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A L A P Í T V A - B E N 

Iliescu ajánlata 
Tőkésnek 

Ion Iliescu román államfő 
kész találkozni Tőkés László-
val, hogy közösen vitassák 
meg azokat a kérdéséket, ame-
lyek a Király-hágó melléki 
református egyházkerület püs-
pökének szerdán bejelentett 
éhségsztrájkjához vezettek. A 
román elnök Temesvár egykori 
református lelkipásztorához 
intézett nyilt levelét csütörtö-
kön ismertette a Rompres ro-
mán és az ITAR-TASZSZ 
orosz hírügynökség. A Rom-
pres jelentéséből kitűnik, hogy 
a bukaresti hírügynökség köz-
zéteszi a levél teljes szövegét is. 

Tőkés László azért hirdetett 
éhségsztrájkot, mert együttérez 
az 1989-es romániai forrada-
lom áldozataival, és tiltakozik 
a jelenlegi román vezetés cin-
kos hallgatása és bűnpártolása 
ellen. Követeli egyben, hogy 
vonják felelősségre az 1989 
decemberében Temesvárott és 
az 1990 tavaszán Marosvásár-
helyen történt vérengzések 
felelőseit. 

Az AP amerikai hírügynök-
ség Tőkés László szóvivőjét 
idézi, aki szerint a református 
püspököt csütörtökön telefo-
non megfenyegették. 

(Temesvári információink a 
2. oldalon.) 
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Francia nyelvű konferencia Szegeden 

A „kényelmes" 
kultúra átkai 

Szombattól újra keresheti 
a részleteket, hogy 

egészben nyerhessen! 
Az Opel-Rupesky Szalon és 
a DÉLMAGYARORSZÁG 
izgalmas nyereményjátéka. ; 

(Opel-Rupesky Szeged, Fonógyári út 2-6. T.: 24-800) 

r 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

A francia nyelvű tudományos konferencia résztvevői tegnap este egy fogadáson a Sajtóház 
vendégei voltak. 

Francia nyelvű művelődési és társadalomtu-
dományi konferencia kezdődött tegnap a 
Szegedi Akadémiai Bizottság székházában. A 
tanácskozáson három egymástól látszólag 
messze álló térség, Közép-Európa, Észak-Afrika 

és a francia mediterrán vidék utolsó kétszáz 
évének történeti és kulturális fejlődéséről 
hangzanak el előadások. A rendezvény szer-
vezője a József Attila Tudományegyetem és a 
Nizzai Egyetem. (Tudósításunk a 4. oldalon). 

Orosz kém Németországban 
• Három év elzárásra ítélte 
csütörtökön egy berlini bíróság 
a 46 éves Viktor Serdov orosz 
ezredest titkosszolgálati tevé-
kenységéér t . A szövetségi 
ügyészség három és fél év 
elzárás kirovását kér te . Az 

e l já rás során megál lapí tás t 
nyert , hogy a szov je tbő l 
orosszá á tvedlet t ka tonai 
hírszerzés változatlanul, még a 
korábbinál is intenzívebben 
foglalkozik a Bundeswehrrel, 
általában a NATO-haderővel. 

Cirokpróbáló idő 

Nyaralókör 
Jó néhány év óta nyaralok szívességből a Balatonnál; 

mlg siófoki barátaim az üdülőcsúcsból néhány napra kül-
földre menekülnek pihenni „őrzöm" a lakásukat. Ők nyu-
godtabban csatangolnak a Tátrában, úszkálnak a tenger-
ben. mert valaki vigyáz a házra, én pedig tetemes szállás-
költséget - s ha a főzőcskézéshez is kedvem van még koszt-
pént is - megtakarítva élvezhetem a Nagy Magyar Vizet (és 
hordalékát). Nemigen gondoltam eddig, hogy ezt a „gyere, 
nyaralj nálunk " módit szélesebb körben népszerűsítsem, de 
idén rávitt a pénzszűke. 

Pesti barátaim kerültek anyagi zavarba, nem futotta 
nekik üdülőre. Viszont ha otthon marad az ember (főleg ha 
asszony) nem tud igazán kikapcsolódni, mindennapi 
környezete és gondjai közelségében nem valódi a pihenése. 
Kézenfekvő volt, hogy a „gyere, nyaralj nálunk" invitálást, 
azaz a balatoni napjaim idején üresen álló szegedi 
lakásomat felajánljam nekik, ők arra az időre pesti 
otthonukat a Gyulán élő testvérüknek passzolták, azokéba 
pedig egy volt egyetemi évfolyamtárs ment nyaralni, akinek 
egri otthona az ominózus két hétre pécsi rokonok szállása 
lett. Mindenki jól járt (kivéve a szállodaipart és az 
adóhivatalt), a nyaralókör teljes sikert aratott. Már 
szervezzük, jövőre ki kivel cserél majd... 

Az „ akciót" pedig ezennel ötletpénzről, szerzői jogdíjról 
lemondva szabadalmazom. Közmegfontolásra, meggondo-
lásra javaslom, terjesszük ki ezt a nyaralókört. Aki teheti 
(éppen azért, mert nem elég tehetős) szervezzen ilyen pár 
napos pihenést, környezetváltozást jelentő lakáscserét, 
üdülési lehetőséget magának és másoknak. A lakás, ha 
üresen áll holt tőke, ha cserealapnak tekintjük hasznot 
hozfTessék számolni mennyit, ha egy balatoni éjszakára a 
szállásdíj fejenként cirka ezer forint...) Két-három hét alatt 
a vendégek nem fogják „lelakni", legalább annyira 
vigyáznak rá, mint mi az övékére, és a rezsit is csak 
annyival növelik, mint mi a más víz-, villany- és gáz-
számláját. S közben még a betörőket is elijesztjük a jelen-
létünkkel... 

