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Szegedi szabad demokrata a párt legfelső vezetésében 

Főiskolai katedráról 
a politikába 
A SZDSZ országos tanácsának 
elnökségi tagjává választot ták 
Sándor Klárát. A szegedi egye-
tem főiskolai tanára az első 
olyan Csongrád megyei szabad 
demokrata polit ikus, aki be-
került párt ja legfelső vezetésé-
be. 

Sándor Klára, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolai Kar tanára 
1990 óta tagja a Szabad De-
mokraták Szövetsége szegedi 
szervezetének. A fiatal oktatót 
az SZDSZ kilencvenhat tagú 
országos tanácsa (ot) nemrégi-
ben elnökségi taggá választotta. 
Az ot tisztújító közgyűlésén az 
elnökségi tagok közül Gulyás 
József országgyűlési képviselő 
és Sándor Klára kapta a legtöbb 
szavazatot, 54-54 voksot. Pető 
Iván elnökkel együtt öttagú az 
elnökség. Sándor Klára el-
mondta, hogy az országos ta-
nács az SZDSZ belső parla-
ment jeként működik, amely a 
párt legfontosabb ügyeit intézi 
két küldöttgyűlés között. A 

Sándor Klára szerint a konflik-
tusos politizálásnak nincs sem-
mi értelme. 

szabad demokratáknál két-
évente rendeznek küldöttgyű-
lést. - Személyi kérdésekben 
mindig az ot dönt, így a párt 
belső parlamentje hagyja jóvá 
az országgyűlési képviselők lis-
táját is. De a politikai program-
ban történő apróbb változtatá-
sokról is az országos tanács ha-
tároz - közölte Sándor Klára. 
Ugyanakkor hozzátette: a libe-
rális politizálás fő irányelveit 
tartalmazó programot mindig a 
küldöttgyűlés fogadja el. A kor-
szakváltás programja című do-
kumentumot 2000-ben hagyta 
jóvá a küldöttgyűlés. E politikai 
programot 10-15 évre előre ter-
vezték. 

Sándor Klárát kinevezték az 
SZDSZ országos kommunikáci-
ós és koordinációs csoportja ve-
zetőjének. A csoport egyrészről 
az SZDSZ-en belüli kommuni-
káció, információáramlás kor-
szerűsítésén dolgozik, másrész-
ről a párt legfelső vezetésének 
munkáját segíti. A szegedi egye-
temi oktató fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy ez a poszt 
nem azonos a kampányfőnöki 
tisztséggel, hiszen azt továbbra is 
Horn Gábor látja el, ő felel azért, 
hogyan jelenik meg a párt a nagy 
nyilvánosság előtt. 

Kérdésünkre, nem gondolja-e, 
hogy a kisebbik kormánypártnak 
jobban meg kellene magát kü-
lönböztetnie az MSZP-től, Sán-
dor Klára azt felelte: a kormány-
program nagyon sok olyan ele-
met tartalmaz, amely az SZDSZ 
„korszakváltós" programjában is 
szerepel, így értelmetlen volna, 
ha a párt saját programjától hatá-
rolódna el. 

- A konfliktusos politizálásnak 
nem látom értelmét csak azért, 
mert mi vagyunk a kisebbik kor-
mánypárt. Ráadásul a kabinet 
több szabad demokrata progra-
mot már felkarolt. Ilyen a sorkö-
telezettség eltörlése vagy a Suli-
net Expressz-programon keresz-
tül a számítógéppark fejlesztése, 
amelynek révén a lakosság fele 
gyakorlatilag ingyen juthat kom-
puterhez. Az SZDSZ egyébként 
sok szempontból különbözik a 
többi párttól. Az adócsökkentés-
ről, a közigazgatási, önkormány-
zati és egészségügyi reformról 
vagy az esélyegyenlőség biztosí-
tásáról markáns véleménye van 
a pártnak. 

sz. c. sz. 

Nancy Goodman Brínker: a NATO-tagság kötelezettségeket is jelent 

Amerika felfedezte Szegedet 
Nancy Goodman Brinker sze-
gedi látogatásakor zsúfolt prog-
ramja ellenére készségesen nyi-
latkozott lapunknak. Az Egye-
sült Államok magyarországi 
nagykövete beszélt fontos kül-
és belpolitikai kérdésekről, 
ugyanakkor azt is elmondta: a 
befektetőket arra ösztönzi, 
nyissanak Dél-Magyarország, 
azon belül Szeged felé. 

- Nagykövet asszony, miért jött 
Szegedre? 

- Régen terveztem már, hogy 
meglátogatom a várost. Nagykö-
vetként az egészségügyet kiemelt 
területként kezelem, Szeged fon-
tos gyógyászati központ, ráadá-
sul a skizofréniái kutatások és a 
betegség gyógyításának egyik leg-
nagyobb magyarországi centru-
ma. Emellett érdekelt, hogy a nő-
gyógyászati klinikán a mellrák-
szűrés területén milyen eredmé-
nyeket értek el. 

