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• Bocsánatkérésre biztatják Horn Gyulát 

Gál Zoltán a POFOSZ előtt 
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Az új kormány is magáénak 
érzi 1956 sze l lemiségé t . A 
szocialisták által hirdetett meg-
békélés a jövőbe tekintést je-
lenti, és nem az üldözők és 
ü ldözöt tek összemosásá t -
je lente t te ki Gál Zoltán, az 
Országgyűlés elnöke, aki a 
Magyar Politikai Foglyok Szö-
vetségének (POFOSZ) vezetői-
vel találkozott. 

Az esetleges „visszarende-
ződéssel" kapcsolatos aggo-
dalmakról szólva Gál hangsú-
lyozta : a két v i lágrendszer 
történelmi küzdelme eldőlt, a 

világ és Európa a p iacgaz-
daság, a j ogá l l amiság és a 
parlamentáris demokrácia je-
gyében él. Azt, aki megpróbál 
szembehelyezkedni ezekkel a 
folyamatokkal, csak ostobának 
lehet nevezni, mi pedig nem 
vagyunk azok - mondta a 
házelnök. Gál Zoltán Ígéretet 
tett arra, hogy a kormány ma-
radéktalanul végrehajtja a kár-
pótlási törvényt és amennyire 
lehet, meggyorsítja a kárpótlás 
lebonyolítását. Az igazságtétel-
lel kapcsolatban a szocialista 
politikus kifejtette: az MSZP 

régebben ellenezte ezt a jog-
szabályt, mivel úgy ítélte meg, 
hogy az elszámoltatást nem 
büntetőjogi eszközökkel kell 
végrehajtani. Az új törvényt 
azonban - amelyet az Alkot-
mánybíróság is megerősített -
a szocialista frakció többsége 
is elfogadta. A parlament el-
nöke az egykori üldözöttek 
szociális helyzetének javítását 
is kilátásba helyezte. 

A POFOSZ vezetői arról 
szól tak , hogy szervezetük 
vereségként élte meg a válasz-
tásokat, de nem kívánnak el-

lenzékben tevékenykedni . 
Elsősorban a kárpótlási folya-
matok meggyors í tásá t , az 
1956-os szervezetek pénzügyi 
támogatását, és a még lezá-
ratlan rehabilitációk megol-
dását kérték az új kabinettől. A 
találkozót követő sajtótájékoz-
tatón Fónay Jenő, a POFOSZ 
elnöke hiteles személyiségként 
értékelte az Országgyűlés új 
vezetőjét. Kijelentette: az 56-
osok is hívei a nemzeti meg-
békélésnek. Megelégedéssel 
fogadták, hogy Horn Gyula 
együtt helyezte el a megem-
lékezés koszorúját Nagy Imre 
lányával a 30l-es parcellában, 
ugyanakkor személyes bocsá-
natkérést is lehetségesnek tar-
tanának a leendő miniszter-
elnök részéről. 

• A Biostress '94 tudományos 
műhely kere tében hazai és 
külföldi kutatók kifejezetten a 
növényeket érő stresszekről 
tanácskoznak. A növényekkel 
kapcsolatban kétféle csoportba 
sorolható stresszről lehet be-
szélni. Az egyikbe a környe-
zetben bekövetkezett változá-
sokból adódó, károsan ható 
tényezők tartoznak, a másik 
pedig az úgynevezett antropo-
gén stresszek, vagyis, az ember 
által okozott káros hatások. 
Stresszt okozhat a növénynek 
az extrém hőmérséklet, a túl-
zott szárazság vagy nedvesség, 
s létezik só okozta stressz is. 
Az antropogén csoportba tar-
tozó stresszt elsősorban a kör-
nyezetszennyezésből keletkező 
gázok' idézhetnek elő, de is-
mert az ózon-, illetve az ult-
raibolyafény-stressz, továbbá 
okozó lehet a gyomirtó szerek 
alkalmazása. A stressz fogai-

• Konferencia az SZBK-ban 

1 növények is szenvednek a stressztől 
A növényi stresszkutatás eredményeiről kezdődött 

kétnapos konferencia hétfőn Szegeden, az MTA Biológiai 
Központjában. A Magyar Növényélettani Társaság 
rendezvénye ma növényélettani konferenciával foly-
tatódik, amelyen a terület legújabb kutatási ered-
ményeiről számolnak be az előadók. 

mát korábban a következőkép-
pen definiálták: minden kör-
nyezeti faktor, ami az élő szer-
vezet számára potenciálisan 
kedvezőtlen. A definíció újab-
ban kiegészül t a válasszal , 
amelyet az élőlény ad az őt ért 
kedvezőtlen hatásra. 

