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Van költségvetés, van jegyző 
Az éjszakai órákban a köz-

gyűlés példás munkával, a po-
litikai szempontokat teljesen 
mellőzve, elfogadta a város 
1992-es költségvetését, kezdte 
rövid sajtótájékoztatóját dr. 
Lippai Pál polgármester tegnap 
délelőtt a városházán. - A 
városüzemeltetés mellett jelen-
tős összegeket csoportos í -
tottunk az infrastruktúra fejlesz-
tésére is. (A harmadik körútra, 
kerékpárutakra, a szilárd burko-
latú utak bővítésére, önerős csa-
tornaépítkezésekre, a szenny-
vízt iszt í tó tervére, tornater-
mekre stb.) 

A tegnapi ülés másik ered-
ménye, hogy éjfél óta van a 
városnak jegyzője. Dr. Tóth 
Lászlót, a korábbi vb-titkárt, 
majd megbízott jegyzőt („jegy-
zői feladatokat ellátó vb-titkár") 
mindössze egyetlen ellenszava-
zattal választották meg a 
városházi apparátus vezetőjévé. 
(Ezzel automatikusan rendező-
dött fizetési besorolása is.) Dr. 

Lippai Pál hozzátette, a liberális 
frakcióból többen szakmai 
fenntartásaikat hangoztatva 
álltak a konzervatív frakciótól 
támogatott megbízott jegyző 
mellé, s adták le igenlő voksa-
ikat; a kompromisszumot a 
város érdekében kötötték. 

Választanak-e harmadik 
(gazdasági) alpolgármestert is? 

Dr. Lippai Pál elmondta, az 
szmsz-t végleges formájában 
két hét múlva fogadják el, a 
szabályzat lehetővé teszi, hogy e 
tisztséget is betöltsék. 

Védettek-e a városházi te-
lefonok, hogy a bombariadóhoz 
hasonló forró helyzetben ne 
teljesen kihűlt nyomon induljon 
a rendőrség? 

Nem, hangzott a polgár-
mester tömör válasza, de ha a 
házi költségvetés engedi, meg-
teszik a szükséges lépéseket a 
technikai fejlesztésre. 
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A város jegyzője 
Tizennégy hónapig húzta a város jegyző neiKui. nl 

rendi bizottságon nem múlt a dolog. Dr. Piri József elnök 
vezetésével igen sokszor bekészítették az urnákat a díszte-
rembe, hogy a tisztelt közgyűlés leadja voksait. (Össze is jött 
abban sok minden, a 20 fillérestől az erotic centeres szóró-
lapig, csak a kellő számú érvényes szavazat nem.) Az önkor-
mányzati nagykoalíció a legrosszabb pillanatban esett szét; 
mondogatták is eleget a képviselők: tiszta szerencse, hogy pol-
gármestert sikerült választani, no és akkor már álltak a bizott-
ságok is, és volt egy ideiglenes szmsz. A jegyző-ügy meg-
fagyasztotta az értelmes politizálást a városban. A kon-
zervatívok dr. Tóth László vb-titkárt támogatták, liberális jelölt 
hol volt, hol nem volt. Az alpolgármester és a rövid ideig meg-
bízott jegyzővé előlépett vb-titkár ellentéte mindenki előtt ismert 
volt. Utóbbi hamarosan el is veszítette frissen szerzett címét, a 
köztársasági megbízott ugyanis ezt a titulust jogi 
képtelenségnek minősítette. Dr. Tóth László balszerencséjére, 
aki - törvényesen fiktív státusa lévén - ezentúl nem kapott 
fizetésemelést. A konzervatívok úgy vélekedtek, erre dr. Lippai 
Pálnak is szüksége lesz egyszer. Várakozásuk bejött. A pol-
gármesteri fizetésemelésekre vonatkozó előterjesztéseket sorra 
visszadobták, a jegyző-válság megosztotta a liberálisokat, így a 
dr. Tóth Lászlóval szembeni ellenállás végül megtört: pénteken 
éjfélkor a város jegyzőjévé választották. (Interjúnk a 3. oldalon.) 