- Elárulja, hogy mit tudott 
még a városról ? 

- Tudtam, hogy a szegedi ha-
lászlé világhírű. Félretéve a tré-
fát: Szeged fontos regionális és 
kulturális központ, s örülök, 
hogy még ezen a nyáron el tud-
tam ide jönni. 

- Repülőgéppel érkezett. A 
szegedi repülőtér azonban nem 
tartozik a legszínvonalasabb 
hazai légikikötők közé. Milyen 
volt a landolás ? 

- Gond nélkül leszálltunk, 
még csak apróbb zökkenők sem 
voltak. Az igaz, hogy nincs beto-
nozott leszállópálya, de a mező, 
amire landoltunk, csodálatos. 

- A reptérről a női klinikára 
vezetett az útja. Mit tapasztalt ? 

- A mellrákszűrő program első 
osztályú. Azért is örülök különö-
sen a klinika eredményeinek, 
mert a mellrák Magyarországon 
még mindig vezető halálok a nők 
körében. 

- A pszichiátriai klinikán mi-
re volt kíváncsi 7 

- Eddig csak a mellrákszűrés 
fontosságát hangsúlyoztam, és 
úgy gondoltam, jó volna valami-
lyen más terület felé is fordulni. 

Nancy Goodman Brinker: Tüdomásul kell vennünk, hogy Magyarország nem tud és nem hozhat 
mindig gyorsan döntéseket. Fotó: Miskolczi Róbert 

A skizofrénia egy életen át tartó 
betegség, fontos, hogy időben 
észrevegyék, s a beteg megfelelő 
kezelést és gyógyszereket kapjon. 
Azért mentem el a klinikára, 
mert kíváncsi voltam egy olyan 
intézetre, ahol ilyen betegekkel 
foglalkoznak. Pető doktor úr 
részletesen tájékoztatott az ered-
ményeikről. 

- Mit szól ahhoz, az ország-
gyűlés csak hosszú huzavona 
után döntött arról, hogy Ma-
gyarország küld csapatokat 
Irakba 1 

- Örülök, hogy a parlamenti 
pártok igent mondtak erre a ké-
résre. Mióta Magyarország NA-
TO-tag, mindig nagyszerű szö-
vetségesnek és barátnak mutat-
kozott. Azonban tudomásul kell 
vennünk, hogy nem tud, és nem 
hozhat mindig gyorsan döntése-
ket. Tisztában vagyunk vele, 
egy-egy ilyen kérést hatalmas po-
litikai vita előzhet meg, ami las-
síthatja a végső válasz megszüle-
tését. Ugyanakkor az is nyilván-
való, hogy egyes emberek nem 

állhatnak bizonyos eszmék útjá-
ba. Amikor Magyarország végle-
gesen az Európai Unió tagjává 
válik, akkor fel fog gyorsulni a 
döntéshozatali procedúra. Ez az 
ország érdeke is, különben nem 
lehet ott a fontos tárgyalásokon. 

- Származhat hátrányunk a 
mostani késlekedésből? 

- Nem hiszejn. 
- Ön tehet valamit ilyen, vagy 

ehhez hasonló esetekben1 Pél-
dául informálisan, a diplomáci-
ai szabályokat betartva jelezhe-
ti, hogy jó volna, ha a döntésho-
zók mielőbb dűlőre jutnának 1 

- Igen, és számos esetben meg 
is szólaltam. Mindig világosan 
elmondtam, hogy Magyarország 
a NATO-ba, mint szövetségbe 
lépett be, s vannak kötelezettsé-
gei, mint a többi tagállamnak. A 
tagság felelőséggel jár, s nem ar-
ról szól, hogy minket mindenki 
megvéd. Nemcsak a konferenci-
ákon kell részt venni, hanem ha 
kell, akkor a szövetség felelős 
tagjaként akár a harcmezőn is 
helyt kell állni. Ne csak néhány 

állam fiai legyenek ott a csataté-
ren, hanem minden ország kép-
viselje magát ott is. 

- Kikérik-e a véleményét az 
amerikai befektetők, amikor 
Magyarországra jönnek1 Mit 
szokott nekik tanácsolni, egyál-
talán: elképzelhető, hogy Sze-
ged felé „ tereli " őket I 

- Kapok ilyen hívásokat. Bár 
mostanában keletebbre tekinte-
nek a befektetők, ennek ellenére 
még mindig sokan érdeklődnek. 
Egyre többen fektetnének be kü-
lönböző szolgáltatásokon alapu-
ló vállalkozásokba. A klasszikus 
gyárberuházások már nem any-
nyira kifizetődőek. Ma már egyre 
többen keresik a magasan kvali-
fikált, szakképzett munkaerőt. A 
befektetők többsége azonban 
még mindig a fővárosban, esetleg 
Nyugat-Magyarországon látja 
pénze megtérülésének a helyét. 
Mi azonban arra ösztönözzük 
őket, hogy nyissanak Kelet- és 
Dél-Magyarország, így Szeged fe-
lé is. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Citerások Kisteleken 
Citerás találkozót rendeznek ma, szombaton délután 4 órától a kiste-
leki rendezvényházban. A házigazdák mellett fellépnek még baksi, vá-
sárhelyi, földeáki, jászszentlászlói, kiskundorozsmai, mezőtúri, apát-
falvi és szentesi zenekarok is. Vasárnap délután 3 órától a helytörténe-
ti múzeum udvarán pünkösdi piknikre várják az érdeklődőket. 

