
1989. március 20., hétfő 3 

Légikikötő a Bajai úton 

„Érdemes törni a fejünket!" 

E7. a hangár, bizony, már ipartörténeti érdekesség, de felépült mellette az új is. 

Azt hallottam, hogy nagy 
•tervek, formálódnak a Bajai 
üt melletti MHSZ-repülőté-
ren. De azt is hallottam: 
„ugyan már, minálunk az 
ilyen tervekből úgysem lesz 
semmi . . . " S mivel a sok 
hír, álhír, meg félhír után 
már igazán kíváncsivá lesz 
egy újságíró, kézenfekvőnek 
tűnt, hogy a legilletékesebb, 
Podolesák András százados, 

a repülőtér parancsnoka be-
szeljen arról, milyen jövőt 
terveznek Szeged nyugati 
határánál? 

— Mielőtt szárnyain* a 
képzelet, talán egy rövid 
bemutathozast hadd kérjek. 
No. nem a parancsnok sze-
mélyé lenne most a legfon-
tosabb. hanem a reptér tör-
ténetéről szeretnéd faggatóz-
ni. 

]— Ez a terület az első 
világháború után már ka-
tonai reptér volt, majd a 
második világháború idején 
nagyobb beruházásba kezd-
tek i t t A most látható épü-
letek nagy része — bár ma 
véletlenül sem repülési cé-
lokat szolgálnak — akkor 
épült, de a fejlesztés aztán 
az ötvenes években teljesen 
elmaradt Sót, a sportrepü-
lés is átkerült egy időben 
Algyöre. Amikor aztán a 
belföldi légiforgalom a 60-
as évek elején megszűnt, 
teljesen kihalttá vált ez a 
reptér — egészen 1968-ig. 
Akkor ideiglenes jelleggel 
— ahogy akkor mondták — 
ide költözött az MHSZ-repü-
lés, s el kellett telnie vagy 
két évtizednek, mire telje-
sen biztossá vált. hogy he-
lyünk végleges, vagyis, érde-
mes komolyabb beruházáso-
kon is törni a fejünket. 

— Ez aligha csak a sport-
repülésre vonatkozna ... 

— Nézze, ma az a helv-
zet hogy repterünk valóban 
csak a sportrepülés bázisa, 
s a vállalatoktól kapott tá-

mogatások is épp úgy érkez-
nek, mintha mondjuk egy 
focicsapatot pénzelnének. Mi 
ennek a segítségnek is na-
gyon örülünk, de a XX. szá-
zad vége felé ideje lenne 
már észrevenni, hogy ez a 
terület nem egyszerűen 
MHSZ-reptér, hanem Sze-
gednek, mint közép-európai 
városnak a légi kapuja is 
lehetne. 

— Nem túl merész álmok 
ezek a nagy szegénység ide-
jén? 

— Ahogy vesszük . . . El-
mondom először is, mi szól 
a fejlesztés mellett. Tehát: 
a szegedi reptér az ország 
legjobb és legnagyobb, mint-
egy 250 hektár területű fü-
ves reptere. A talaja kiváló, 
s itt minden szélirány ese-
tén felszállhatnak a gépek. 
Nem csoda, hogy a sporto-
lók is nagyon kedvelik, s ha 
csak lehet, itt rendezik a 
különböző országos bajnok-
ságokat. S az sem véletlen, 
hogy minden esélyünk meg-
van arra — 1992-ben itt ren-
dezzük meg a vitorlázóre-
pülök Európa-bajnokságát. 
No, ennyit a sportról. Ami 
pedig a polgári repülés le-
hetőségeit illeti: napjaink-
ban a kisgépes magánforga-
lom már csök mifelénk szá-
mít elérhetetlen luxusnak, 
a nyugati országokban vi-
szont üzletemberek, politi-
kusok, vagy tehetősebb pol-
gárok bizony hétköznapi 
közlekedési alkalmatosság-
nak tekintik — joggal — a 
repülőgépet. Amikor a fej-
lesztéseken törtüik a fejün-
ket, mi rájuk, az Európát 
már behálózó magánforga-
lomra gondoltunk. Szeged, 
megítélésem szerint, jó állo-
mása lehetne a Nyugat- és 
Észak-Európából az Adriá-
ra és persze onnan vissza-
indulóknak, akik ma ha-
zánkban csak egy helyen, 
Budapesten kaphatnak le-