Szigeti Zoltán, a Magyar 

Növényélettani Társaság tit-
kára elmondta: a kutatók első 
feladata megismerni, milyen 
vál tozás ment végbe az élő 
szervezetben a stressz hatására. 
Következő tudományos kérdés, 
hogyan lehet a stresszt kivé-
deni? Miután a Szegeden ta-
nácskozó szakemberek növé-

Kiosztották 
a szerepeket 

A fö ldművelésügyi tárca 
szakemberei és a gabona álla-
mi felvásárlását végző 12 ga-
bonaforgalmi cég képviselői 
megbeszé lésükön pontosan 
rögzítették, hogy az egyes tár-
saságok hány tonna gabonát 
vesznek meg a termelőktől az 
állami intervenció keretében. 
Ezt követően a felvásárló szer-
vezetek folytatnak majd tár-
gyalásokat az akcióban részt-

vevő pénzintézetekkel a fel-
vásárláshoz szükséges - legfel-
jebb 5 milliárd forint nagyságú 
- hitel biztosításának felté-
teleiről. A forgalmazók egyen-
ként 10 ezer és 160 ezer tonna 
közötti mennyiséget vesznek 
meg, és a B 2-es minőségért 
legalább tonnánként 8 ezer 
forintot fizetnek. A gabona-
felvásárlásban az Agrimpex, az 
Agritrade, az Alföldi Gabona-
ipari Rt., a Pannongabona Rt., 
a Ha jdúgabona Rt., a Dél-
Dunántúli Gabona Rt., a Dél-
Magyarországi Gabonafeldol-
gozó Rt., az IKR, a KITE, a 
KSZE, a GITR, valamint a 
Vetőmag Rt. vesz majd részt. 

Az adókarbanta r tás i 
munkák alatt adáskimara-
dás lesz az URH rádió-
adók műsorában Kabhegy, 
SzSntes. Kornádi. Szeged 
és Debrecen térségében -
szól az Antenna Hungária 
Rádióhírközlési és Műsor-
szóró Rt. tájékoztatója. A 
munkálatok július 14-én 
12 órától 16 óráig tartanak 
majd. 

Műfordítókat 
tüntettek ki 

A párizsi magyar nagykö-
vetségen Pro Cultura Hungari-
ca k i tünte tés t adtak át két 
franciaországi műfordítónak, 
Jean Rousselot-nak és Kassai 
Györgynek. A ki tüntetést a 
művelődési miniszter adomá-
nyozta a magyar kultúra fran-
ciaországi terjesztése érdeké-
ben kifejtett kimagasló tevé-
kenységükért. 

• Boross Péter nevezte ki 

Új főigazgató a tanárképzőn 
„Miniszterelnöki megbíza-

tásom utolsó ténykedése az 
önök kinevezésének átnyújtása 
és eddigi munkájukért köszö-
netem kinyilvánítása " - mond-
ta Boross Péter l eköszönő 
miniszterelnök, amikor a Par-
lamentben főiskolai főigaz-
gatók és tanárok kinevezését 
adta át. Boross Péter egyide-
jűleg kilenc felsőoktatási intéz-
mény vezetőjének fejezte ki 
elismerését főigazgatói meg-
bízatásuk lejártával. Hangsú-
lyozta: köszönet illeti azokat, 
akik az elmúlt négy esztendő-
ben, az átmenet idején főigaz-
gatókként ébren tartották a 
felsőoktatás szellemét. Boross 
Péter 18 főiskola élére nevezett 
ki főigazgatót, és 30-an vehet-
ték át tőle főiskolai tanári elő-

nyekkel foglalkoznak, kuta-
tásaik arra irányulnak, hogy 
egy adott területen a leggyak-
rabban e lőforduló stresszre 
rez isz tens növényeke t ter-
messzenek, például, hogy az 
Alföldön ne neveljenek olyan 
növényt, amely sok csapadékot 
igényel. Egy másik kutatási 
irány azzal foglalkozik, hogy 
nedvességkedvelő növényből 
szárazságtűrőt alakítson ki. 
Szerte a világon, így hazánk-
ban is szükségesek ezek a ku-
tatások, mert például a kuko-
rica termesztésébe nem kis 
gondot okoz a szárazság, s e 
növény esetében igen biztatóak 
a hazai kutatások. 

léptetésüket. A miniszterelnök 
az ünnepélyes ceremónia alkal-
mával eredményes, jó munkát 
és a tisztánlátás szellemében, 
sikereket kívánt nekik. 

