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a „Zöld" boltokban árulják a szegedi kendert 

Amerikai töke, magyar s í k e r s ^ r i 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

A közgyű lé s t köve tően 
Beck Tamást, a Heavytex Rt. 
igazgatóságának elnökét kér-
deztük az üzlettel kapcsolatban. 

- Az amerikaiak tőkeeme-
lésre vonatkozó ajánlata azért 
óriási jelentőségű, mert Ma-
gyarországon a textiliparban 
eddig az ellentétes tendenciák 
érvényesültek. Az üzlet létre-
jötte annak köszönhető, hogy 
Amerikában tilos a kender ter-
mesztése, mert drognak minő-
sül. Ugyanakkor nagy a keres-
let mindenfa j t a te rmészetes 
a lapanyagú termék iránt. A 
Siettle-ben kifejezetten a ken-
der eredetű cikkekkel való ke-
reskedésre alapított cégnek a 
jövőre vonatkozóan nagy ter-
vei vannak: komplex rendszert 
szere tne kiépí teni és mene-
dzselni Magyarországon, kezd-
ve a kender termesztésétől a 
szövet konfekcionálásáig, leg-

végül pedig a hulladék, a kóc 
újrafelhasználásáig. A kócból 
ugyanis ugyanolyan minőségű 
papír készíthető, mint a fából. 

Széli János, a Heavytex Rt. 
vezérigazgatója - akit tisztsé-
gében a közgyű lé s t egnap 
újabb öt esztendőre erősített 
meg - elmondta: amerikai se-
gítséggel újraéled a mezőgaz-
dasági kendertermelés, ami az 
utóbbi években teljesen meg-
szűnt Magyarországon. Idén 
500 hektáron kezdik el a mű-
velés t . Mel les leg régebben 
több ezer hektáron termett a 
kender, s a kiváló minőségű 
kendermagot exportáltuk. Idén 
Franciaországból hozzuk be, 
hogy legyen mit elvetni. A hul-
ladékból pedig Diósgyőrben 
készül papír, természetesen a 
Heavytex Rt. közreműködé-
sével. 

Hal Nelson, az American 
Hemp Mercantile egyik igaz-

gatója, arra kérdésre, hogyan 
„találkozott" a Heavytex Rt.-
vel, a következő történetet me-
sélte el: 

- Másfél évvel ezelőtt egy 
ügyvédi irodában dolgoztam, 
amikor tudomásomra jutott -
egyik ügyfelünkön keresztül -
, hogy a kenderből papírt lehet 
előállítani. Ez a kérdés azért 
izgatott, mert Észak-Ameri-
kában rengeteg erdő pusztul el 
az emberiség papíréhsége mi-
att. Hallottunk arról, hogy ken-
dert csak Magyarországon és 
Kínában termesztenek. A do-
logban üzletet szimatoltunk, 
három ügyvéd összeszedte az 
összes pénzét és elküldött Ma-
gyarországra - körülnézni. Itt 
jö t tem rá, hogy a kenderből 
nemcsak papírt lehet készíteni, 
hanem olyan szövetet, amely 
alkalmas ruházati termékek, 
táskák, bőröndök, cipőfelsőré-
szek gyártására. 

Fotó: Révész Róbert 
- Tudtuk, hogy a Heavytex 

is nehéz időszakot élt át akkor, 
korábban csak az orosz piacok-
ra termelt, partnerei viszont az 
ismert okok miatt fizetésképte-
lenek voltak. Az általuk gyá-
rott szövetet viszont nehéznek 
találtuk, tehát mintát hoztunk a 
magunkéból. Mire újra vissza-
mentem Amerikába, a Heavy-
tex már kísérletezett és adott az 
ú j a lapanyagából . Az e red-
mény olyan távla tokkal ke-
csegtetett, hogy visszatérve cé-
get alapítottunk a Heavytex 
termékeivel való kereskedésre. 