szállási engedélyt. De példá-
ul gazdasági életünk •nyitá-
sával az is együttjár, hogy 
nyugati üzletemberek gyak-
rabban látogatnak hozzánk, 
s mint mondtam, ők bizony 
előszeretettel használják a 
repülőt Akár máris szolgál-
hatok példával: az oroshá-
zi üveggyártól máris meg-
kerestek, hogy a hozzájuk 
érkezó amerikai, vagy nyu-
gat-európai üzletembereket 
tudnánk-e fogadni? 

— Es tudnák? 

— A mai felszéreltségünk-
kel, kiszolgáló létesítmé-
nyeinkkel természetesen 
nem. De ha a reptér szom-
szédságában levő, ma még 
raktárépületnek használt 
építményt megkapnánk, ott 
kiépíthetnénk egy kis szál-
lodát az összes járulékos 
helyiségével, s ezzel egy 
időben külön helyet tud-
nánk biztosítani az MHSZ-
klubnak, a repülős kiképzés-
nek .. . 

— Mindezt...? 

— Mindezt mai áron szá-
molva 170 millió forintért 
Tudom, hihetetlenül hang-
zik, hogy ez összejöjjön, de 
elárulom, hogy csak nálunk 
ragadtak le a közlekedésért 
felelős szakemberek a 20-as 
busz szintjén. Mert például 
az a nyugati üzletház, 
amellyel most is tárgyalunk, 
lát pénzt az ötletben, hiszen 
jól tudják, ez Nyugat-Euró-
pában bizony kemény pro-
fitot produkáló üzletág. 

— Akkor fejezzük be ez-
zel: a reptér parancsnoka 
bizakodó? 

— Valóban az vagvok. 
csak nagyon szeretném már, 
ha végre megváltozna Sze-
geden néhány, döntésre jo-
gosult ember szemlélete, s 
rájöjjön a város, milyen ér-
tékkel rendelkezik i t t a 
Bajai út mellett 

Bátyi Zoltán 

Külön-külön vagy együtt? 
KISZ helyett MSZISZSZ legyen az új név — 
javasolták a szegedi küldöttértekezleten 

A városi KISZ-bizottság egy korábbi döntése érteimé-

ben szombaton megtartotta küldöttértekezletét a szegcdi 

városi pártbizottság székházában. A fórum délelőtt fél 9-

kor kezdődött. A küldötteknek választ kellett adniuk, mint 

hogy hová csatlakozzanak, milyen álláspontot képviselje-

nek a közelgő májusi kongresszuson és hogyan értékeljék 

az elmúlt időszakot, milyen munkát is végeztek az 1988. 

december 3-i küldöttgyűlésük óta. írásunk, a teljesség igé-

nye nélkül, néhány jellemző gondolatot, véleményt ismer-

tet. Mi foglalkoztatja a 33 éve zászlót bontott, egységesnek 

deklarált Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség mai 

tagjait? Megújul-c a KISZ? A különböző érdeklődésű, ér-

dekeltségű, foglalkozású és gondolkodású fiatalok külön-

külön, vagy egy nagy szövetségben, a konszenzus elvét be-

tartva küzdjenek közös érdekeik érvéniyesítéséért, maguk 

és a most formálódó reformpárti társadalom javára? 

Szolgáltatás 
Adócsaló leszek! — ha-

tároztam el a minap Pon-
tosabban, rákényszeritenek, 
hogy ne iegvek időben ele-
get állampolgári kötelessé-
gemnek. Pedig én készül-
tem . . . Nem úgy, mint a 
posta. Pénteken már kora 
délelőtt hatalmas sor kí-
gyózott a Széchenyi téri 
főpostán. Aki ide beáll, 
arról megmintázom a tü-
relem szobrát. Mivel jö-
vőre is „szeretnék" adót 
fizetni, úgy döntöttem, in-
kább dolgozom. Sebaj, majd 
hazafelé menet valamelyik 
„kispostán" • feladom' a 
pénzt! 

