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Eltűnt a titkos ügynök 
Amerika segít — Évfordulók — Miniszteri vizit 

a börtönben — Vizes ügyek 
Czeged — mint az egész ország — békés ünnepre ké-

szülődik. A választás körüli pártosatarozások után 
mintha nyugalmasabb hangulat uralkodna a politikusok 
szféráiban is, ámbátor itt, nálunk, éppen az ünnep napjá-
ra tevődött az önkormányzati testület alakuló ülése, s olt 
lebeg az ájerban a mindannyiunkat érdeklő kérdés: ki lesz 
itt? — mármint a polgármester... Megszaporodtak — la-
punkban is — az új városirányítóknak címzett „üzenetek"; 
nem lesz irigylésre méltó a városatyasors, az bizonyos. 

Az elmúlt napokban a földügyek körül alakultak vi-
ták szűkebb hazánkban, Király Zoltán képviselő SZDSZ-es, 
illetve kisgazdapárti szakértőket hívott meg Szegedre, il-
letve Mórahalomra. Az ellentétes — és a választók véle-
ményével sem mindig egyező — földügyi koncepciókról 
párhuzamos interjúkban tájékoztatunk holnapi számunk-
ban. 

Keresik Végvári őrnagyot 
A rendőrség keresi Vég-

vári Józsefet, a felesége 
által tett bejelentés, vala-
mint a Budapesti Katonai 
Bíróság elnökének írásos 
felszólítása alapján. 

Mint ismeretes, Végvári 
József nyugállományú rend-
őr őrnagynak pénteken reg-
gel 9 órakor kellett volna 
megjelennie a Budapesti 
Katonai Bíróságon a csütör-
tökön kezdődött tárgyalás 
folytatásán. A tárgyalást 
azonban a bírói tanács el-
nöke bizonytalan időre el-
napolta, mert Végvári Jó-
zsef egyórás türelmi idő után 
sem jelent meg a bíróságon. 

Az MTI tudósítójának in-
formációja szerint Végvári 
József felesége pénteken 
11.55 perckor telefonon be-
jelentést tett a Budapest IV. 
Kerületi Rendőrkapitánysá-
gon, mert a fér je csütörtö-
kön este eltűnt. A rendőr-
kapitányság vezetője meg-
kérte a feleséget, hogy a be-
jelentését személyesen tegye 
meg a rendőrségen, erre dél-
után 16 óra után került sor. 
A Budapesti Katonai Bíró-
ság megkeresése 13.30 körül 
érkezett a rendőrkapitány-
ságra. 

A IV. Kerületi Rendőrka-
pitányság vezetője az eltű-

Szeged —1956 
Az '56-06 országos em-

Iékünnepség-sorozat nyitá-
nyaként a Történelmi 
Igazságtétel Bizottsága, a 
József Attila Tudomány-
egyetem és a Fidesz sze-
gedi tagozata október 20-
án, ma 17 órakor a Böl-
csészettudományi Kar Ady 
téri épületének auditórium 
maximumában a MEFESZ-
nagygyűlés 34. évforduló-
ján emlékestet rendez. A 
megemlékezést Rainer M. 
János történész nyi t ja 

meg. Megszólalnak a for-
radalom egykori szegedi 
vezetői: dr. Perbíró József, 
a Szegedi Forradalmi Ta-
nács elnöke; Lazúr Barna, 
a városi nemzetőrség pa-
rancsnoka; dr. Kiss Ta-
más és Tóth Imre, a ME-
FESZ alapítói. A beszélge-
tést Horváth Tamás író, 
újságíró, a TIB sajtóti tká-
ra vezeti, s vár ja az 1956-
os szegedi események 
szemtanúinak kiegészítése-
it és az. azóta felnőtt ge-
nerációk kérdéseit. 

nési ügyekben szokásos el- családtagokat. A rendőri 
sődleges intézkedéseket adatgyűjtés során a lakás-
megtette. Nyomozók jelen- ban jelen volt az ügyben 
tek meg Végvári József la- érintett Lovas Zoltán újság-
kásán, és meghallgatták a író is. 

A támogatás folyamatos 
„George Bush elnök biz-

tosított engem: az Öböl-vál-
ság és más kérdések nem 
térítik el az Egyesült Álla-
mok figyelmét Közép-Kelet-
Európáról" — hangoztatta 

pénteki washingtoni saj tó-
értekezletén Antall József. 

A miniszterelnök méltat ta 
látogatásának baráti légkö-
rét, azt a tényt, hogy az 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Arany János iskola — a „rókusi hármas / / 

Nóvák István Ybl-díjas 
építész tervei a lapján ké-
szült el Szeged legújabb, 
tizenhat tantermes általá-
nos iskolája a rókusi lakó-
telepen. Szeptemberben 
már birtokba vehették a 
gyerekek és a tanárok a 
kupolásnak is becéző!t im-
pozáns épületet, ám ünne-
pélyesen csak tegnap dei-
előtt 10 órakor adták át 
rendeltetésének az iskolát. 
Az ávatóra invitáló meg-
hívó egyben névadóra is 
szólt: hadd felejtsük el 
minél előbb a számozott 
megjelölést, kapjon ez a 
szép tanintézet megjelené-
séhez, külső-belső értékei-
hez méltó nevet. Felejtsük 
el tehát a Rókus I l l-ast , 
az általános iskola klasz-
szikus költőnk, Arany Já-
nos nevét viseli ezentúl. 
Megannyi rendezvénnyel, 
hagyományteremtő Toldi-
napokkal, vers- és próza-
mondó versenyekkel kép-
viselik majd névadójuk 
szellenjiségét, aki nyolc-
vannyolc évVel ezelőtt, ok-
tóber 22-én hunyt el. 

