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Az MTA millenniumi közgyűlése 

A jövőt formáló erö Megyebál 

Az elnöki dolgozószobában Glatz Ferenc MTA-elnök, Göncz Árpád köztársasági elnök és Orbán Viktor 
kormányfő. (MTI Telefotó: Rózsahegyi Tibor) 

jegyzet 

Szép vagy, 
gyönyörű vagy... 
rlz év csak nekünk sok, de nekünk olykor nagyon. 

Történelmi léptékkel azonban semmi. Csak hál 
nem történelmi lépték, hanem a sajátunk szerint élünk. 
Úgy is mondhatnám, állandó nagyításban: a kis dolgok 
nőnek körénk és fölénk, meg mi is föléjük és köréjük, s 
amikor visszanézünk, a sok apróság ijesztően nagy vál-
tozásokai ad ki. Magunk se hisszük, hogy mindez ve-
lünk történi. 

Apróságban utaztam a héten én is, meglátogattam 
egy barátomat, aki vezető ember egy kis faluban, ahol -
ahogyan ő mondta - még csak most, 2000 ígéreteként 
kezdődik majd a rendszerváltás. Nem utolsósorban az ő 
ténykedésének köszönhetően is. A településen még 
2000-ben is Kun Béla, Lenin és tsai nevét hordják az ut-
catáblák, két oknál fogva: vannak, öten vagy hatan, 
akik hozzájuk vonzódnak, a többiek meg belefásullak 
már, hogy egy-egy emberöltőn belül többször is változ-
nak az utcanevek, a címer az iskolai bizonyítványon 
meg a községházán, miközben a szegénység, amelyben 
élnek, változatlan. 

Úgyhogy nehéz mozgásba hozni a „lakosságot". 
Szinte csak az anyagiak indítják meg a képzeletükei, 
csillantják fel szemükben a vágyakozás sugarait. Egy 
útpályázat például. Hiszen az utcák toldozottak, foldo-
zottak - valamint földesek. Ismerjük az elhanyagolt fa-
lusi utcákat: egy kis zúzott kő, aztán rövidke aszfaltozott 
szakasz, majd besüllyedő kockakövek, köztük meg az 
anyaföld poros foltjai szürkéllenék. Eső után belemerül 
a jármű ezekbe a foltokba, s túlpörögve, csúszva mászik 
föl, vagy egyáltalán nem, mert eltörik a tengely. Útjaví-
tásra meg nincs pénz, honnan is volna. Nincs a község-
ben ipar, nincsenek jólmenő vállalkozók, akik helyben 
fizetnék az iparűzési adót. 

Pályázni kell az útjavításért. Be kell adni egy életes 
tervet, hogy a Lenin utca, a Kun Béla köz. Mező Imre 
tér, meg a többi rendbetételére kellene a pénz. Indokol-
ni kell, előtervet készíteni, előzetes költségvetést gyárta-
ni, s felvázolni, hogy az ujjá varázsolt utcák mennyire 
föllendítenék a falu gazdasági életét. Azután várakozni. 
Vagy lobbizni. Megkeresni a kellő pártkapcsolatokat, és 
a megnyert pályázatért beígérni a majdani szavazatokat. 

Lobbizni, esetleg éppen fordítva. Azt mondja bará-
tom, a főnök, hogy be fogják adni a pályázatot, de 

jó kapcsolatait igénybe véve, el fogja intézni, hogy ne 
nyeljenek. Otthon pedig majd elmondja a népnek, hogy 
ilyen utcanevekkel nem lehet pályázatot nyerni. Meg 
kell változtatni az utcák nevét, azután újra pályázni, 
megnőtt esélyekkel. 

Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország... 

Pick Szeged Rt. 

Sikersztori 

Gyula (MTI) 
A rákos betegségek gyó-

gyításánál használt elektro-
hypertermiás készülék be-
szerzésére jótékonysági me-
gyebált rendeznek május 13-
án Gyulán az Erkel Szálló-
ban. A megyei önkormány-
zat fenntartásában működő 
gyulai megyei kórház gyó-
gyító tevékenységét segítő 
Pándy Kálmán Alapítvány 
számláját gyarapítja majd a 
jótékonysági megyebál be-
vétele. A korszerű rákgyó-
gyftó berendezés negyven-
millió forintba kerül. Ezt az 
összeget szeretnék a szer-
vezők előteremteni, hogy 
Békésben is hozzáférhető le-
gyen a rosszindulatú dagana-
tos betegséget a sejtek fel-
melegítésével gyógyító ké-
szülék. 