Fél négykor a József 
Attila sugárúton szinte 

senki sem támasztotta a 
postafiók pultját, az al-
kalmazottakon kívül. Ez 
való nekem, gondoltam és 
már nyújtottam is be az 
ablakon az előre elkészí-
tett csomagot, pénzt. 

— A levelet átveszem, a 
pénzt nem! — közölte ud-
variasan a hölgy. 

— De még csak fél négy 
van, ós önök négyig van-
nak nyitva — próbáltam 
védekezni. 

— De háromkor már 
lezárjuk a pénztárt! — 
kaptam az ellentmondást 
nem tűrő választ. 

Mit tehettem? Odébb 
álltam. Azután otthon el-

morfondíroztam. Vajon a 
posta miért nem igyeke-
zett felkészülni az utolsó 
néhány napi „rohamra". 
Talán most egy-két hétig 
nyújtott műszakban is át-
vehetnék az adót. 

És különben is: ki nyitja 
rájuk az ajtót reggel 8-tól 
délután 3-ig, amikor min-
denki dolgozik? Nem le-
hetne ezt másként csinál-
ni? Már mint a nyitva tar-
tást. Ügy, hogy ne csak a 
postásoknak, hanem a la-
kosságnak is jó legyen? 

Hiszen (szolg)-áltatás he-
lyett szolgáltatást várnánk 
el az egyre emelkedő díj-
szabás mellett... 

II. G. 

Először (kitüntetéseket ad-
tak azoknak a fiataloknak, 
akik kiemelkedő munkát vé-
geztek az ifjúsági szövetség-
ben. Ezt (követően a doku-
mentumszerkesztó bizottság 
vezetője, Szilágyi A kos, a 
városi KISZ-bizottság első 
titkára kért szót. Elmondta, 
a küldötteknek előre meg-
küldött dokumentumterve-
zethez; nem kíván szóbeli 
kiegészítést tenni, azonban 
mint a Magyar Kommunis-
ta Ifjúsági Szövetség egyik 
tagja, néhány eseményt ki-
emelt, amely meghatározta 
a dokumentumban foglalta-
kat Egy félreértést kell elő-
ször is tisztázni, hisz fontos 
feladat meghatározni a 
KISZ-hez való csatlakozást, 
a tagszervezett lehetőség fo-
galmát, a 'bejelentkezést. Ez 
azért is fontos, mert a kong-
resszus arról is dönt milyen 
szervezeti keretek közt kí-
ván működni a továbbiak-
ban. Személyes tapasztalata 
szerint az elmúlt időszak 
dónéshozatali mechanizmusa 
erősen maigán viselte azt, 
hogy az ifjúsági szövetségre 
1957-től a centralizmus volt 
a jellemző. 

Ennek a városnak szellemi 

ereje megérdemli, hogy mind 

a kongresszusban, mind 

egyéb körben saját önálló 

döntéshozatallal rendelkez-

zen. Az első titkár személyi 

kérdésekkel is foglalkozott 

mert felmerült az a lehető-

ség, hogy az ifjúsági szövet-

ség tagjait tömörítő városi 

KISZ-bizottság a kongresz-

szus után esetleg választ-

mányként működik, mely-

nek politikai vezetője az el-

nök, az apparátus irányítója 

pedig a titkár legyen. Vé-

lem enye szerint ez rendkí-

vül demokratikus, de csak 

akkor, ha nincs „politikai 

slatáriális állapot". Azt is 

meg kell fontolni, hogy a 

jelenlegi apparátus létszáma 

igazodik-e a taglétszámhoz? 

