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Fotó: Révész Róbert 

Nemzetközi Vöröskeresztes szeminárium 

Téma: a menekültügy 
Nemzetközi regionális vö-

röskeresztes menekültügyi sze-
minárium kezdődött tegnap 
Szegeden, a Forrás szállóban a 
Cseh. a Lengyel, a Szlovák és 
a Magyar Vöröskereszt, vala-
mint a Vöröskereszt Nemzet-
közi Szövetség első számú ve-
zetőinek részvételével. 

A tegnap esti ünnepélyes 
megnyitón dr. Molnár József 
egye temi tanár , a Magyar 
Vöröskeresz t megyei veze-
tőségének elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd dr. Farkas 
László á l lamti tkár , köztár-

sasági megbízott megnyitotta a 
négynapos tanácskozást. 

A Magyar Vöröskereszt fő-
titkára, dr. Szilárd István mél-
tatta hazánk szerepét a vas-
függöny lebontásában, s kie-
melte a humanitárius szervezet 
helytál lását a megvál tozot t 
politikai és gazdasági viszo-
nyok között. A magyar főtitkár 
reményét fejezte ki, hogy ez a 
szegedi tanácskozás hozzájárul 
a környező országok Vöröske-
reszt szervezeteinek sikeres 
együttműködéséhez. 

Végül Encho Gospodino, a 
Vöröskereszt Nemzetközi Szö-

vetségének elnöke tolmácsolta 
a szövetség vezetőinek jókí-
vánságait, és sikereket kívánt a 
szeminárium résztvevőinek. 

A tanácskozáson ma a me-
nekültügy általános kérdéseiről 
lesz szó és elhangzik a Magyar 
Vöröskereszt menekültprog-
ramja. A nemzeti társaságok 
képviselői is ismertetik saját 
tapasztalataikat, majd Morvay 
István államtitkár, a Menekült-
ügyi és Migrációs Hivatal ve-
zetője szól a térségben várható 
tendenciákról. A rendezvény 
11 -én ér véget. 

Ch. Á. 

• Országgyűlés 

A jövő héten: -
Az Országgyűlés hétfői ple-

náris ülésén a napirend előtti 
felszólalást követően a képvi-
selők 224 támogató, 11 ellenző 
szavazattal, 4 tartózkodás mel-
lett sürgősséggel tűzték a T. 
Ház napirendjére a pótköltség-
vetésről szóló törvényjavas-
latot, amelyet a jövő héten tár-
gyalnak. Ezt követően a tör-
vényhozók megkezdték a fel-
sőoktatásról szóló törvényja-
vaslat általános vitáját. Mádl 
Ferenc művelődési és közokta-
tási miniszter expozéjában a 
törvényjavaslat szükségességét 
indokolva elmondta: Magyar-
országon először kerülhet sor 
az egész felsőoktatás külön tör-
vényben történő szabályozá-
sára. Ezt az a kiemelkedő sze-
rep teszi különösen hangsú-
lyossá - összegezte a művelő-
dési tárca vezetője amellyel 
a felsőoktatás hozzájárulhat a 
hazánkban végbemenő társa-
dalmi-gazdasági változások 
megszilárdulásához, az európai 
integrációs folyamatok fel-
gyorsításához. A törvényjavas-
lat felett i vitát ma, kedden 
folytatják. 

Készül az új 
földtörvény 

Már ezen a héten meg-
kezdődnek az új föld-
törvény előkészítésével 
kapcsolatos munkák a 
szaktárcánál - tájékoz-
tatta az MTI-t Horváth 
Zoltán, a Földművelés-
ügyi Minisztérium jogi 
főosztályának vezetője 
hétfőn. 

A főosztályvezető el-
mondta: az új törvény 
tervezetét szeptember 1-
jéig kell kidolgozni. An-
nak érdekében, hogy az 
előkészítő munka minél 
alaposabb legyen, a föld-
művelésügyi miniszter 
létrehozott egy törvény-
előkészítő bizottságot. 
Ebben a testületben he-
lyet kaptak a minisztéri-
umi szakemberek mellett 
az ügyben érintett szer-
vezetek - a pártok parla-
menti frakcióinak, továb-
bá más főhatóságoknak, 
egyetemeknek, érdekvé-
delmi szervezeteknek -
képviselői. A bizottság 
első ülésén - várhatóan 
még a héten - a résztve-
vők fontos tartalmi 
ügyekről tárgyalnak 
majd, arról, hogy milyen 
kérdéseket kell szabá-
lyoznia az új földtörvény-
nek. A szakember ilyen 
tisztázandó dolognak 
ítélte például: legyen-e 
tulajdonszerzési korláto-
zás, s e téren milyen elbí-
rálás alá essenek a kül-
földiek és a belföldiek. 

