az ösztöndíjakat. 

A polgármesteri ösztöndíj 
nyertesei 2000-ben: 

Bölcsészettudományi kar 
Schirm Anita (Ózd), Ivádx 

Rozália Eszter (Szeged), Ve-
rők Attila (Orosháza), Szűcs 
Norbert (Szeged), Bumbera 
Katalin (Szeged), Miklós Pé-
ter (Újszentiván), Jászay Ta-
más (Szeged), Gergely Zsófia 
(Szeged), Varga Diána Judit 
(Szeged), Buza Mihály (Sze-
ged), Kovács Eszter (Sze-
ged), Miiller Gabriella (Fel-
sőszentiván), Katona Bianka 
(Szeged), Huszár Edit (Sze-
ged), Dancsó Angéla (Sze-
ged), Nagy Katalin (Szeged), 
Dohár Katalin (Sándorfalva), 
Nagy-Mélykuti Mária (Tá-
pióbicske). Molnár Balázs 
(Szeged) , Sarnyai Tibor 
(Szeged), Mikula Anna (Sze-
ged), Matvelka Tímea (Sze-
ged). 

Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola 

Lukovics Rita (Orosháza), 
Antal Zsuzsanna (Mohács), 
Csajbók Csilla (Kiskunfélegy-
háza), Sándor Csilla (Abony), 
Balázs Edit (Makó), Rácz 
Krisztina (Szeged), Vincze Jó-
zsef (Szeged), Gvenes Szilvia 
(Szeged). Mészáros Zoltán 
(Szeged), Rúzsa Anita (Hód-
mezővásárhely), Sörös Edina 
(Szeged), Nagy László (Sze-
ged), Bozsó Dóra (Szeged), 
Pécskői Iringó (Szeged), Pa-
csik Olga (Szeged), Kardos 
Barbara (Szeged), Kovácsné 
Véber Eszter (Szeged), Beke 
Mihály (Kiskunfélegyháza), 
Hódi Béla (Szeged), Szécsi 
Julianna Anita (Kiskundo-
rozsma). Szabó Ágnes (Be-
senyszög). Kovács Margaret-
ta (Kecskemét). 

Altalános 
orvostudományi kar 

Gecse Krisztina (Szeged), 
Láncz Adrienn (Szeged), Ke-
mény Annamária (Szeged), 
Németh István (Mezőtúr) , 
Mari Judit (Szeged), Boros 
Katalin (Szeged), Kincses 
Zsigmond Tamás (Vésztő), 
Bajcsi Dóra (Mezőtúr), Szabó 
Kornél (Szeged). 

Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskola 
Záhonyi Adám (Szeged), 

Drommer Izabella (Siklós), 
Papfalvi Gábor (Szeged). 

Szegedi 
Hittudományi Főiskola 
Gyuris Gellért (Szeged), 

Menyhárt Zita (Szeged), Gu-
lyás Péter (Csepreg). 

Gazdaságtudományi 
kar 

Lukovics Miklós (Szeged), 
Halmosi Péter (Szeged) , 
Csombó-Varga Szabolcs 
(Szeged), Kovács Edina (Sze-
ged). 

Konzervatórium 
Gayer György (Somberek), 

Annus Andrea (Szeged). 
Állam-

és jogtudományi kar 
Antal Tamás Róbert (Deb-

recen), Jójárt Bíborka (Sze-
ged), Fekete Orsolya (Török-
szentmiklós), Ambrus Róbert 
(Kistelek), Kiss Annamária 
(Zalaegerszeg), Prikidánovics 
Dóra (Szeged), Bartyik Anita 
Csilla (Nagyszénás) , Sára 
Éva (Szeged), Strihó Kriszti-
na (Szeged), Király Kinga 
(Baja), Szalai László (Hód-
mezővásárhely), Rostási Ág-
nes (Hódmezővásárhely). 

Gyógyszertudományi 
kar 

Csupor Dezső (Szeged), 
Pallagi Edina (Szeged), Bo-
kor Dóra (Szeged), Monosto-
ri Péter (Szeged). 

Természettudományi kar 
Kecskés Tamara (Pápa), 

Maróti Gergely (Kecskemét), 
Schneider János (Pécs), Nagy 
Enikő Éva (Szeged), Nyilasi Il-
dikó (Szeged), Román Viktor 
(Kecskemét), Szencz Szilvia 
(Szeged), Fülöp Vanda (Sze-
ged), Lózsa Anita (Szeged), 
Putics Ákos (Szeged), Frankó 
András (Szeged), Horváth Gab-
riella (Kiskunfélegyháza), Ur-
bán Gabriella (Szeged), Hart-
mann Miklós (Szekszárd), Sar-
lós Ferenc (Baja), Tritz Árpád 
(Szeged), Dohány Szilvia (Sze-
ged). 