A hónap könyve: 

Jókai Anna: A mérleg nyelve I. 
Jókai Anna köteteire hívja fel a figyelmet 
júniusban a szegedi Somogyi-könyvtár. A 
mérleg nyelve I. 2002-ben jelent meg, foly-
tatása az ünnepi könyvhét kiadványa lesz, 
melyet 2003. június 18-án muta t be a 
Somogyi-könyvtárban a Kossuth-díjas író-
nő. 

Jókai Annát és életművét már nem kell be-
mutatni olvasóinknak. írásaira odafigyelnek, 
várják az újabb kötetek megjelenését. Mun-
kássága elismeréseként a Köztársasági Elnök 
Érdemérmével tüntették ki. 

A Mérleg nyelve I. esszé és tárcalevelek 
gyűjteményében Jókai Anna az újabb művek 
mellett válogat a korábbi köteteiben megje-
lent írásokból is. 

I. fejezet: Vannak - lesznek 
Szinte egy századvégi irodalmi, művészeti 

arcképcsarnokkal találkozunk. A legkorábbi 
írások a hetvenes években, a legutóbbiak már 
a 2000-es esztendőben születtek. 

írásainak szereplői többek között: fancsó 
Adrienne előadóművész; Borsos Mihály fotó-
művész ('fényrajznok'), aki a láthatatlan em-
bert keresi a maszk alatt; Sütő András a „sú-
lyos író, példa-ember", akinek feladata a 
„nyelvőrző-nyelvdúsító munka" és Szabó 
Magda „a varázsló". 

Polgár Rózsa textilképeiről szólva ezt írja 
Jókai Anna: „az Európába-tartozás nem fel-
hígulást jelent, nem feladását az ön-értékek-
nek, hanem éppen azt a képességünket, hogy 
megszenvedett tapasztalataink által gazda-

Az esszégyűjtemény címlapja. 

gítsuk ezt az Európának nevezett térséget, 
méghozzá úgy, hogy a Föld bármely pontján 
élő, kereső, tépelődő embernek is mondjunk 
valami érvényeset." 

II. fejezet: Voltak - vannak 
A magyar irodalom három nagy oszlopát 

Kodolányi Jánosban, Hamvas Bélában és 
Várkonyi Nándorban jelöli meg az írónő, s 
ezzel új kategóriát teremt a magyar iroda-
lomtörténeti gondolkodásban. Németh Lász-

lóról, „a tanító emberről" írja Jókai Anna: 
„Ritka az olyan írói alkat - és egyre ritkább - , 
amely úgy éli meg a sorsát, hogy az életmű és 
az élet nem áll egymással ellentmondásban. 
Klebelsberg Kunóval kapcsolatban azt írja, 
hogy ő a kultúra gazdaságteremtő erejét is-
merte fel: Szegeden kiépült a Dóm tér, meg-
valósult az egyetem és az első könyvhét, illet-
ve könyvnap is az ő kultuszminisztersége 
alatt született meg. 

III. fejezet: Vasátnapi levelek 
A magyar rádióban olvasta fel vasárnapi le-

veleit lókai Anna, az ezekből közreadott vá-
logatás korrajznak is felfogható. „Értékükön 
próbálom mérni, elhelyezni a dolgokat, de 
soha nem mondok véleményt úgy, hogy ab-
ban ne legyen helye az okkeresésnek, a meg-
értésnek, a könyörületnek" - vallja a vele ké-
szült interjúk egyikében az írónő. 

A rövid lélegzetű munkák sem az életmű 
melléktermékei, az írónő az aforizmaszerű 
megfogalmazások mestere, akinek meggyő-
ződése, hogy az erkölcsi érték a mérleg nyel-
ve. 

írásai az erőszak, fásultság, szeretet, udva-
riasság, türelem, a tisztelet és a kitartás té-
makörében olyan jelenségekkel foglalkoz-
nak, amelyek a társadalom jelenlegi állapotát 
tükrözik. 

Jókai Anna ú j kötetét életmű-kiállítás ke-
retében mutatja be a kortárs irodalom és az 
írónő művei iránt érdeklődőknek a Samo-
gyi-könyvtár. 
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