Főigazgatói megbízatása 
lejárta alkalmából, főigazgatói 
munká jáé r t e l i smerésé t és 
köszönetét fejezte ki Boross 
Péter - többek között - dr. 
Szalay Istvánnak, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
főigazgatójának. 

1994. július 1-jei hatállyal a 
főigazgatói teendők ellátásával 
megbízta dr. Varga Istvánt a 
Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolán. Főiskolai tanárrá kine-
vezte dr. Galambos Gábort és 
dr. Nagy Jánost a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolára. 

& 
r j i íváncsi vagyok, hogy a középkor nagy mókamesterét, 

é l j a németalföldi Till Eulenspiegelt a magyar egész-
ségügyben betöltött vezető pozíciójában az új kormány 
meghagyja-e majd. Vagy kitisztogatja onnan, mint azokat 
a nagyköveteket, akik nem a világhírű krasznodári diplo-
mataiskolában szerezték képesítésüket? 

Eulenspiegel úgy gyógyított, hogy beöltözve, nagytu-
dású orvosnak adta ki magát, végigballagott a zsúfolt 
ispotály termein, s tudtukra adta a betegeknek, hogy mind-
nyájan meggyógyulnak, még aznap, egy valaki kivételével. 
Mert a legbetegebbet a kórház udvarán rakott máglyán 
elégeti, hamvait gyógyszerbe keveri, s mind a többiek ettől 
a szertől fognak lábra állni, de azonnal. 

Szepegni kezdtek az ispotály lakói, Eulenspiegel meg 
rakta a máglyát az udvaron. Amint elkészült, újra végig-
ment a kórtermeken, s mindenütt elkiáltotta, hogy az 
egészségesek fussanak, a legbetegebb meg jelentkezzen, 
mert meggyújtja alatta a tüzet. 

Egy perc alatt egészséges lett az összes beteg, rohantak 
el, és a kórház, láss csodát, kiürült. 

Levél jött régi, talán legrégebbi barátomtól. Ő a legna-
gyobb magyar hipochonder, és ráadásul tényleg beteg volt. 
Elképzelhetjük hát, hogy mennyi baja van. Pontosabban 
volt! 

Ezt írja: „Éppen most váltottunk háziorvost, és némi 
gond van a receptírással. Meg kell az új orvost győznöm 
arról, hogy fulladok. Nem hisznek a betegnek, hiába papo-
lom nekik, mi a bajom. Hát így vagyunk. Továbbá: az új 
rendelet szerint az orvosok receptjeit számítógépre viszik, 
és ha nagyon sok drága gyógyszert írnak föl, retorzió lesz 
a vége. Például a feleségemnek most csak olcsót írtak föl, 
mellhártyagyulladást kapott a gyönge gyógyszer okán, és 
harmadik hete vergődik itthon. Istenem! Mi lenne, ha 
egyszer Surján miniszter urat is a mi háziorvosaink gyó-
gyítanák? És ott ülne két-három órát fertőző betegek közi, 
akik egymásnak továbbítják a bajokat?! Isten adja meg 
neki ezt az örömöt, és élvezhesse új egészségügyi tör-
vényét" 
r. j árki is lesz az új népjóléti miniszter, s ha hoz, ha nem 

LLJ az új Parlament másik egészségügyi törvényt, a 
közvetlen demokráciának arra a fokára, hogy az egészség-
ügyi vezérkar is élvezze a saját törvényei hátrányait, most 
se fogunk eljutni, ahogy a hidegsebész Surján se üldögélt 
az orvosi várótermekben. 

Viszont a rossz egészégügyi törvénynek is van jó hatása. 
Úgy döntött a barátom, hogy nem teszi ki magát a 
hercehurcáknak, hanem amíg csak bírja, inkább úgy tesz, 
mint aki egészséges. Most tehát gyógyult. Csak legyen az, 
minél tovább. 

Eulenspiegel kórházába, a vérfagyasztó mókamester 
távozása után, hamar visszavánszorogtak a betegek. 
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SZEGED, STEFÁNIA 10. , SAJTÓHÁZ 
ITT FELADHATJA HIRDETÉSÉT, 
REGGEL 7-TÓL ESTE 7-IG! 
D é l m a q y a r o r s z á g 