Játszótéravató 
DM-információ 

Ma délután avatják föl a 
szegedi Szent György tér fö-
lújított játszóterét. Szabó Fe-
renc. a Szegedi Környezet-
gazdá lkodás i Közhasznú 
Társaság igazgatója 15.30-

kor mond megnyitót. Ezután 
Bartha László szegedi pol-
gármester, az önkormányzat 
játszótér-fölújftási program-
jának rövid ismertetése után, 
jelképesen átadja az új játék-
szereket a gyerekeknek. 

Nemzetközi 

Testvérvárosok az integrációért 
Az Egye-

sült Váro-
sok Világ-
szövetsége 
és Szeged 
megyei jo-
gú város -
az Európai 

Bizottság Testvérvárosi 
Alapjának anyagi támo-
g a t á s á v a l - közösen 
szervezi meg azt a sze-
minár iumot , amely A 
testvérvárosi kapcsolatok 
szerepe az európai integ-
rációs folyamatban címet 
viseli . Ma és holnap a 
Novotel Szá l lóban ta-
nácskoznak a közép és 
kelet-európai országok 
képviselői , zömmel az 
önkormányzati és köz-
tisztviselői szférából. A 
nagyszabású összejöve-
telt ma délelőtt 10 óra-
kor dr. Bartha László pol-
gármester nyitja meg. 

Hűvös László, a szegedi 
polgármesteri hivatal EU-in-
tegrációs tanácsadója el-
mondta, hogy a szeminárium 
alapgondolata: az európai in-
tegráció folyamatát nem csak 
kormányszinten kell megva-
lósítani, hanem arra kell töre-
kedni, hogy önkormányzati 
szinten is vegyék fel a kap-
csolatot városok egymással -
szerte Európában. Ennek a 
kapcsolatfelvételnek az előse-
gítése, illetve elmélyítése cél-
jából, dr. Bartha László pol-
gármester kezdeményezésére, 
s párizsi székhelyű World Fe-
derat ion of United Cit ies 
(UTO) társszervezésében, 
vált lehetővé a szeminárium 
megtartása Szegeden. A Kár-
pát-medence és Kelet-Közép-
Európa országaiból érkeznek 
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Hűvös László: A 28 önkormányzatot és a nemzetközi szervezeteket 
45-en képviselik a mai szegedi szemináriumon. (Fotó: Schmidt Andrea) 

az önkormányzatok képvise-
lői a Tisza-parti városba. 

Ez az első ilyen jellegű ta-
nácskozás Szegeden, de az 
említett régióban is. Témája: 
A testvérvárosi kapcsolatok 
szerepe az európai integráci-
ós folyamatban. Az Európai 
Unió messzemenően támo-
gatja az e területen létesíten-
dő kapcsolatokat, a szervezők 
ezért igyekeztek minél több 
országot bekapcsolni a sze-
minárium munkájába. így, a 
mai és a holnapi tanácskozá-
son, részt vesznek a magyar-
országi képviselőkön kívül a 
finn, a szlovák, a román, a 
francia önkormányzati sze-
replők. A többi között részt 
vesz a finn Koupio, a románi-

ai Nagybánya és Arad váro-
sainak delegációja is. 

A tanácskozáson a testvér-
városi-önkormányzati együtt-
működés kérdésein kívül na-
pirenden lesz a kevésbé hasz-
nált nyelvek tanulása, az Eu-
rópai Unió úgynevezett szélső 
területeivel való együttműkö-
dés, az EU Testvérvárosi 
Alapjával való szorosabb kap-
csolatteremtés kérdése is. Sze-
ged egyébként célul tűzte ki, 
hogy Strasbourg típusú regio-
nális konferencia-központot 
hoz létre, s ez a szeminárium 
egyik állomás a célhoz vezető 
úton. A városban ugyanis 
olyan rangos nemzetközi ta-
nácskozásokat szerveznek, 
mint például a Szegedi Biz-

tonságpolitikai Központ regi-
onális összejövetelei, az Esély 
a Stabilitásra Közalapítvány 
által - a Stabilitási Egyez-
mény folyamányaként - tar-
tott nagyszabású konferenci-
ák. Fontos, hogy a városban 
mindig történjék valami, moz-
gásban legyen az az erő, 
amely Szegedet valóban egy 
nemzetközi konferencia váro-
si rangra emeli. De figyelem-
be kell vennünk azt is, hogy 
az ilyen összejövetelek nagy-
ban hozzájárulnak a térség bé-
kéjének, biztonságának és de-
mokratizálódásának mielőbbi 
megvalósításához, mondotta 
Hűvös László, a kétnapos sze-
minárium egyik fő szervezője. 