Mendöl Tibor 
emléke 

Nagyszénás (MTI) 
Mendöl Tiborra, a jeles 

földrajztudós egyetemi ta-
nárra emlékezik szombaton 
születésének 95. évforduló-
ján szülőfaluja, Nagyszénás. 
Mendöl Tibor (1905-1966), 
a pesti tudományegyetem 
egykori tanára, számos szak-
könyv szerzője, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke 
volt, a településföldrajz elis-
mert tudósa a nagyszénási 
evangélikus parókián szüle-
tett 1905. május 5-én. A 
mostani emléknapon tudo-
mányos ülésre, földrajzver-
senyre kerül sor, s megko-
szorúzzák a tudós szülőhá-
zán elhelyezett emléktáblát. 

Ez is Tiszafái 
Egyek (MTI) 

Előzetes letartóztatásba 
helyezése mellett folytat el-
járást az egyeki Tisza tá j 
Szövetkezet elnöke ellen a 
Hajdú-Bihar Megyei Rend-
őr-főkapitányság. Május 2-
án vették őrizetbe B. Feren-
cet, akit csalással, sikkasz-
tással és hűtlen kezeléssel is 
vádolnak. Az egyeki Tisza-
táj szövetkezet néhány héttel 
ezelőtt került az országos fi-
gyelem középpontjába, ami-
kor kiderült, hogy a települé-
sen legalább 80, de egyes 
adatok szerint 150 szarvas-
marha tetemét ástak el sza-
bálytalanul. A vizsgálatok 
során fény derült arra, hogy 
az állatok éhen pusztultak, s 
azokat Egyek határában, a 
Hortobágyi Nemzeti Park 
szomszédságában elföldel-
ték. 

Budapest (MTI) 
A tudomány, mint 

jövőt formáló erö az el-
múlt időszakban java-
részt interdiszciplináris és 
internacionális lett; hat-
árokat nem ismerő közös 
munkával formálódik -
hangsúlyozta Göncz Ár-
pád köztársasági elnök a 
Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) állam-
alapításra emlékező két-
napos, millenniumi ünne-
pi és rendes közgyűlé-
sén hétfőn Budapesten. 
Göncz Árpád köszöntőjé-
ben rámutatott: az elmúlt 
ezer év minden sejtünkbe 
beépült, ez az, ami kiala-
kított bennünket. 

- Hálás vagyok az Önök 
támogatásáért, amelyet adja-
nak meg utódomnak is -
mondta az államfő, Mádl Fe-
renc jelölésére utalva. Hozzá-
tette: örül, hogy neki adhatja 

Budapest (MTI) 
Mintegy 6100 fiatal szerel 

le csütörtökön, miután teljesí-
tette kilenc hónapos sorkato-
nai szolgálatát - közölték a 
H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m 
sajtófőosztályán. 

Tájékoztatásuk szerint az 
1999 augusztusában bevonult 
honvédeket ünnepélyes állo-
mánygyűlésen búcsúztatják el 
alakulataiknál, majd szerve-
zetten útnak indítják őket lak-
helyükre. 

A fiatalok leszerelési se-
gélyben részesülhetnek, amely 

át a köztársasági elnöki tisz-
tet. 

Glatz Ferenc, az MTA el-
nöke Göncz Árpádnak a meg-
bízatása lejártát követő időre 
egy különfotelt, szabad meg-
jelenést, illetve felszólalást 
ajánlott fel minden akadémiai 
rendezvényen. Külön köszön-
tötte Orbán Viktor kor-
mányfőt, aki - mint mondta -
miniszterelnökként 28 év után 
először tartott előadást tavaly 
az MTA-n. 

A kormány, a gazdasági 
élet és a magyar szellemi élet 
képviselőinek együttműködé-
se a remények szerint leg-
alább öt év gazdasági gyara-
podással jellemezhető idősza-
kot hoz majd el a következő 
esztendőkben - mondta Orbán 
Viktor miniszterelnök a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
hétfői millenniumi közgyűlé-
sét köszöntő beszédében. 
Hangsúlyozta: a kutatás és a 
fejlesztés nagy léptékkel tör-

ténő haladása nélkül ma nincs 
gazdasági gyarapodás. 

A kormányfő utalt arra: a 
magyar fiatalok minden esz-
tendőben számos diákolimpi-
ai, illetve nemzetközi verseny 
díját hozzák haza és minden 
remény megvan arra, hogy ők 
is hamarosan az Akadémia so-
raiban foglaljanak helyet, 
vagy a tudományos élet más 
színterein dolgozzanak. 

Az ünnepi közgyűlésen 
részt vesz a történelmi egyhá-
zak képviseletében Paskai 
László bíboros, prímás, eszter-
gom-budapesli érsek, vala-
mint Németh János, az Alkot-
mánybíróság elnöke, Nemes-
kürty István millenniumi kor-
mánybiztos és Szabad 
György, az országgyűlés volt 
elnöke is. 

A Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) rendes 
közgyűlésének nyitó napján, 
hétfőn kiosztották az Akadé-
miai Díjakat. 

Szabó Gábor, a fizikai tu-
domány doktora, a Szegedi 
Tudományegyetem Optikai és 
Kvantumelektronikai Tanszé-
kének egyetemi tanára a mik-
roelektronika területén végzett 
tudományos kutatásaiért része-
sült Akadémiai Díjban. 

Megosztott díjban részesült 
Elekes Károly, a biológiai tu-
domány doktora, az MTA Ba-
latoni Limnológiai Kutatóinté-
zetének igazgató-helyettese a 
gerinctelen állatok idegrend-
szerének összehasonlító morfo-
lógiai és neurokémiai vizsgála-
táért, valamint Knyihár Erzsé-
bet, az orvostudomány doktora, 
a Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem Neuroló-
giai Klinikai Kutató Laborató-
riumának vezetője olyan új 
anatómiai-hisztokémiai eljárás 
kidolgozásáért, amelynek se-
gítségével kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el a fájdalomimpul-
zusok gerincvelői szintű feldol-
gozásának vizsgálatában. 

minden érintett megkapta. A 
hadkiegészítő parancsnoksá-
gok megküldték az illetékes 
önkormányzatoknak a bevo-
nulási segély kifizetéséhez 
szükséges névjegyzéket. 

A bevonulási segélyt az 
önkormányzat jegyzője a be-
hívóparancs bemutatásakor fi-
zeti ki. Az egyedülálló sorkö-
teles a kötelező legkisebb havi 
munkabér 60 százalékát kap-
ja. Eltartásra jogosult gyer-
mek esetén pedig a teljes mi-
nimálbért adják bevonulási se-
gélyként. 

Budapest (MTI) 
A Pick Szeged Rt. az 

e lsó negyedévben 
7 2 8 , 8 9 mill ió forint 
adózQtt eredményt ért 
el , 2 8 , 4 s z á z a l é k k a l 
többet, mint t a v a l y 
i lyenkor - derül ki a 
cég hétfőn közzétett 
gyorsjelentéséből . Az 
e lemzők az adózott 
eredményt va lamive l 
magasabb szintre, 738 
millió forintra várták. 

A Pick konszolidált mér-
leg szerinti eredménye 26 
százalékot meghaladó mér-
tékben, 709 millió forintra 
nőtt. 

A cég nettó árbevétele 
12,397 milliárd forint lett, 
ami 15 százalékos emelke-
dés az e lőző év hasonló 
időszakához viszonyítva. 

A bázis negyedévben a 
csoport exportját - elsősor-
ban a Ringa Rt.-t - j e -
lentősen érintette a keleti 
piacok gyengélkedése, amit 
tavaly sikerült 

többé-kevésbé pótolni. 
Javult a csoport belföldi és 
az export értékesítésének 
helyzete, emellett kedvező 
keretek között sikerült tar-
tani a költségeket - áll a 
cég gyorsjelentésében. A 
konszolidált belföldi érté-

kes í tés net tó á rbevéte le 
6,911 milliárd, az exporté 
5,486 milliárd forint volt. A 
belföldi értékesítés 12, a 
külföldi 19 százalékkal nőtt 
1999 első negyedévéhez 
képest. 

A Ringa Rt. árbevétele 
az e lső három hónapban 
4.777 milliárd forint volt, 
ami 30 százalékkal múlja 
felül az előző év hasonló 
időszakának értékét. 

A Herz Rt.-é 1,281 milli-
árd forint lett, ami 17 szá-
zalékkal haladja meg a bá-
zis értéket, míg a Szegedi 
Paprika Rt. értékesítésének 
nettó árbevétele 46 száza-
lékkal nőtt, 432 millió volt 
március 31-én. 

Az anyavá l la la tná l a 
gyorsjelentés szerint a bel-
földi értékesítés 13 száza-
lékkal 4,670 milliárd forint-
ra nőtt, az export árbevétel 
2,963 milliárd forint volt, 
valamivel kevesebb az 
előző év elsó negyedévénél. 

A Pick részvényeivel a 
Budapesti Értéktőzsde A 
kategóriájában keresked-
nek. A papír a legutóbbi ke-
reskedési napon, pénteken 
10 ezer 590 forinton zárt, 
míg az elmúlt egy évben 
legmagasabb ára 14 ezer 
900, a legalacsonyabb 6600 
forint volt. 

Leszerelnek, 
bevonulnak 

a honvéd alapilletmény - je-
lenleg 4223 forint - másfél-
szeresétől ötszöröséig terjedő 
összeg lehet. A segély megíté-
lésében a parancsnok dönt, fi-
gyelembe véve a katona csalá-
di és szociális helyzetét. 

