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A forradalmai nem lehel kisajátílani 
- mondta Lippai Pál. 

Az Aradi vértanúk terén lé-
vő kopjafánál dr. Simor Fe-
renc, szegedi városatya intézett 
beszédet a hallgatósághoz. A 
polgárok a beszédet követő ko-
szorúzás után a MÁV fúvósai-
nak nyomában s gyertyával ke-
zükben elindultak a Takaréktár 

utca felé. Itt a mártíromságot 
szenvedett hősökre, '56 két 
szegedi áldozatára, Kovács Jó-
zsefre és Schwartz Lajosra em-
lékeztek. Rövid beszédében 
Török Pál nyugalmazott őr-
nagy elmondta, hogy a hiedel-
mekkel el lentétben a f iatal 

Schwartz nem elvérzett, hanem 
kevéssel az őt ért találat után 
már csak a halálát tudták meg-
állapítani az orvosok. Kovács 
Józsefet pedig - akárcsak az 
1849-ben Aradon kivégzett tá-
bornokokat - a forradalom le-
verése után végezték ki. A ka-

tonatiszt kérte a szegedi önkor-
mányzatot: a szovjet emlékmű 
helyére állítson méltó szobrot, 
mely az ' 56 -os for rada lom 
előtt tiszteleg. 

Este ünnepi közgyűlést tai» 
tottak a színház épületében. Az 
önkormányza t nevében dr. 
Lippai Pál polgármester mon-
dott köszöntőt. Hangoztatta, 
hogy a forradalom után meg-
próbálták kiirtani a szabadság 
utáni vágyat a magyar népből, 
de ez nem s ikerülhete t t . A 
rendszerváltozást követően pe-
dig azok a próbálkozások is 
eredménytelenek voltak, me-
lyek 1956 szellemiségének ki-
sajátítására irányultak. A pol-
gármester után Németh András 
címzetes egyetemi tanár osz-
totta meg a hallgatósággal '56-
tal kapcsolatos élményeit. Fel-
tette a kérdést: vajon egy mai 
fiatal érti-e azokat a fejlemé-
nyeket? Beszéde után a szege-
di történéseket idéző filmet ve-
títettek, majd a színház társu-
lata adott elő irodalmi műsort, 
dalba, versbe foglalt emléke-
zést. 

(arató) 

• A Magyar Köztársaság elnöke - a mi-
niszterelnök javaslatára - nemzeti ünne-
pünk, október 23-a alkalmából Kossuth-
díjat adományozott Faludy György író, 
költő, műfordítónak, írói, költői munkás-
sága elismeréseként. 

A Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresz t je a Csi l laggal (polgári 
tagozat) kitüntetést adományozta művészi 
pályájuk elismeréseként Fischer Annié 
háromszoros Kossuth-díjas zongoramű-
vésznek, kiváló művésznek, Gábor Mik-
lósnak. a Független Színpad Kossuth-díjas 
színművészének, kiváló művésznek. A 
Magyar Köztársasági Érdemrend Közép-
keresztje (polgári tagozat) kitüntetést ado-

Kitüntetések 
az ünnepen 
mányozta a Magyar Köztársaság és a 
Koreai Köztársaság közötti kapcsolatok 
k ia lakí tásában végzet t munkássága 
elismeréseként Etre Sándornak, a Magyar 
Köztársaság szöuli rendkívüli és megha-
talmazot t nagykövetének , i rodalom-
történészi, kritikusi és irodalomszervezői 
munkássága elismeréseként llia Mihály 
József Attila-díjas irodalomtörténésznek, a 
József Attila Tudományegyetem docen-

sének, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskeresztje (polgári tagozat) kitüntetést 
adományozta irodalmi munkássága elis-
meréseként - többek között - Temesi Fe-
renc József Attila-díjas írónak, kimagasló 
pedagógiai és tudományos munkássága el-
ismeréseként Dr. Kedvessy Györgynek, a 
gyógyszerésztudomány doktorának, a 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárá-
nak, több évtizedes oktató-nevelő és tudo-
mányos munkássága elismeréseként dr. 
Fried Istvánnak, az irodalomtudomány 
doktorának, a József Attila Tudomány-
egyetem tanszékvezető egyetemi taná-
rának. 

Koszorúzás Budapesten 
Nemzet i ünnepünk, az 

1956-os forradalom és sza-
badságharc 38. évfordulója 
alkalmából koszorúzási ün-
nepséget rendeztek vasárnap 
délelőtt a Rákoskeresztúri 
köztemető 298-as, 300-as és 
301-es parcellájában. Ünne-
pi beszédében Gál Zoltán, 
az Országgyűlés elnöke rá-
mutatott: a megtévesztés kö-
vetkeztében sokszor azonos 
célokért küzdő jószándékú 
emberek is szembe kerültek 
egymással; az édesanyáknak 
azonban egyformán fájt sze-
retteik halála bármelyik ol-
dalon álltak is. „A történe-
lem beszivárog a személyes 
létbe; ezt tudomásul kell 
vennünk és el kell rendez-

nünk önmagunkban. Nem 
azért, hogy a hősöket össze-
mossuk a bűnösökkel, ha-
nem hazánk jövőjének az 
é rdekében . Ezt je lent i a 
nemzeti megbékélés". 