Kisimre Ferenc 

Szabadkai „civilek" véleménye 

Szeged sokat tett a változásokért 
Mi történt 2000. októ-

ber 5-én? Forradalom 
volt-e Jugoszláviában? 
Hogyan tekintenek vissza 
a délvidéki magyarok a 
változásokra? Miben segí-
tett Szeged a szabadkai-
aknak? Ezekre a kérdé-
sekre adtak választ a sza-
badkai székhelyű Nyitott 
távlatok nevű civil szerve-
zet tagjai - Kudlik Gábor 
elnök, Molnár Verona 
magiszter, Hegedűs Attila 
és Kóczé Zoltán vezetősé-
gi tagok - délvidéki ma-
gyarok szegedi egyesüle-
tének keddi nyílt fórumán. 

Hosszú utat tett meg a Nyi-
tott távlatok civil szervezet, 
mígnem elnyerte végleges for-
máját. A mait. Merthogy ko-
rábban nem csak más néven 
szerepelt, hanem egyik ottani 
magyar párt támogatását is él-
vezhette. Most, amikor a for-
dulat beállt, már megtalálta 
saját arculatát, egyéni vonása-
it. S ami a legfontosabb: nagy 
mértékben hozzá segítette a 
szabadkaiakat ahhoz, hogy a 
demokratikus változás bekö-
vetkezzék. 

A testvérvárosi vendégek 
azt is elmondták, hogy októ-
ber 5-ét megelőzően egyre 
többen léptek be ebbe a civil 
egyesülésbe, s mind szerve-
zettebben támogatták az ellen-
zék demokratikus törekvéseit. 
Ők voltak az elsők, akik né-
hány héttel ezelőtt Szabadkán 
megszervezték az Első Jugo-
szláviai Kisebbségi Civil Fó-
rumot, amelyen összesen 38 
jugoszláviai, magyarországi 

Családi idill Szabadka főterén: forradalmat ritkán ünnepelhetünk... (DM-achív) 

és romániai civil szervezet 
vett részt. 

Kudlikék szerint egyéb-
ként a hónap elején „csendes 
forradalom" volt Jugoszláviá-
ban. Az embereknek már ele-
gük volt a despotizmusból, 
Milosevics önkényuralmából, 
ezt a szavazataikkai alá is tá-
masztották: döntöttek a szerb 
elnök eltávolításáról. Hogy 
mindez vér nélkül ment vég-
be, az külön öröm mindenki 
számára. Most egészen más-
ként fest az utca Szabadkán: 
felszabadultabbak az embe-
rek, tudnak mosolyogni, szól-
nak egymáshoz - nem félnek. 
Ez mindennél fontosabb. 

Van azonban néhány ag-
gasztó körülmény. Jelesül, 
hogy az exelnök még mindig 

a dedinjei rezidenciájában la-
kik, nem tudni, mit forral a 
boszo rkánykonyhá ján . A 
szerbiai köztársasági válasz-
tásokig két hónap van hátra, 
továbbá nincs még legális ju-
goszláv kormány, a hatalmi 
vákuumban azok az erők (is) 
érvényesülnek, amelyek a 
restaurációban érdekeltek. A 
szabadkaiak azonban bíznak 
abban, hogy a demokratikus 
ellenzék mostani lendülete 
sokáig kitart, néhány hónap 
múlva rendeződik a politikai 
helyzet, azután következhet a 
gazdasági építkezés. 

Tes tvérvárosunk civil 
szervezetének tagjai csak a 
nagyrabecsülés hangján szól-
tak arról a támogatásról, ame-
lyet az Esély a Stabilitásra 

Alapítványtól kaptak. Mint 
mondották, a szegedi folya-
mat részeként ismert közala-
pítvány nélkül, sok demokra-
tikus egyesülés, önkormány-
zat, nem tudott volna igazán 
kibontakozni, s azt a hatal-
mas építő jellegű munkát el-
végezni, amelyet a fordulat 
napjaiban elvégzett. 