Ugye, nem ijesztő javaslat? 
Szabó Magdolna 

A magyarországi kutatásban 
és köztermesztésben a cirok 
nem tartozik a főbb növények 
közé. A távlatokban előrejel-
zett tartós felmelegedés, az 
utóbbi tíz évre összesűrűsödött 
aszályos esztendők azonban 
előrevetítik e félsivatagi tá-
jakon is megélő haszonnövény 
térhódí tásá t . A takarmány-
cirkot nagyüzemi méretekben a 
hetvenes évek közepén kezdték 
termeszteni, s jelenleg a ve-
tésterülete 65 ezer hektár. 

A Szegedi Gabonatermesz-
tési Kutatóintézetben tegnap, 
csütörtökön megtartott takar-
mánycirok bemutatón a neme-
sítés időszerű kérdéseiről szól-
va Siklósiné dr. Rajki Erzsébet 
elmondta , hogy az idei év 
rendkívül alkalmas volt a szá-

razságtűrés bizonyítására. Ahol 
április végén vetettek, s még a 
májusi csapadékhiány előtt 
kikelt a vetés, ott biztatóak a 
hozamok. A szelektálás másik 
iránya a hidegtűrés. A tavalyi 
hideg május ehhez szolgált 
támpontul. A tannin tartalom 
ront ja az emész the tősége t , 
másrészt ugyanez az alkotórész 
az, amely elveszi a madarak ét-
vágyát a dézsmálástól. A ke-
resz tezésekben az ésszerű 
kompromisszumokat kell meg-
találni. A szemes-, a silócirok 
és a szudánifű vetőmagvaiból 
kellő választékra számítanak. 
A raktárkészleteken kívül az 
idén 160 hektárról 300 tonná-
nyi mag betakarítása várható. 

T. Sz.I. 
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Göncz Árpád Szegedre jön 

75 éves a Magyar 
Hidrológiai Társaság 
A tíz legrégebbi magyar szakmai társaság egyike a Magyar 
Hidrológiai Társaság 75. születésnapját ünnepli vasárnap 

Szegeden, a Forrás Szállóban. 

Az ünnepi köz-és vándor-
gyűlés sajtótájékoztatóját teg-
nap tartották az ATIVIZIG-
nél. Az igazgatóság műszaki 
igazgatóhelyettese, a Hidro-
lógiai Társaság szegedi területi 
szervezetének elnöke, Török 
Imre György a vendéglátók 
képviseletében informálta a 
sajtó képviselőit a többi között 
arról, hogy kettős jubileumot 
ünnepe lnek a hét végén. A 
Magyar Hidrológiai Társaság 
háromnegyedszázados fennál-
lása mellett, a társaság szegedi 
területi szervezetének 40. szü-
letésnapját. Ez a magyarázata 
annak, miért városunkat vá-
lasztották a jubileumi ünnep-
ség helyszínéül. 

A Magyar Földtani Társu-
latból 1917-ben kiváló, politi-
kamentességét mindmáig meg-
őrző, 4200 tagot számlá ló 
Hidrológiai Társaság vasárnapi 
közgyűlését megtiszteli jelen-
létével Göncz Árpád köztársa-
sági elnök. 

Az ünnepi köszöntőket és 
megemlékezéseket követően 
Siklós Csaba, közlekedési, hír-
közlési és vízügyi miniszter a 
vízügyi politika aktuális kérdé-
seiről, dr. Kemény Attila, a 
Környezetvédelmi és Terület-

fejlesztési Minisztérium he-
lyettes államtitkára a kormány 
környezetvédelmi politikájáról, 
valamint a vízminőségvéde-
lemről, dr. Szabó Iván, ipari és 
kereskedelmi miniszter az ipar 
és a vízgazdálkodás kapcsola-
táról tart előadást. 

A közgyűlést követően nyit-
ják meg a marostoroki gátőr-
házban a Magyar Hidrológiai 
Társaság 75 évét bemutató ki-
állítást. 

A jubileumi program hétfőn 
és kedden - ugyancsak a For-
rás Szállóban - a társaság X. 
vándorgyűlésével folytatódik. 
A négy szekció 98 dolgozata a 
többi között a folyószabályo-
zás, a talajvíz szennyezettség, 
az ivóvízellátás, a hévízkincs-
hasznosítás, valamint a fürdők 
üzemeltetésének aktuális kér-
déseivel foglalkozik. 

A vándorgyűlés első napján 
- hétfőn 18.45-kor - lesz Szili 
Török Dezső, Szeged és a Ti-
sza-táj 22 éve elhunyt jeles fes-
tője kiállításának megnyitója a 
helyőrségi Klub, Viktor Hugó 
u. 6. sz. alatti kiállítótermében. 

K. K. 

Kinek hasznos a közhasznú? 
Önkormányzat 

- munkanélküliség 

Amióta munkanélküli-
ség van Magyarországon, 
az e m b e r e k k ü l ö n b ö z ő -
képpen vélekednek a se-
gé lyek j o g o s s á g á r ó l , az 
állás nélkül levők felelős-
ségéről . Sokan úgy tart-
ják, megoldást jelenthet a 
közmunka , mert ezzel a 
város is jól jár és a mun-
kanélküliek is, hiszen nem 
a semmiért veszik fel a já-
radékot. (Tűhegyi József 
alpolgármesterrel készített 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA interjúnk a 3. oldalon.) 