Veszely Ferenc festőmű-
vész különleges fényjáték-
ra épülő, fiút és lányt áb-
rázoló figuráival díszítette 
az aulát — ott tartották az 
ünnepséget; Révész István 
iskolaigazgató köszöntötte 

a megjelenteket, majd 
Komlós Attila, a Magya-
rok Világszövetségének 
megbízott főtitkára mon-
dott ünnepi beszédet, és 
avatta fel az iskolát. Ezt 
követően Baranyai Zsolt 
egyetemi adjunktus, Arany 
János irodalmi munkássá-
gának avatott ismerője 

méltatta a költő életútját. 
Az ünnepi műsorban köz-
reműködött Bicskei Ká-
roly színművész, az iskola 
kórusa és a diákszínjátszó-
kör, amely a Bajusz című 
elbeszélő költemény dra-
matizált változatát adta 
elő. .A névadó alkalmából 
több kiállítást is rendez-

tek. Az Arany Jánosra 
emlékező tablókon kívül 
hazánk védett növényeiről 
készített fotókat, termé-
szetvédelmi plakátokat, 
valamint Fűz Vera érem-
művész munkáit tekinthet-
ték meg az ünnepség 
résztvevői. 

Gombos Erzsébet 

Garniszálló a kádban 

ü flottakapitány 
partra száll? 

Parázs vita alakult ki az elmúlt hetekben az újszegedi 
termálfürdő sorsát illetően. Megtörtént a Gomba felújítása 
utáni műszaki átadás, a lakat azonban még jó ideig a ka-
pun marad, mert a Szegedi Vízművek és Fürdők Vállalat-
nak nincs pénze arra, hogy a szellőztetőberendezést kor-
szerűsítse. Így, ha használnák az uszodát, a pára nyomán 
ismét gombásodna a Gomba. A hírre két vállalkozó — 
Marosi Attila és Oláh Attila, a Gasztroszerviz Kft. vezetői 
— jelentkezett; ők már négy hónappal ezelőtt hasznosítá-
si javaslattal álltak elő. amit a városi tanács elutasított. 
Bérbe kívánták venni ugyanis a termálfürdőt és a SZUE-t, 
hogy szabadidő- és sportközpontot létesítsenek. Állításuk 
szerint a szegediek sem károsulnának, hiszen cserébe 

ponyvával fednék le télire a SZUE-t. 

Kft.-kben már nincs veszteség 
— Egyelőre nem eladó az 

uszoda! — szögezi le Töl-
gyesi Béla, a vízművek igaz-
gatója. — A tervekről jó-
szerével mi is az újságból 
értesültünk. Nem szeretnénk 
ölre menni a vállalkozókkal. 
A helyzet megoldásának kul-
csa az önkormányzat kezé-
ben van. 

— El kell dönteni, mit 
akar a város — veti közbe 
Kovács Gábor főmérnök. — 
Ha fürdővárost, akkor arra 
áldozni is kell, de nem tar t -
juk elképzelhetetlennek az 
uszodák privatizálását. Az az 
igazság, hogy ez a vállalko-
zás sehol a világon nem 
nyereséges. 

— Az év elején 27 mil-
liós veszteséget kalkulál-
tunk a fürdőkre — folytatja 
az igazgató. — A tanács vi-
szont a tavalyi 20 millió 
helyett csak 14-et tudott tá-
mogatásként adni. Lépnünk 
kellett. Most mínusz 4 mil-
liónál tartunk, év végére 
viszont 6 millióra rúg majd 
a számla. 

— Az uszodák vesztesége-
sek, közben az a hír járja, 

hogy a cég milliókért vett 
részvényeket. 

— Ezt sokan félreértették. 
A hír igaz, de nem egészen 
így. Tavaly, az év végén be-
folyt bevételeket már nem 
akartuk elkölteni, az idei 
fejlesztésekre szántuk. Va-
lóban vettünk részvényeket, 
majd továbbadtuk — egy-
milliós haszonnal. A pénzt 
pedig az idén fejlesztésre 
fordítottuk. 

— Miközben az úszóháza-
kat és a Szőke Tisza hajót 
kft.-be vitték. Ami az ál-
lami vállalatnak csak vesz-
teséges, az hogyan hozhat 
hasznot egy vállalkozónak? 

— Ügy, hogy mások a já-
tékszabályok. A vízművek 
összességében ugyan nyere-
s_éges, de a fürdőágazat so-
sem volt az. Egyszerűen át-
pumpáltuk eddig a pénzt, 
de ezután ez már nem megy. 
A tiszai flotta kft.-sítésével 
hat és fél milliós veszteség-
től szabadultunk meg. Sőt, 
1 millió 300 ezer forint bér-
leti díjat is kapunk éven-
te. 

Nem lesz kádaztatás 
— Ha egy kft.-nek ilyen 

jó üzlet ez. akkor miért nem 
a vízművek vállalkozik? 

— Próbálkoztunk. Három 
éve hétvégeken pancsi-par-
tit rendeztünk a Gombá-
ban. 

— Egyszer! 

— Mert a másodikat be-
ti ' tották. A szomszédos ta-
nácsi vendégházban éppen 
az akkori kb-titkár, Berecz 
János vendégeskedett A 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Hétvégi 
» 

magazinunkban 
- a fogadalmi templom felszentelésének 60. évforduló-

jára emlékezünk; 
• felidézzük az 1956-os szegedi eseményeket; 
• olvashatják a családoknak szóló összeállítást 

(újszászi) 

Programfejlesztők figyelem! 
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