Nelson úr még elmondta: 
egy ideig ő volt a cég egyetlen 
alkalmazottja - ma már 13-an 
vannak. Először 1992 végén 
járt Magyarországon, s az első 
megrendelést 1993. júliusában 
adta föl a Heavytex részére, de 
még csak kis tételben. Szerda, 
1994. augusztus 31. óta pedig 
cége a szegedi Heavytex rész-
vényese. Siettle-ben mintabol-
tot működ te tnek a magya r 
alapanyagú cikkekre alapozva, 
s ellátják velük az úgynevezett 
zöld üzleteket is. A konfek-
cionálás egyelőre még Ame-
rikában történik. 

Mentelmi ügyek 
a Geczi-csapat előtt 

Az Országgyűlés 
Mente lmi , Össze-
férhete t lenségi és 
Mandátumvizsgáló 
bizot tsága (mely-
nek e lnöke Géczi 
József szegedi or-
szággyűlési képvi-
se lő) szerdai zárt 
ülésén, saj tóinfor-
mációk szerint há-
rom személyi ügyet 
tárgyalt. A bizott-
ság megha l lga t t a 
Lusz t ig Pé ter 
MSZP-s képviselőt, 
akit egy német cég 
jelentett fel, s kez-
deményezett ellene 

büntető eljárást. A 
képv i se lő kér te , 
hogy a bizottság já-
ruljon hozzá men-
telmi j o g á n a k fe-
f ü g g e s z t é s é h e z , 
mert tisztázni sze-
retné magát. A bi-
zottság úgy döntött: 
kérni fogja a Parla-
mente t , hogy te-
gyen eleget Lusztig 
Péter kérésének és 
függessze fel men-
telmi jogát. Morvái 
Ferenc FKGP-kép-
v ise lő ügyében a 
bizottság elnapolta 
dön tésé t . Morvái 

Ferenc ellen - mint 
ahogy a sajtó kép-
viselőinek beszár 
molt róla - harmad-
szor újították fel az 
eljárást állítólagos 
ittas vezetés miatt, 
pedig az első két el-
járás bizonyítékok 
h iányában zár ták 
le. Karakas János 
M S Z P - k é p v i s e l ő 
mentelmi jogának 
felfüggesztését in-
d í tványozza a bi-
zot t ság a Par la -
mentnek, mert rá-
galmazási ügyében 
nemcsak ő, hanem 
három más önkor-
mányzati képviselő 
is érintett, tehát a 
bíróság az ügyben 
mindenképp eljár. 

a negyvenmilliós 
fegyverüzlet 

Gyógyszerekért alkatrészek 
Negyvenmillió forint értékű 

baf terüz le t rő l születet t elvi 
megállapodás Keleti György 
honvédelmi miniszter és Ana-
tolij Lopata vezérezredes, uk-
rán vezérkari főnök budapesti 
tárgyalásán. A megbeszélést 
követően elhangzott, hogy ma-
gyar gyógyszerekért cserébe a 
hadsereg számára feltétlenül 
szükséges alkatrészeket szállít 
az ukrán fél . Keleti György 
hozzátette: az üzletet még azért 

nem kötötték meg, mert egye-
lőre bizonytalan, hogy sikerül-
e a honvédség idei költségveté-
séből e lő t e remten i ezt az 
összeget. A tájékoztatás során 
kiderült, hogy eredetileg ennél 
jóval nagyobb volumenű fegy-
verüzletről volt szó, de mint az 
ukrán vendég kifejtette: nem 
politikai, hanem kifejezetten 
gazdasági akadálya van a na-
gyobb ér tékű megál lapodás 
megkötésének. 

í j f / i volt a szocialista ember? A késve és felemásan meg-
LLj indult polgárosodásunk után lépett a színpadra, ami-
kor a pap-katona-jogász magyar polgári szentháromsága 
eljátszotta a szerepét, és nem juthattak már szóhoz többé, 
hacsak nem a recski tábor valamelyik priccsén... 

Ha az időrendet tekintjük, akkor a pap, a katona, a jo-
gász, vagyis a polgár, és mindenki más, előember csupán, 
aki azért született e sárgolyóra, hogy szocialista emberré 
válhasson. És ha ez nem sikerült neki, vagy nem akarta 
ezt az evolúciós lépést egyéni sorsában megtenni, meg is 
maradt az előember „B" kategórióás státuszában, még 
azokban az időkben is, amikor mondjuk, az egyetemi fel-
vételi lapjára, már nem írták rá a származást (egy olyan 
országban, amely a diszkriminációt deklarációiban egyéb-
ként elítélte). 