Jóleső érzéas volt tudni, 
hogy mögöttünk álltak a sze-
gediek, erkölcsileg, anyagilag 
támogatnak bennünket. Ezt 
e lmondjuk mindenhol és 
minden alkalommal, s ezúttal 
itt Szegeden szeretnénk meg-
köszönni a segítséget, mon-
dották lapunknak adott nyi-
latkozatukban a Nyitott távla-
tok képviselői. 

K. F. 

A forradalom ünnepén 

Megemlékezések 
városszerte 

Munkatársunktól 
Október 23-án az 

1956-os forradalom és 
szabadságharc 44., vala-
mint a Magyar Köztársa-
ság kikiáltásának 11.év-
fordulójára Szegeden szá-
mos kegyeleti alkalommal 
emlékeznek. A szervezők 
- szegedi önkormányzat, 
a Csongrád megyei és a 
szegedi '56-os szerveze-
tek, a Magyarok Világszö-
vetségének Universitas 
szervezete - a város pol-
gárait szeretettel várják a 
több helyszínen tartandó 
ünnepségekre. 

Nemzeti ünnepünkön, októ-
ber 23-án, hétfőn délután fél 3-
kor, a Mars tér 13. alatt a Csil-
lagbörtön falánál emléktábla 
koszorúzási ünnepséget tarta-
nak. Ezen Palotás József a Po-
fosz megyei elnökségének tag-
ja mond beszédet. Fél 4-kor a 
Danner János emléktáblát (Ti-
sza Lajos körűt 8-10.) koszo-
rúzzák meg. Itt dr. Lázár 
György professzor, a Magya-
rok Világszövetsége Universi-
tas szervezetének elnöke tart 
emlékező beszédet. Azonos 
időben, fél 4-kor, a Szegedi 
Tudományegyetem Honvéd té-
ri épületében a Nemzetőr em-
léktáblára helyeznek koszorút, 
itt Virág József nyugalmazott 
ezredes emlékezik. Szintén fél 
4-kor Szőregen, a Hősök terén 
Földesi Tibor emléktáblájánál 
helyezik el a kegyelet virágait. 
Itt Tóth Csaba, önkormányzati 
képviselő tart beszédet. Fél 5-
kor Szegeden, a Dóm téren, az 
oktatástechnikai épület előtt, 
Kováts József szobránál tarta-
nak kegyeleti ünnepséget, s itt 
a mártírra egykori harcostársa, 
dr. Pető Ferenc, nyugalmazott 
professzor emlékezik. 

A szegedi központi ünnep-
séget a város '56-os szobránál, 
a Rerrich Béla téren tartják. A 
Melocco Miklós Kossuth-díjas 
szobrászművész által készített 
alkotás előtt este 5 órakor 
előbb a Himnusz hangjai csen-
dülnek fel, azt követően pedig 
köszöntőt mond dr. Simor Fe-
renc, a Pofosz Csongrád me-
gyei elnökségének tagja, ünne-
pi beszédet pedig dr. Péter 
László, nyugalmazott egyetemi 
tanár. Szeged város díszpolgá-
ra, tart. Ezt követően az állami 
szervek, a politikai pártok és 
civil szervezetek képviselői 
helyezik el a kegyelt koszorúit 
az emlékműnél. A hagyomá-
nyos emlékező gyertyás menet 
este háromnegyed 6-kor indul 
a Rerrich Béla tér-Jókai ut-
ca-Dugonics tér-Kárász ut-
ca-Széchenyi tér-Takaréktár 
utca útvonalon, majd Schwarz 
Lajos emléktáblája előtt tiszte-
leg a közönség. A város márt-
írjára Joszt István, a Pofosz 
Csongrád megyei elnökségi 
tagja emlékezik. A kegyeleti 
ünnepségeket a Szózat zárja. 

Költözik 
az okmányiroda 
Munkatársunktól 

A szegedi polgármesteri hi-
vatal felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy az okmányiroda -
változatlan nyitva tartással - át-
meneti jelleggel átköltözik a vá-
rosi rendőrkapitányság (Párizsi 
körút 16-22., első emelet) épü-
letébe, ahol október 25-étől 
(szerdától) fogadja az ügyfele-
ket. Az ügyfélfogadási idő a 
rendőrkapitányság épületében is 
változatlan: hétfő, kedd, péntek 
8-12 óráig, szerda 12-17 óráig. 
A költözködés miatt október 20-
án, pénteken és október 24-én, 
kedden az okmányirodában az 
ügyfélfogadás szünetel. 


