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Tizenötből egy 
s 

Opusztaszer 
idegenforgalmáról 

Tizenöt információs csoma-
got készítettek a Szegedi Móra 
Ferenc Múzeum munkatársai a 
Feszty Körkép Alapítvány ku-
ratóriumának tegnapi, parklá-
togatással egybekötött ülésére. 
Meghívták ugyanis a megye 15 
országgyűlési képviselőjét. 
Közülük azonban mindössze 
egy honatya, Eke Károly fo-
gadta el a meghívást az or-
szágalapítás bölcsőhelyére, az 
első országgyűlés színhelyére, 
Ópusztaszerre. A kuratórium 
tagjainak a múzeum munka-
társainak kalauzolásával meg-
tekintették a múzeumépületet, 
valamint a körkép restaurálá-
sának állását. 

Ezt követően a délutáni 
órákban Szegeden, a múzeum 
épületében folytatódott a 
tanácskozás. A kulturális ide-
genforgalmi fejlesztési iroda 
Ópusztaszerre vonatkozó ide-
genforgalmi tanulmánytervét 
vitatták meg a résztvevők. A 
dolgozat az általános idegen-
forgalmi célok és irányelvek 
megfogalmazása, és a nemzet-
közi turizmus jelen helyzeté-
nek ismertetése után Ópuszta-
szer, a Nemzeti Történeti 
Emlékpark problematikáját 
veszi górcső alá, s külön fog-
lalkozik a Feszty-körképpel, 
mint idegenforgalmi látvá-
nyossággal. Megállapítja, hogy 
a világ több mint harminc 
panorámaképének látogatott-
sága változó, ám a nemzetközi 
turizmus árukínálatában a kép 
tematikájához kötődő látvá-
nyos és élő programokkal az 
újjászülető körkép Közép-
Európában jelentős vonzerőt, 
és valós konkurenciát jelent a 
régebben működő panorámák 
számára is. A jelenlegi helyzet 
elemzése az emlékpark és a 
vonzáskörzet infrastruktú-
rájának fölmérése után javas-
latot tesz a jövőbeni idegen-
forgalmi hasznosításra. A dol-
gozat megállapítja, hogy a 
legfontosabb kérdés az emlék-
park fejlesztési irányvonalá-

Posztkummunista 
litván kormány 
A litván parlament csütörtö-

kön jóváhagyta az új kormány 
programját és Bronislovas 
Lubys miniszterelnök kabinet-
je megkezdte működését. 

A kormány cselekvési terve 
az ország legsúlyosabb gond-
jára, a gazdaság helyzetére 
összpontosít. A reformok foly-
tatását, további privatizációt 
ígér, de egyben azt is, hogy 
növelni fogja a lakosság szo-
ciális biztonságát. Határozott 
célja a kormánynak, hogy az 
Oroszországtól való egyoldalú 
függés enyhítésére alternatív 
nyersanyagbeszerzési forráso-
kat találjon. 

A külpolitikában Litvánia 
tovább akarja szélesíteni kap-
csolatait és a Lengyelország-
hoz fűződő, meglehetősen fe-
szült viszony javítására törek-
szik. Mint a miniszterelnök 
megfogalmazta, fel kívánnak 
hagyni azzal a korábbi gyakor-
lattal, amely a napi politikát 
összekeverte a történelem 
tisztázásával és ahhoz vezetett, 
hogy a litván-lengyel közös 
történelem értékelésében meg-
lévő különbségek közvetlenül 
és negatívan befolyásolták 
Vilnius és Varsó viszonyát. 

Megkoptak a színek 
a rúzsai őszutói képen 

(11. oldal) 

Az „álomautó yy 

Opelünk gazdára lelt 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

Tegnap délután a szegedi Mars téri ipari vásár egyik ki-
állítópavilonjában pont került a Délmagyarország Kft. és az 
Opel-Rupesky Szalon közös nyereményjátékára: a két cég 
képviselőinek jelenlétében kisorsolták a díjat, egy fehér Opel 
Astrát. (Minderről bővebben lapunk 3. oldalán olvashatnak.) 
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nak, konkrét arculatának, vala-
mint jogi helyzetének tisztá-
zása. Fontosnak ítéli, hogy 
ennek a történelmi látványos-
sági parknak kell, hogy legyen 
mindenki által könnyen átte-
kinthető szerkezeti rendszere. 
A tanulmánytervet készítők 
szerint határozott koncepciójú, 
idegenforgalmi programokkal 

megtöltött emlékpark a ma-
gyarországi éves idegenfor-
galom mintegy 25-30 százalé-
kát vonzaná, ami körülbelül 
8-10 millió látogatót jelentene. 
Ez a szám igen jelentős, ennek 
fogadására mielőbb meg kell 
tenni a programok létreho-
zásának alapvető feltételeit. 

S. O. S. Lelkisegély 
A Szegeden működő S. O. S. 

Telefonos Lelkisegély Szolgá-
lat önkénteseket keres a ja-
nuárban induló új kiképzésre. 
Azok jelentkezésére számíta-
nak, akik vállalják, hogy ha-
vonta 2-3 éjszakán át odaülnek 
a telefon mellé, és nyitott szív-
vel meghallgatják bajba került 
embertársaikat. Ez nem má-
sodállás, a szolgálat csupán 
csekély tiszteletdíjjal köszöni 
meg az önkéntesek fárado-
zását. 