Milyen volt a szocialista ember? Az biztos, hogy nem 
volt túl informált. Nem tudott például a Molo-
tov-Ribbentrop-paktumról. És nem is kíváncsiskodott ab-
ban az irányban, hanem jóllakott napközisként örült an-
nak, amit megmondták neki, anélkül, hogy annak a nem 
éppen soknak az igazságtartalmát izgatóan firtatta volna. 

Belenyugodott az atyáskodó hatalom létébe, amely ha 
esett, ha fújt, a nem túl sok munkáért nem túl sok fizetést 
biztosított, szerény kiegészítési - és lopkodási - lehetősé-
gekkel. A túlzott kreativitást azonban - többek között az 
egyformásitás jegyében - büntette „az atya". (A végén 
már a közhangulat is erősen támogatta ebben. Emlékszem, 
a nyolcvanas évek közepétől, a fúttal külkeres lányra, aki -
talán Ausztriának - eladott jónéhány vagon, itthon hasz-
nálhatatlan üres üveget. A külker vállalat igazgatója első 
örömében húszezer forint külön jutalmat utalt ki neki, 
amit azonban a vállalati összfelháborodás hatására a le-
ánynak vissza kellett fizetnie...) 

Most azonban új helyzet van. Ma már informáltnak kell 
lennünk. Utána kell járnunk az államtól és a magán szfé-
rában hallott hírek igazságtartalmának: vagyis mindig 
ellenőriznünk kell a fölöttünk, a mellettünk, és az alattunk 
állókat. 

Ma már nem tart el senkit az állam, még azokat se na-
gyon, sajnos, akik tényleg csak ebből tudnának megélni. 
Tehát kreatívnak, találékonynak kell lennünk. 

@supa olyan tulajdonsággal kell felruházni magunkat, 
amelyek a szocialista embertípust kevéssé jellemez-

ték; ha csírájukban meg is voltak, nem teljesedhettek ki. 
Amiből az a nagyon különös dolog következik, hogy a szo-
cialista („szociál-liberális") kormánynak mindent meg kell 
azért tennie, hogy az általa - és közvetlen elődje által is -
megörökölt szocialista embertípus minél hamarabb pol-
gárként szülessen újjá. Másképp nem fogunk megélni. Se 
az ország, se az egyének. 

Érdekes szitu. 

Uu'uX 

• Az Országgyűlés 
alkotmányügyi bi-
zottságának elnöke 
szer in t á r t anak a 
parlamenti demok-
ráciának azok a tö-
rekvések, amelyek 
h a n d a b a n d á z á s s á 
akarják silányítani 
a T. Ház munkáját. 
Hack Péter rámuta-

„Manezsszabalyzat" 
tott, hogy a tervezet 
nem ezeknek az 
erőknek kedvez, hi-
szen a világ parla-
mentjeinek műkö-
désére és nem a 
nagyc i rkusz ma-
nézsszabályzatára 

épít. A politikus ezt 
annak kapcsán 
mondta : T o r g y á n 
József bejelentette, 
hogy a házszabály 
tervezetet az FKP 
nem (íja alá. 

• Európai Rektori Konferencia 

Budapesten a tizedik 
A több mint négyévtizedes 

múltra visszatekintő Európai 
Rektori Konferencia (CRE) 
első ízben tartja közgyűlését 
kelet-európai ország fővárosá-
ban - hangzott el a szeptember 
3-áig tartó tanácskozás szerdai 
sajtótájékoztatóján, a Műegye-
temen. Bíró Péter, a Budapesti 
Műszak i Egye tem rek tora 
hangsúlyozta: ez a megtisztel-
tetés egyben jelzi, hogy jelen-
tős érdeklődés mutatkozik a 
magyar felsőoktatás, a tudo-
mány és kultúra iránt. Az esz-
mecsere a magyar felsőoktatás 
közvetlen bemutakozását biz-
tosítja. A kontinens harminc-
nyolc országából érkezett há-
romszázharminc egyetemi ve-
zető a helyszínen értesülhet a 

magyarországi oktatás hely-
zetéről , problémáiról , útke-
reséséről. 