A bevonulás május 16-án 
és 17-én lesz, amikor 7000 
sorkötelesnek kell eleget ten-

nie állampolgári kötelezettsé-
gének. 

A Magyar Honvédség pa-
rancsnokának intézkedése 
szerint ha kérik, egy későbbi 
időpontban vonulhatnak be 
azok a sorkötelesek, akik la-
kóhelyükön részt vesznek az 
árvízkárok felszámolásában. 

A behfvóparancsot már 

Tőzsdei jelentés 
A hét viszonylag csende-

sen kezdődött a részvény-
tőzsdén Az árfolyamok je-
lentős Többsége stagnált. Ez 
alól csupán néhány papír 
jelentett kivételt. Az Égis 4 
% -os, míg az Otp 2 % -ot 
meghaladó mértrékben drá-
gult. A bankpapír árfo-
lyamemelekedése mögött 
vélhetően a befektetők ked-
vező eredményvárakozása 
állt A tőzsdei társaságok 
közül két A-kategóriás tár-
saság negyedéves jelentése 
látott napvilágot. A TVK 
ugyan árbevételét 60 % -os 
mértékben tudta növelni, 
de adózott eredménye csu-
pán 8 % - kai nőtt. így a 
pesszimistább elemzői 
várakozások igazolódtak be 
és a részvény árfolyama is 

IDUNAINVEST 
TŐZSDEOCTHÓISÉC R T . 

esett A Pick eredménye 
ennél jóval kedvezőbb lett, 
de árfolyama mégsem tu-
dott emelkedni. A társaság 
üzemi eredményét 54 %-
kai, míg árbevételét 15 %-
kai növelte. A befektetők 
jelentős része az újabb ne-
gyedéves jelntéseket váija 
illetve a FED május 16-i 
üléséig valószínűleg a ki-

várás stratégiáját fogja vá-
lasztani. Jelentősebb ame-
rikai gazdasági adatokat 
csütörtökön és pénteken 
fog kapni a piac. A külföldi 
piacokra nagy hatással 
vannak az euró "megmen-
tése" érdekében tett lé-
pések. Nyilvánvalóan nem 
érdeke az EMU-nak az 
árfolyam drasztikus esése.. 

Réuvéay mm—m Nyltééi Z á r M r U i á k 
vnftoin, 

léimé, (X) 
váltaiéi 

BORSOM 11F.M 1 0 2 5 0 10 150 -55 -0 ,54 

DÉMÁSZ 18 200 18 450 0 0,00 
ÉGIS 12 150 12 700 550 4 ,53 
FOTEX 300 295 -11 -3 ,59 
MATÁV 2 0 1 9 2 0 2 5 10 0,50 
MOI. •1990 4 960 -20 -0 ,40 
OTP 13 6 0 0 13 9 5 5 2 9 5 2,16 
PICK 10 700 10 400 -190 -1 ,79 
RICHTER 15 950 15 750 -145 -0,91 
TVK 4-185 4 4 0 5 -140 -3 ,08 

TeL: [62) 450 000 Szeged Takaréktár u.l, ffig" megbúj áj> 
Szegedi kcprétclcte a Tiszt-lnvcst kit U , 2 5 / O "T" j U U O T I 

Szeszák vádolja Györgyit 

Bűnpártoló volt 
a legfőbb ügyész? 

Budapest (MTI) 
Hivatalos személy által el-

követett bűnpártolással vá-
dolta Györgyi Kálmán távozó 
legfőbb ügyészt és helyette-
sét, Fábián Jánost az 1992 
-93-as Hajdú-Bihar megyei 
olajügyek kapcsán Szeszák 
Gyula nyugalmazott megyei 
főügyész a parlament úgyne-
vezett olajbizottságának 
hétfői ülésén. 

Szeszák Gyula a bizottsági 
meghallgatáson kijelentette: a 
Legfőbb Ügyészség és az 
ORFK akkori vezetői tudato-
san akadályozták a szükséges 
vizsgálatok lefolytatását, és 
ezzel hozzájárultak ahhoz, 

hogy olajbűnözők mentesül-
jenek a felelősségre vonás 
alól. 

A Hajdú-Bihar megyei 
főügyésszé 1992 márciusában 
kinevezett és 1993 októberé-
ben a legfőbb ügyész által 
nyugdíjba küldött Szeszák 
Gyula a bizottság előtt el-
mondta: nem sokkal hivatalá-
ba lépése után terhelő adato-
kat kapott a Nemzetbiztonsá-
gi Hivatal, illetve a rendőrség 
belső elhárításának területileg 
illetékes szerveitől Papp Imre 
akkori megyei rendőrfőkapi-
tány, illetve a szintén hivatá-
sos rendőrtisztként szolgáló 
felesége vonatkozásában. 