ÓDOR JÓZSEF 

FÓKUSZ 
^ N ANTALL JÓZSEF MINISZTERELNÖK meghívására 

pénteken kétnapos hivatalos látogatásra Budapestre ér-
kezett Anibal Antonio Cavaco Silva, Portugália minisz-
terelnöke. A kormányfőt felesége, valamint gazdasági-pénzü-
gyi szakértőkből álló delegáció is elkísérte magyarországi 
útjára. 

^ N REGIONÁLIS ÉLELMISZERIPARI kiállítást szervez 
^ m f az észak-németországi Schweringben április 24-27-e 
között, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szervező Vállalat. 
Az északnémet régió kereskedelmi és gazdasági szervezeteivel 
közösen megrendezésre kerülő rendezvényre mintegy 100 
magyar cég jelentkezett. 

A SZAKVÉLEMÉNY SZERINT urántartalmú, nem 
dús í to t t , t e r m é s z e t e s s u g á r z ó anyag az a román 

csempészek által hazánkba juttatott küldemény, amelyre a 
román rendőrség január 31-i jelzésére megkezdett nyomozás 
során a szanazugi üdülőfalu Viking Panziójának páncélszek-
rényében találtak a nyomozók. 

' m \ TŰZ P U S Z T Í T O T T pénteken egy franc iaország i 
nyúltenyészetben és 2 ezer - étkezőasztalra szánt -

tapsifúles vált a lángok martalékává. A tűzoltók szerint 
rövidzárlat okozta a tüzet a dél-franciaországi Orange köze-
lében levő Ambrv nyúlfarmon. 

SAT1SH N A M B I A R INDIAI a l t á b o r n a g y lesz a 
főparancsnoka a Jugoszláviába küldendő ENSZ-béke-

fenntartó erőknek - közölték csütörtökön a világszervezetben. 

^ \ A NIGERI KORMÁNY nyugalomra szólította fel a 
lakosságot, azt követően, hogy csütörtökön este katonai 

lázadás tört ki a fővárosban. 

JÓ REMÉNY van arra, hogy a Világbank még az idén 
százmillió dolláros hitelkeretet hagy jóvá falusi-kisvá-

rosi bankhálózat felállítására Magyarországon. 

A SZARAJEVÓBAN MEGTARTOTT Bosznia-érte-
k e / l e t e n nem s ikerül t megá l lapodn i a tervezet t 

kantonokról, s arról sem, hogy a szuverenitás alanya a nép, 
vagy az allampolgar legyen. 

TŰZPÁRBAJ VOLT csütörtökön a görög-albán hatá-
ron albán határsértők és görög hatarőrök között. 
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Szegediek az Expóról 

Kinek jó a világkiállítás? 
A hír, hogy elnyertük a '96-

os világkiállítás rendezési jogát, 
még igen friss. Sokan még csak 
ezután gondolkodnak el rajta: jó 
ez nekünk? A pro és kontra ér-
vekből hallhattunk már bőven, 
de aligha az eligazodáshoz szük-
séges mélységben. A BIE-
döntés adalékaként két szegedi 
szakembert kértünk meg, hogy 
ossza meg velünk ezzel 
kapcsolatos véleményét. 

Szemerey Márta építész-
mérnök, a Csongrád megyei 
Urbanisztikai Egyesület elnöke: 
- A Szeged c ímű lapban 
korábban részletesen kifejtett 
véleményem azóta sem válto-
zott. Szegény és kis ország lé-
tünkre mit akarunk mi megmu-
tatni a gazdag és fejlett világ-
nak? Ne irigyeljük Budapestet, 
„ ""loiáróintpnt elön-ti lUlliajlad 
tik a lumpenek, akik a kiállítás 
után is ottmaradnak, a felhajtott 
árakkal együtt. A vidéket mind-
ez csak az egynapos turizmus 
szintjén érinti. Nem vitatom, 
valahogy el kell kezdeni a ki-
mozdulást, s ennek katalizátora 
lehet a nagy esemény. Én az 
árat tartom túlzottnak, a kisebb 
lépések tetszettek volna jobban. 
Kizártnak tartom, hogy mindez 
vállalkozói alapon megoldható, 
az adófizetők pénzére is szük-
ség lesz. A fejlett infrastruk-
túra valóban nagyon kell, de 
nem biztos, hogy a kiállítás 
diktálta sorrendben. Míg négy 
év alatt annyi szálloda épül, 
mint eddig egy évszázad alatt, 
addig a kórházi ágyak továbbra 