Hinrich Seidel hannoveri 
professzor, a CRE elnöke ki-
emel te annak fon tos ságá t , 
hogy az egykoron megosztott 
Európa országainak felsőokta-
tási s zakembere i . Kelet és 
Nyugat képviselői immáron 
együtt kereshetik közös problé-
máik megoldását. Ily módon a 
konferencia első ízben kísérel-
heti meg az európa i f e l ső -
oktatás átfogó programjának 
kialakítását. 

Az Európai Rektori Kon-
ferencia X. közgyűlését tegnap 
Göncz Árpád köztársasági el-
nök nyitotta meg. 

• Bakteriológiai vándorgyű-
lést tartottak Szegeden az or-
szág népegészségügy i - és 
t iszt iorvosi szolgála ta inak 
szakemberei. A konferencia 
alkalmat adott arra, hogy az 
aktualitásokról kérdezzük Lá-
nyi Béla professzort, az Or-
szágos Közegészségügyi In-
tézet bakteriológiai főosztá-
lyának vezetőjét. 

• Milyennek itéli az ország 
közegészségügyi helyzetét? 
— Azt mondhatom, hogy az 

ország közegészségügyi hely-
zete jó. Nem romlott, ez biz-
tos, az elmúlt időben, erről 
gondoskodnak az ÁNTSZ-ek 
és a t iszt iorvosi szolgálat . 
Megvan minden lehe tősé-
günk, hogy a nagy járványo-
kat meggátol juk. Előfordul 
néhány járvány, amelyet vi-
lágszerte nem sikerül meggá-
tolni, például a szalmonella 
fertőzéseket és van még egy 
baktérium, a campylobacter, 
amely szintén a szalmonel-
lához hasonló. Ezeket még 
nem sikerült leküzdeni, ezek-
kel együtt kell élni. 

• Mit tehetnek a nép-

KÉRDÉS 

A közegészségügyi vezetőhöz 
egészségügyi intézetek az 
élelmiszerszennyezések és 
a földrajzi közelségben lé-
vő járványok, például a 
kolera továbbterjedése 
ellen? 
- A kémiai é l e l m i s z e r -

szennyezések ellen, történe-
tesen a hamisí tot t paprika 
ólomtartalmának kimutatá-
sára fel vannak készülve a 
közegészségügyi intézetek 
kémiai laboratóriumai. A to-
vábbi feladat már hatósági 
fellépést igényel. A bakteri-
ális betegségekre vonatkozik 
a kérdés második fele. A sze-
gedi értekezlet is arról szólt, 
hogy a bakteriológiai labora-
tóriumoknak mire kell felké-
szülniük, az orvosi bakterio-
lógia jövője mit követel. La-
boratóriumaink alkalmasak a 
kórokozók kimutatására. A 

kolera, mint kórokozó világ-
szerte e l te r jed t századunk 
második felében, de csak a 
higiénésén rossz körülménye-
ket biztosí tó országokban. 
Nálunk erről nem lehet be-
szélni, pillanatnyilag nincs 
meg a kolera te r jedésének 
feltétele. Ha pedig behurcol 
valaki egy kolerát és beteg, 
hasmenése van, a bakterioló-
giai laboratóriumok ki tudják 
mutatni a kórokozót, a bete-
get kórházba szállítják, izo-
lálják a kórokozót, továbbter-
jedését megakadályozzák. 

• Egyre több a rezisztens 
baktérium. A kórokozók 
alkalmazkodóképessége 
milyen kihívást jelent a 
népegészségügynek? 
- A népegészségügynek 

elsősorban laboratóriumi ki-
hívást jelent, mert a laborató-

Lányi Béla 

riumoknak egyre többféle an-
tibiotikummal kell vizsgál-
niuk a kitenyésző kórokozó 
baktériumokat, hogy a klini-
kus meg tudja találni, melyik 
a helyes antibiotikum, amit. a 
gyógyulás érdekében adhat. 
Gazdasági köve tkezménye 
van mindennek természete-
sen, mert kény te lenek va-
gyunk beszerezni külföldről 
drágább antibiotikumokat. A 
korábbi an t ib io t ikumok is 
használatosak, de nem mindig 
kielégítő a hatásuk. 

B. P. 