Molotov-koktéllal gyújtogattak 
Lángra lobbant Szentbé-

kállán a Petőfi utca 7. számú 
ház utca felőli helyisége. Is-
meretlen tettesek egy gyúlé-
kony anyaggal töltött üveget, 
úgynevezett Moiotov-koktélt 
dobtak be Kolompár Dömötör 
háza ablakán, egy üveg a falról 
pattant vissza, kettő pedig az 
udvarban lobbant lángra. A 
helyiség a bútorzattal együtt 
leégett, de a tűz nem teijedt át 
a ház hátsó részére , ahol a 
nyolcgyermekes népes család 
aludt. Az ügy nagy port vert fel 

a környéken, mert a károsultak 
úgy vélik, hogy általuk ismert 
személyek bosszúból követték 
el te t tüket , s hangoz ta t j ák , 
hogy a rendőrség nem tett meg 
mindent a nyomozás érdeké-
ben. mert cigányokról van szó. 
A tapolcai tűzoltóságon közöl-
ték, hogy valóban gyúlékony 
anyaggal töl töt t palackok 
okozták a tüzet. A nyomozás 
folyik, a gyanúsítottaknál ház-
kutatást tartottak, de egyelőre 
semmi bizonyosat az ügyről 
nem mondhatnak. 

• Pénteken este a polgár-
mester ünnepi megnyitójával 
és Erkel Ferenc Bánk bán 
című operájával avatják fel a 
szabadtéri új nézőterét, és 
nyitják meg a szegedi nyári 
színházi szezont. Ezzel kap-
csolatban a szabadtéri játékok 
igazga tó jának , Nikolényi 
Istvánnak tettük fel kérdé-
seinket. 

• Hogy halad a jegyek 
értékesítése? 
- Kicsivel jobban állunk, 

mint tavaly ilyenkor. Gondo-
lom, ez annak is köszönhető, 
hogy az idei műsorunk popu-
lárisabb. Tavaly két operát 
(Aida, Parasztbecsület), egy 
modern balettet (Szent Antal 
megkísértése) és egy operet-
tet (Cigányszerelem) láthatott 
a közönség. Az idei musical-
bemutatónknak, a Miss Sai-
gonnak máris óriási a vissz-
hangja, sikerült az országos 
sajtó révén olyan várakozást 
kelteni, hogy mind a nyolc 
előadást - ami a szabadtéri 
viszonylatában soknak számít 
- sikerül eladni, mindegyiken 
telt ház lesz. A Miss Saigon 
néhány előadására - augusz-
tus 12-re, 13-ra és 19-re -

KÉRDÉS 

A szabadtéri játékok igazgatójához 
máris minden jegyünk elkelt. 
A szegediek könnyebben meg 
tudják nézni a musical hét-
köznapi előadásait is, azokra 
még lehet jegyet kapni, mint 
ahogyan a Bánk bánra és az 
Otellóra is. 

• A nézőtér és a színpad 
ugyan már teljesen kész, 
de úgy tűnik, kisebb simí-
tásokra még szükség 
van... 
- Minden elkészül időben. 

Apróbb dolgokat kell még 
megvalósítanunk, például a 
körülbelül másfél méterrel 
magasabb nézőtér miatt sok-
kal magasabb takarást kell 
csinálnunk, hogy a színpad 
mögötti területekre a legfelső 
sorokból se lehessen belátni. 
Szép és kényelmes az új né-
zőtér, és szép lesz a virágok-
kal dekorált környezet is. A 
vendéglá tás jogá t hosszú 

távra a Coca Colának adtuk 
el, ez a cég száz négyzetmé-
ter reklámfelületet is megvá-
sárolt. 

• Miért esett a választás 
nyitóelőadásként a Bánk 
bánra? 
- Erkel művei gyakran 

szerepelnek a szabadtéri mű-
során, talán a Hunyadi László 
gyakrabban mint a Bánk bán, 
mert karaktere jobban illik a 
dóm elé. A Bánk bánnak 
kényes pontja a Tisza-parti 
jqlenet. Bár itt van tőlünk 100 
méter re a Tisza , ebben a 
mesterséges környezetben 
nehéz a színpadképet kiala-
kí tani . Bánk bán szerepét 
évtizedekig Simándy József 
énekelte, a figura szinte ösz-
szekapcsolódott az ó szemé-
lyiségével. Ezen a színpadon, 
ilyen hatalmas nézőtér előtt 
mindig csak a legjobbat sza-

Nikolényi István 

bad adni . Amíg nem volt 
Simándyval vetekedő énekes, 
addig nem lehetett ehhez a 
darabhoz nyúlni. MosY több 
oka is van annak, hogy mű-
sorra tűztük. A Valahol Eu-
rópában ősbemutatójával sze-
rettük volna felavatni az új 
nézőteret, de nem készült el 
időben a darab, azért dön-
töttünk Kerényi Imre kitűnő 
e lőadása mel le t t . Molnár 
András személyében - hosz-
szú idő után először - olyan 
művész énekli Bánkot, aki 
Simándy méltó örököse. 

Hollósi Zsolt 