Az ünnepi beszéd után 
koszorút helyezett el a már-
tírok emlékművénél, vala-
mint Nagy Imre egykori mi-
niszterelnök és az áldozatok 
sírjánál Göncz Árpád köz-
társasági elnök, Horn Gyula 
kormányfő és Gál Zoltán 
házelnök. Lerótták kegyele-
tüket a kormányzat, az ön-
kormányzatok, a fegyveres 
testületek és a különböző 
56-os társadalmi szerveze-
tek képviselői is. 

Zöldágavató Kisteleken 

• Szombaton este a Deák gim-
náziumban tartották az első, 
szegedi Nemzetközi Ifjúsági 
Kórusfesztivál gáláját, melyet 
a Bartók művelődési központ 
és a tanárképző főiskola 1. 
számú gyakorló iskolája rende-
zett. Dr. Ványai Éva alpolgár-
mester bevezetője után a két 
szegedi házigazda, az Ifjú Ze-
nebarátok kórusa és a Bartók 
gyermekkórus adott rövid mű-

K ó r u s g á l a 

sort, majd a németországi 
Schaumburger Márchensánger 
kórus, az olaszországi S.And-
rea kórus, valamint a maros-
vásárhelyi Nagy István vegyes-
kar szerepelt nagy sikerrel. Ké-
pünkön a német kórus tagjai. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

ÍJ\ z agrárkutató azt mondja, kollégáival képtelenek kap-
LLi csolatot teremteni valaki illetékessel; akinek hivatal-
ból válaszolnia kellene húsbavágó kérdéseikre. 

A kutatóintézetek nem szatócsboltok; ezeket nem lehet 
egyszer bezárni, másszor kinyitni. A kutatásban öldöklő 
verseny van; aki két percre leáll, a többiek azonnal elhúz-
nak mellette. Sose rúg többé labdába. 

Magyarországon a fajtanemesités, a hibridizáció - vi-
lágszínvonalú. Hagyományosan az, s még ebben a pilla-
natban is. A magyar búzafajták, napraforgó- és kukorica-
hibridek kelendőek a világpiacon. Minél többen veszik és 
vetik, annál több dollár - licencdíj - jön be az országba. 
Ha a magyar paraszt is ebből vet, biztos lehel a szép és bő 
termésben. Az agrárkutatás megteremtette a magyar mező-
gazdaság termelésének biológiai alapjait. 1975-ben másfél 
milliárdos állami támogatást kaptak a kutatóintézetek; 
1990-re ez 600 millióra apadt. Nagy Ferenc József „ural-
kodása" idején 300 millió volt a földművelési tárcához tar-
tozó nyolc intézet költségvetési támogatása. 1995-ben eb-
ből is lecsippenteni terveznek százmilliót. További elvonást 
helyeztek kilátásba az intézetek saját árbevételeiből (azok 
13 százalékát); a tervezetten felüli árbevételeket, amelyek-
ből a kutatókat lehetett „érdekeltté tenni", vagyis jutal-
mazni - zárolják; az intézetvezetőkel bevezetni tervezik a 
gúzsba kötve táncolás műfajába, meri a költségtételek kö-
zötti átcsoportosítást nem engedik. Az FM néhány ku-
tatóintézete jövőre többet fog befizetni az államkasszába, 
mint amennyit onnan kap. 

Ha életben maradnak. 
A nagy nemzetközi cégek ellenben itt vannak és elég 

elevenek. Nem ölhetett kézzel várják, mikor hódíthatják 
meg egy alapvetően mégiscsak agrárország piacát - vagy 
micsodáját. Mert piac, az esetleg egyáltalán nem lesz. A 16 
ezer forintos, hazai piacon minősített kukoricahibrid he-
lyett 25 ezer forintos amerikait lehet majd venni - és 
punktum. (Mint ahogy a bevált magyar gyógyszer helyett 
háromszor olyan drágán - mondjuk skandinávot...) A 
megvásárolt vetőmag árában ott a licencdíj, azaz könnyen 
előállhat, hogy kis országunk ezzel a mérleghiányos büd-
zséjével is beszáll az amerikai kutatásfinanszírozásba. Úgy 
néz ki, a 70 milliárdos agrártámogatással, s vele szemben 
a font említett százmilliós spórolással, valamint az árbe-
vétel-adóval rendesen meg lehet alapozni a folyamatos f s 
egyre növekvő pénzkiszivattyúzást az országból; a magyar 
agártermelés hazai biológiai alapjainak megdöntésével 
eredményesen tartósítani lehet a teljes kiszolgáltatottságot. 

í f í z ember már azt se bánná, ha az éj leple alatt, de egy 
i-J-i inkognitó nélküli illetékes végre megmondaná: ezt, 
meg azt a kutatóintézetet bezárom, mert nem fizetődik ki a 
tartása. Az így megmaradt pénzemen pedig ezt meg emezt 
- a legjobbakat - továbbra is fönntartom, mert a jó vető-
mag stratégiai érték. Vagy választások előtt csak a pénz-
ügyminiszter meri a nyílt terepen a kivonást gyakorolni? 