Szemerey Márta, a kételkedő 

Varga József, a bizakodó 

is hiányozni fognak, s a szo-
ciális problémák halmozódnak. 
Egyeseknek jól jön e nagy 
vál lalkozás, a közhiedelem 

szerint az,építészek is zsíros 
megrendelésekre számíthatnak. 
Én úgy érzem túlzott e várako-
zás, a külföldi hozni fogja a 
maga építészét. A bécsiek, mint 
annyiszor a történelem során, 
már megint bölcsebben dön-
töttek. 

Varga József, a Szeged Tourist 
idegenforgalmi iroda vezetője: 
- Ezügyben az idegenforgalom 
az e lsőszámú érdekelt. A 
számunkra kedvező döntés 
olyan célt ad, mely segíti erőink 
összekovácsolását. A hírt most 
szárnyára veszi a világsajtó, s 
egészen '96-ig folyamatos rek-
lámra számíthatunk, ami máskü-
lönben milliárdokba kerülne 
nekünk. Rajtunk múlik, hogy 
pozitív hangsúllyal ejtsék ki az 
ország és a főváros nevét. 
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san össze kell kapni magunkat. 
Az idei évet tanulóidőként kell 
kihasználnunk. Az idegenforga-
lom szervezettségét a genovai 
és a sevillai tapasztalatokat fel-
használva célszerű kiépíteni. A 
feladatokból minél többet le 
kell osztani városoknak és me-
gyéknek. A honfoglalás évfor-
dulója, Ópusztaszer a mi adunk. 
Ha ezzel jól élünk, akkor 
kellemes harmóniát, fűszert és 
zamatot vihetünk a világkiállí-
tás programjába. így e, külön-
ben családi ünnepünket meg-
oszthatjuk a meghívott „lako-
dalmi" vendégsereggel is. 

T. Sz. I. 

Nyugdíjemelés 
Várható-

Sürgősséggel dönt az Ország-
gyűlés a jövő hét elején arról a 
határozati javaslatról, amely az 
ENSZ védelmi erők magyaror-
szági átvonulásáról szól — 
jelentette be Szabad György 
házelnök péntek délelőtti sajtó-
tájékoztatóján. 

Várhatóan a hétfői és keddi 
ülésen határozatot hoznak a 
nyugdíjak emeléséről. Megkez-
dődik az általános vita a kár-
pótlási jegyek életjáradékra 
váltásáról szóló törvényjavaslat 
ügyében, a közalkalmazottakról 
szóló törvényjavaslat általános 
vitája pedig befejeződik. Hatá-
rozathozatal várható a költség-
vetés pontosításának ügyében, 
valamint a képviselők döntenek 
arról is: határozati javaslattal 
kötelezzék-e a kormányt arra, 
hogy nyújtson be fegyverkeres-
kedelmi törvényt. Ugyancsak 
határozati javaslat meghozatala 
várható a terület- és település-
fejlesztésről. 

Szabad György elmondta: a 
házbizottság csütörtöki ülésén 
nem foglalkozott a kisgazda-
ügy fejleményeivel és következ-
ményeivel, ő ugyanis levélben 
kérte Ugrin Emesét, hogy 
egészítse ki néhány informá-
cióval a múlt heti, a házel-
nökhöz írt levelét. Egyébként 
Szabad György jelezte: tech-
nikailag ugyan bármilyen „átül-
tetés" rövid idő alatt megold-
ható, ó azonban nem számít 
arra, hogy a hétfői és a keddi 
ülésnapon erre sort kel lene 
keríteni. 

Mátyás téri ásatások 

A Szent Péter templom keresése 

Az alsóvárosi Mátyás tér rendezésére nemrégen az Országos 
Műemléki Felügyelőség adtott javaslattervet. Felmerült 
viszont, hogy a téren végzett felszíni munkák miképpen 

befolyásolják a területen még folyamatban lévő régészeti 
kutatásokat. Erről kérdeztük dr. Trogmayer Ottót, 

a Móra Ferenc Múzeum igazgatóját, aki 
szakterülete szerint maga is régész. 