• Harminc évig semmi 
• Már víz is van! 
• Két hét helyett íél év 

Alsóváros könyvtára 
A Sárkány utcában található alsóvárosi fiók-

könyvtár áldott lelkű takarító nénije harminc 
éven át, télen-nyáron a sarki kútról hordta be a 
vizet - a könyvtárba ugyanis nemhogy a tele-
font, de még vizet sem vezették be. Lassan egy 

hónapja viszont a korábbiakhoz képest szinte lu-
xus körülmények váiják a könyvtárba betérőket: 
vízcsap és mellékhelyiség is található már oda-
benn... 

(írásunk a 4. oldalon) 
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Vége a fegyelminek Vásárhelyen 

Hódmezővásárhelyen a 
tegnapi rendkívüli köz-
gyűlésen hosszas jogi hu-
zavona után a képviselő-
testület megszüntette a dr. 
Rapcsák András polgár-
mester ellen április 13-án 
indított fegyelmi eljárást. 

A városatyák tizennvolc-öt 
arányban úgy döntöttek, 
hogy a jogi bizottság bevo-
násával egy ad-hoc bizott-
ság zárja le a hetek óta hú-
zódó ügyet, s tesz jelentést 
a testületnek. 

Fotó: Somogyi Károlyné 

Fogjál meg, ha tudsz!? 

- Mennyit fizetnek? - a har-
mincas, farmerbe-pólóba, saru-
ba öltözött férfinek ez az első 
kérdése. A választ hallva felne-
vet: - Ugrat? Ez csak ezeröttel 
több, mint a segélyem. Maga 

se lenne bolond ennyiért dol-
gozni. Na, igazolja le, hogy itt 
voltam munkát keresni. Az kell 
a további ingyenpénzhez. Már 
itt sem vagyok... 

(Folytatás a 6. oldalon) 

Az elmaradt 
előadás után 

Tegnapi számunkban beszá-
moltunk arról, hogy elmaradt a 
sz ínházban a pénteki és a 
szombati Don Juan-előadás. A 
dráma főszereplő je , Balikó 
Tamás tegnap este a Radnóti 
Színházban játszott, ott értük 
utol te le fonon. Szerinte a 
szegedi színházi vezetés egész 
évadban inkorrektül viselke-
dett . Még soha, sehol nem 
mondott le előadást, de itt azt 
tapasztalta, hogy a színészek 
anyagilag és erkölcsileg is 
vérlázító helyzetben vannak. 
Ezért nem engedhetett állás-
pontjából, valakinek muszáj 
volt határozottan kiállni az 
igazáért a bürokrata színházi 
vezetéssel szemben - mon-
dotta. Arra a kérdésre, hogy 
mit üzen a felháborodott né-
zőknek, akik nem a kulisszák 
mögötti dolgokra voltak kí-
váncsiak, csupán az előadást 
szeret ték volna megnézni . 

Balikó Tamás válasza: mindig 
a nézőnek van igaza, ezért 
elnézést kér a közönségtől, és 
sajnálja őket, hogy ilyen szín-
házi vezetésük van. A néhány 
hete pécsi színházigazgatóvá 
megválaszíott színész biztos 
abban, hogy a szegedi veze-
téssel szemben neki van igaza, 
és a szegedi színház nem nyer-
het peri ellene. 

A helyi színházi vezetés 
nem váría meg a per kimene-
telét, már tegnap döntött a né-
zők kárpótlásáról. A Somlay 
bérlet tulajdonosainak egy bo-
csánatkérő levél kíséretében 
visszatérítik a bérletnek az el-
maradt előadásra jutó árát, a 
többszörösen pórul járt Rad-
nóti bérletesek emellett jövőre 
a Tosca és My Fair Lady egy-
egy előadását kapják ingyen, 
kárpótlásul. 

H. Zs. 