Míg négy-öt évvel ezelőtt 

24 ezer tagja volt az ifjúsá-

gi szövetségnek városiak-

ban, tavaly már csak 12 és 

az eddigi bejelentkezések 

alapján a különböző vállala-

toknál és intézményeknél 

működő KISZ-szervezetek 

taglétszáma 2616, a középis-

kolákban 2191. Végül hang-

súlyozta, „a jelenlegi eset-

ben akár most. akár a má-

jusban megválasztásra ke-

rülő első számú vezetőnek 

bizalmat kell adni és széles-

körű jogkörrel felruházni." 

Tóth László, az értelmi-
ségi rétegtanács képviselője 
nem nélkülözhette a szub-
jektivitást. hisz javaslatként 
hangzott el, hogy társadal-
mi munkában vállalja a po-
litikai vezetést, amennyiben 
megbízza a küldöttgyűlés ez-
zel őt. Március 15-éről szól-
va elmondta, hogy látta az 
új politikai szervezetek és a 
KISZ-szervezetek ünneplé-
sét és úgy érezte, hogy a 
KISZ tért vesztett. Idézte az 

egyik szónokot, aki azt 
mondta: 1986—87-ben a ma-
gyar nép felemeli te a fejét. 
Ez a KISZ-re — úgy érzi — 
nem vonatkozik, a KISZ 
programot alkot, szervező-
dik. szervezeti szabályzatot 
formál, miközben elveszt' 
tagságát 

Miért nem' politizál a 
KISZ. miért nem próbálja 
megmozgatni a tömegéket? 
Fölmerül a kérdés; egy vagy 
több titkárt válasszanak-e, 
igenis ennek, a fórumnak 
kell döntenie erről, mert ha 
ezt elmulasztja, a kongresz-
szusi sem segíthet. Vélemé-
nye szerint egy KlSZ-veze-
tőnek nem szabad függeni 
anyagilag a mozgalomtól. 

Természetesen szó esett 
arról is, miből tartsa fönn 
magát az ifjúsági szövetség? 
Csányi Zoltán, a megyei 

KISZ-bizottság első titkára 
azt javasolta, hogy a meg-
kurtított költségvetési támo-
gatás minél nagyobb része 
jusson az alsóbb szintű szer-
vezeteknek. A megyei KISZ-
bizottság rendelkezésére ál-
ló pénz a tavalyihoz képest 
8 millióval csökkent, en-
nek ellenére Szeged várew 5 
millió forinttal gazdálkod-
hat. 

Tóth Katalin a tú lzot t lét-

számú apparátust kifogásol-

ta és javaslata szerint az 

erre az évre rendelkezésre 

álló pénzeszközök, kétharma-

dát a kongresszus utáni idő-

szakra kell tartalékolni, 

hogy az új szövetségi rend-

szerben. a tagszervezetek 

megfelelő anyagi háttérrel 

kezdjék meg munkájukat. 

Révész Mihály a városi 

pártbizottság nevében szólt. 

Jelentősnek minősítette a 

fórumot, minden problémá-

jával együtt. Az újjászerve-

ződő ifjúsági szövetséget egy 

járni tanuló kisgyermekhez 

hasonlította, aki néha bi-

zony még meg-megroggyan. 

térdre esik. A KISZ keresi 

saját azonosságtudatát, ön-

magát próbálja meghatároz-

ni, és ugyanolyan szenvedő 

alanya a társadalmi modell-

váltásnak, mint más szerve-

zetek. Túljutva a krízisen, 

lehetővé válik, hogy politi-

záló szervezet legyen. 

Sütöri László: „Am iben 
ma döntést kell hoznunk, az 
a szövetségi típusú műkö-
déssel kapcsolatos. Nyilván 
azért vitatkozunk. tárgya-
lunk most, mert vannak kö-
zös érdekeink. Ha most el-
döntjük, hogy szövetségi 
rendszert akarunk, tisztázni 
kell, hogy kik, mikor, miért 
akarják e szövetséget meg-
kötni. Ehhez nyújt segítsé-
get a városi KISZ-bizottság 
programja." 