(Ez persze így nem igaz. Most hallom, a honvédelmi mi-
niszter döntött a stratégiai értékrendről: árulnak néhány 
laktanyát. Könnyű neki, ő katona.) 

MODUL BAH 

ÉPÍTKEZŐKNEK! 
GYÁRI ARON! 

- Cimsec ragasztók, Fugázók 
— Therwoolin hő-, hangszi getelők 
- Lindab csatorna 
— Jamina tégla és cserép 

Szeged, Csongrádi sgt. 27. Tel. 6 2 / 4 9 1 -022, 474 481 

Tegnap délelőtt koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezést 
tartottak Kisteleken, a temp-
lom mellett 1990-ben felállított 
kopjafa előtt az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 38. és 
a köztársaság kikiáltásának 5. 
évfordulóján. 

Lehmann István, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnöke ün-

Fotó: Schmidt Andrea 

nepi beszédében méltat ta 
Kistelek eredményeit, a városi 
cím elnyerése után bekövetke-
zett dinamikus megújulást. 

Délben került sor a Csong-
rád Megyei Közgyűlés beruhá-
zásában épülő 100 férőhelyes 
idősek £tthonánál a zöldágava-
tó ünnepségre. A nyugdíjasklub 
énekkarának műsora után Leh-

mann István, Ott 
József polgármes-
ter j e len lé tében 
Ratkai Imre, a 
megyei közgyűlés 
alelnöke mondott 
köszöntőt . Az 
1995 nyarára Nó-
vák István tervei 
alapján 300 millió 
forintos beruhá-
zással a Délépítő 
Kft. kivitelezésé-
ben elkészülő lé-
tes í tmény 100 
idős embernek te-
remt kedvező kö-
rülményeket, s a 
továbbiakban 50 
g a r z o n l a k á s b ó l 
ál ló tömböt is 
szeretnének mellé 
felépíteni. 

H. Zs. 

• Az ősz a turisztikában a 
vendégforgalmi tapasztalatok 
összegzésének és a következő 
év előkészítésének szezonja. 
Pesten, a Petőfi Csarnokban 
rövidesen megnyílik a Welco-
mc to Hungary!, azaz az orszá-
gos turisztikai börze, Sze-
geden pedig október 28-29.-
én lesz az idegenforgalom 
„eladóinak" és „vevőinek" 
randevúja. A Vendégvárók 
vásáráról Tury Csilla vásár-
szervezőt kérdeztük. 

• Különbözik-e majd ez a 
rendezvény az ugyanezzel 
a címmel megrendezett, 
tavalyi vásáruktól? 
- A cél azonos: alkalmat 

teremteni arra, hogy értékein-
ket számbavegyük, híreljük, a 
megye jövő évi turisztikai kí-
nálatát egy helyen mutassuk 
be. Nem csupán partnereink-
nek, hanem a nagyközönség-
nek is. Elfogult idegenvezető-
ként adhatom közre tapaszta-
latomat, hogy tíem igazán is-
merik még a helybéliek sem 

KÉRDÉS 

A turisztikai 
vásárszervezőhöz 
környezetük kincsesbánya 
voltát... 

• Kik vesznek részt a ven-
dégvárók megyei sereg-
szemléjén? 
- A tavalyi kiállítók leg-

többje idén is bemutatkozik -
így a nemzetközi vásár, a sza-
badtéri, a Mahart, a népművé-
szeti egyesület lesz mások 
mellett kiállító. Eljönnek -
már visszatérőként - a falusi 
turizmus házigazdái, Puszta-
mérges, Mórahalom, s az ön-
álló idegenforgalmi igazgató-
ságot működtető Csongrád is. 
Sikerült elérni, hogy ezen a 
megyei seregszemlén a tele-

pülések vendéglátással foglal-
kozó vállalkozói - a helyi ön-
kormányzatok szervezésében 
- önálló standon mutatkozza-
nak be. Találkozhatnak majd 
a látogatók a vásáron Hódme-
zővásárhely, Makó, Szentes, 
Kistelek, Ópusz taszer és 
Szegvár házigazdáival, ven-
déglátóival. 

UÉs a vevőkör? 
- Meghívtuk a vásárra a 

budapesti Welcome-ra érkező 
külföldi, s a beutaztatással és 
belföldi turizmussal foglal-
kozó hazai irodák képviselőit. 
Elvisszük őket Ópusztaszerre 
is, hiszen jövő évi megyei kl-

Tury Csilla 

nálatunknak - augusztus 20.-
ától - a restaurált Feszty-kör-
kép már része lesz. A nagy-
közönség vásárlási lehető-
séget kap, s játékos vetélke-
dőkön, kós to lókon vehet 
részt. Pénteken 14 órától , 
szombaton 10-től tehát szó-
rakoztató programokkal váij-
uk a látogatókat a megyeháza 
aulájában. 

P. K. 