A kiképzés során a meglévő 
készségeket és képességeket 
fejlesztik, gyarapítják. A je-
lentkezés feltételei: 23 éves 
alsó korhatár, több éves szege-
di tartózkodás. Az érdeklődők 
1993. január 1-jéig rövid ön-
életrajzot is tartalmazó bemu-
tatkozó levéllel jelentkezzenek 
a következő címen: Dr. Ónody 
Sarolta, /. Kórház pszichiátriai 
gondozó, 6724 Szeged, Kos-
suth Lajos sugárút 42. 

Bobby Fischert üldözik 
C I O . o l d s i l ) 

A túlélés esélye 
Napjainkban a világ legelszigeteltebb országa: Kis-

Jugoszlávia. A nemzetközi közösség által kirekesztett, még 
alig egy-két ország által elismert államban holnap 
rendkívüli parlamenti választásokat tartanak. A Szerbia és 
Montenegro által májusban létrehozott államszövetség pol-
gárait elsősorban a köztársasági elnökválasztás foglal-
koztatja. Szomszédunk, Szerbia, soha nem volt még rosz-
szabb gazdasági, politikai, kulturális és főleg szociális 
helyzetben. Minden téren teljes az anarchia. A sötétség. 

Éppen ezért: Panics vagy Milosevics? Melyik fut be 
elsőnek a köztársasági elnöki székért folytatott eléggé rövid 
távú verseny céljába? Ez most a kérdés. Nem könnyű 
megválaszolni.Azért sem, mert eleve nem azonos kiinduló 
helyzetből rajtolnak. Milosevicset gátlástalanul, nem is 
kendőzve támogatja a belgrádi televízió, mig az amerikai 
milliomosból a nyáron jugoszláv kormányfővé avanzsált 
Milan Panics a legújabb közvéleménykutatási adatok 
szerint Szerbia nagyobb városaiban, elsősorban az 
értelmiség körében messze megelőzi vetélytársát. 

Aranyvasárnap szavaznak tehát a jugoszlávok, közöttük a 
délvidéki magyarok is. De hogy mennyire aranyozza majd 
be további napjaikat a szavazás végkimenetele, arról 
egyelőre még jóslatokba sem szabad bocsátkozni. Mert. ha 
az utóbbi időben egyre többet háborús bűnösként is 

| emlegetett Milosevics győz. akkor marad a zárlat, az 
elszigeteltség. Ha veszít, akkor sem adja könnyen a bőrét. 

í Akkor mindeni a polgárháborúra tippel... Ha Panics győz? 
; Az esélyt jelentene a túlélésre. 

Talán. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kisimre Ferenc 
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A Teleki Sámuel Alapítvány meghívására 
t egnap kínai gazdaság i d e l e g á c i ó jár t 
Szegeden. A nagykövetség kereskedelmi 
tanácsosa és a kínai cégek képviselői talál-
koztak a város vezetőivel és a régió vállal-
kozóival. A megbeszélések célja a kapcsolat-
felvétel volt, mert - mint mondták - a ma-
gyar-kínai gazdasági kapcsolatok az utóbbi 
években a mélypontra kerültek, a gazdasági 
átalakulás hatására viszont mindkét ország-

ban igény van a kétoldalú kereskedelem élén-
kítésére. A kínaiak eddig sem voltak tétlenek; 
húsz állami és száz magáncégük működik 
Magyarországon, valamint negyven étterem. 

Tervezik, hogy kínai kacsát tenyésztenek, 
kelkáposztát termesztenek nálunk, szeret-
nének áruházat nyitni és szállodát vásárolni. 
Nem csak Budapesten, hanem Szegeden is, 
vagyis nem volt véletlen a tegnapi látoga-
tás. 

Ukrán atomfegyverek 
Az Egyesült Államok és Uk-

rajna viszonya megromlik, ha a 
kijevi parlament továbbra is 
halogatja az atomfegyverek 
leszereléséről és elterjedésének 
megakadályozásáról szóló nem-
zetközi szerződések ratifikálását. 
Lawrence Eagleburger amerikai 
külügyminiszter figyelmeztetése 
a NATO külügyminisztereinek 
csütörtöki brüszszeii tanácskozá-
sa után hangzott el. 

A Reuter jelentése szerint az 
Egyesült Államok a hadászati 
fegyverzetcsökkentésről szóló 
szerződés (START) egy füg-
gelékének ratifikálását, és az 
atomsorompó-egyezményhez 
(NPT) való csatlakozást köve-
teli Ukrajnától. Washington 
szerint ugyanis Ukrajna kívül 
maradása mindkét szerződést 
veszélyezteti, sót akadálya lehet 
a további orosz-amerikai atom-
leszerelési egyezményeknek is. 

A START-egyezménynek 
ebben az évben született füg-
geléke értelmében az érintett 
szovjet utódállamok Oroszor-
szágba szállítják a területükön 
levő atomfegyvereket, és ma-
gukat atomfegyvermentes öve-
zetté nyilvánítják. Fehérorosz-
ország és Kazahsztán már rati-
fikálta a dokumentumot, Uk-
rajna azonban ismételt ígéretei 
ellenére sem tette meg azt. 

George Bush amerikai elnök 
a közelmúltban 175 millió dol-
láros pénzügyi segélyt ajánlott 
fel Kijevnek, ha az csatlakozik 
a szerződésekhez. 

Elismerés munkatársunknak 
A honvédelemmel ösz-

szefiiggő kérdések szak-
szerű bemutatásáért és a 
hiteles tá jékoztatásér t 
végzett kiemelkedő mun-
kájáért munkatársunkat. 
Pataki Sándor újságírót 
t e g n a p a H o n v é d e l m i 
Minisztériumban dr. Für 
Lajos miniszter kitünte-
tésben részesítette. 