Délutánra a véleménykü-
lönbségek fölkorbácsolták a 
kedélyeket. A két táborra 
oszlott küldöttgyűlés részt-
vevői úgynevezett konzultá-
ciós szünetet kértek. A kér-
dés az volt, hogyan és ho-
vá csatlakozzanak? Milyen 
álláspontot képviseljenek? A 

fórum résztvevőinek egyik 

része a szegedi dolgozó fia-

talok ifjúsági szövetsége 

képviseletében — mely már-

cius 29-én tartja közgyűlését 

— azt az álláspontot képvi-

selte, hogy a testület a je-

lenlegi létszámaránnyal mű-

ködjön a következő városi 

küldöttgyűlésig, és elsődle-

ges feladata legyen a városi 

szintű új szervezeti forma 

alapszabályának elkészítése, 

a jelenlegi KISZ-szervezetek 

városi szintű képviselete és 

a májusi küldöttgyűlés meg-

szervezése. A „kibesek" — 

középiskolai KISZ-bizottság 

— pedig azon a véleményen 

voltak, hogy a jelenlegi tes-

tületet oszlassa fel a kül-

döttgyűlés és a tagszerveze-

tek májusban döntsenek, a 

kongresszus után, a továb-

biakról. 

Konszenzus született, mint 

megannyi más kérdésben is. 

A határozatok lényeges 

pontjai, hogy a várog KISZ-

tagsága a megyei tagszerve-

zetnek csatlakozik, önálló 

tagszervezetet akar kialakí-

tani és a kongresszust kö-

vetőe'., májusban ismét le-

gyen küldöttgyűlést A vá-

rosi bizottság költségvetésé-

nek időarányos részét az el-

ső félévben a jelenlegi ' el-

osztási elvek szerint hasz-

nálja fel és a fennmaradd 

részt normatív módon kap-

ják meg a szervezetek, akik 

arról is döntenek majd, 

hogy apparátusaikat hogyan 

finonszírcxzzák. A KISZ utód-

szervezetének űj nevére is 

döntés született elvetve a 

jelenlegit, és a baloldali if-

júsági szervezetek szövetsé-

ge elnevezést a kongresszu-

si küldöttek a KISZ legma-

gasabb fórumán a Magyar 

Szocialista Ifjúsági Szerveze-

tek Szövetsége elnevezést 

javasolják majd. 

Nem kevés vita volt ak-
kor sem, amikor a jelölést 
előkészítő bizottság vezetője, 
Németh Sándor javaslatát 
elmondta. Üj első számú ve-
zetőt kellett választania a 
tanácskozás résztvevőinek, 
mert Szilágyi Ákos városi 
első titkár felmentését kér-
te. Kormányos Gábor t i tkár 
pedig április elsejétől más-
hol kíván dolgozni, vállalva 
azt, hogy társadalmi mun-
kában a KISZ XII. kong-
resszusáig betölti korábbi 
funkcióját. Egyúttal arról is 
dönteni kellett, hogy az új 
vezető társadalmi munká-
ban vagy főállásban végéfc-
ze-e munkáját majd ezen-
túl. A szavazás módjáról is 
vita kerekedett, végül itt is 
dönt/s született, a „szava-
zól istára" Tóth László és 
Bereznai Gusztáv, a városi 
KISZ-bizottság eddigi meg-
bízott titkára került föl. 
Többen „kétkörös szavazást" 
javasoltak. Végül is csak 
akkor kellett volna még 
egyszer szavazni, ha a tár-
sadalmi ^ munkás titkárt vá-
lasztja nieg a küldöttgyűlés. 
Erre nem került sor, mert 
a 63 döntési joggal rendel-
kező küldött 59 érvényes 
szavazatot adott le. amely-
ből 38 szavazatot Bereznai 
Gusztáv, 21-et pedig Tóth 
László kapott így tehát a 
városi KISZ-bizottság új 
első titkára Bereznai Gusz-
táv lett. Végül késő délután, 
negyed 6-kor. a küldöttgyű-
lés résztvevői megválasztot-
ták a kongresszusi küldöt-
teiket is. Szeged város 
KISZ-tagiait Malatinszky 
Judit, Tóth László és Vár-
nagy József képviseli majd 
a KISZ kongresszusán. 

Czakú János 