- A Mátyás tér „korai" 
rendezése miatt fennáll-e annak 
veszélye, hogy egyes kutatási 
területekről le kell mondaniuk a 
régészeknek? 

- Itt valami félreértés lehet... 
Már a kolostor-templom fel-
újításának kezdetén megál-
lapodtunk dr. Lukács Zsuzsá-
val, az OMF művészettörté-
nészével arról, mi a mú-
zeum feladata és igénye a kuta-

tások terén. Mi a föld alatti ré-
szeket vizsgáljuk, a falak ku-
tatása az OMF feladata. A 
múzeum szakemberei csupán 
két bejárati rész feltárásában 
vettek rész. A vízelvezető csa-
tornarendszer mostani építését 
arra is felhasználjuk, hogy 
figyeljük a felásott fal melletti 
területet, és ha szükséges , 
megkezdjük a leletmentést. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

AJÁNLAT 
Kísérteties hasonlóság 

„Vukovár és Sztvepanakert -

romok, halottak, pusztulás". „2 

Drámai tiltás után 
felelőtlen engedékenység 

Dr. Tőkés Anna 

szülész-nőgyógyász főorvossal 

Chikán Ágnes beszélget 8 

Albán labdarúgók 
Szegeden 

„...1950 óta sem az albán 

labdarúgó-válogatott, 

sem klubcsapat nem járt 

Magyarországon!" 1 0 

Szűcs Édua rajza 16 

Hess! 

I'uttó-gondolat: Helyemre kerülök-e valaha? 

Az az észak-magyarországi 
kisközség, amely mostanában a 

titn hninkknl" írta be magát a 
közéleti-környezeti ártalmak 
naplójába, valószínűleg nem 
pályázott korábban eme kétes 
hírnévre. Lakói boldogan le-
mondtak volna az efféle ismert-
ségről. Mint ahogyan nem cél-
zottan, csak úgy spontán törnek 
föl a veszélyes hulladékok lera-
kóhelyeiről, a „véletlen" fenye-
getővé váló kémiai hatásokról 
szóló hírek is az információ-
áradat pokoli bugyrából. Időn-
ként kapnak egy-egy - közvé-
leménylélektanilag - megvilá-
gító fénynyalábot, aztán hal-
ványulnak, majd újra erőre 
kapnak, visszacsöndesülnek, 
fellobbannak - élik a maguk 
életét. 

Mi is éljük a magunk életét. 
Nem tudván, van-e időzített 
bomba városunk légterében, 
torpedó az életünk nyugalmára 
célozva. Vagy hogy ne legyen 
ilyen rébuszosan megfogal-
mazott: nem tudjuk, mikor repül 
ránk egy akármit hordozó repülő-
gép... 

Hess - ezt persze lehet 
mondani, de ettől még nem osz-
lik el a fenyegetettség felhője! 
Alighanem az lesz tehát az igazi 
optimista, aki nem hesseget, 
nem söpör le az asztalról sem-
mit, hanem számol, mérlegel, 
latolgat - s ezektől függően 
dönt: előkészít. Azaz felkészül 
környezeti katasztrófákra, bár-
mily luxusnak tűnik is; azaz 
védelmet nyújtó menedéket épít, 
amikor a lehető legbékésebb 
napok virradnak rá; azaz 
riadóláncot szervez „ne legyen 
rá szükség, de ha lesz, akkor 
működjön"-alapon; azaz opti-
mistán készül a rosszra, a leg-
rosszabbra. 

Március elsején, a polgári 
védelmi szolgálat világnapján 
majd hivatalosan is megem-
lékezik a fenyegetettség jilleni 
küzdelem harcosairól. Akiknél 
nincs, kik békeszeretőbbek vol-
nának. 

PÁI.FV KATALIN 

A város polgármesteri hi-
vatala és polgári védelmi pa-
rancsnoksága rendezésében ma 
10 órakor kiállítás nyílik a 
Helyőrségi Művelődési Otthon-
ban, a Victor Hugó utca 6. szám 
alatt. 


