
• A vízi turizmus esélyei 
m Szennyvíztisztító telep Szegeden 
m A szabadstrand fürdésre alkalmatlan 

A megye fő ütőere: a Tisza 
• Szennyezett 

a Tisza vize. 
A megyébe érkező víz to-

vábbi szennyezését a települé-
sek csatornázásával, a szenny-
víz tisztításával lehetne csök-
kenteni. Csongrád város ön-
kormányzata még csak keresi a 
lehetőségeket. Szentes bioló-
giai szennyvíztisztító telepének 
bővítése várható. Szegváron 
most tanulmányozzák ezt a-
kérdéskört. Mindszent ebből a 

Torgyán jobboldali 
blokkot alakit? 

A fennálló liberális baloldali 
blokk veszélye miatt a Függet-
len Kisgazda Párt létrehoz egy 
jobboldal i blokkot Nemzeti 
Keresztény Összefogás néven 
- jelentette ki szombaton, egy 
Jászberényben rendezett nagy-
gyűlésen Torgyán József , a 
párt elnöke. A mintegy hétszáz 
főnyi hallgatóság előtt kifejtet-
te. hogy az elmúlt két és fél év 
során a kormány bebizonyítot-
ta életképtelenségét, ezért is-
mételten lemondásra szólította 
fel az Antall-kormányt, mond-
ván, legyen bennük annyi be-
csüle t , mint amennyi volt 
azokban a kommunistákban, 
akik átadták a hatalmat, amikor 
látták, hogy katasztrófába ve-
zetik az országot. Ezt a ka-
tasztrófát azóta az MDF-nek 
sikerült beteljesítenie - mon-
dotta. A magyar nép - hangoz-
tatta ezt követően - tehetséges, 
és nem lehet tétlenül nézni, 
hogy Európa bérmunkásává, 
négereivé tegyék. Új helyzetet 
kell teremteni, meg kell találni 
a kivezető utat, a kivezető út-
hoz pedig az erő már adva van. 
Ez az erő a Kisgazda párt. E 
párt, ha megnyeri az 1994-es 
választásokat - mondotta - két 
és fél óra alatt megteremti azt a 
rendet, amit a mai magyar kor-
mánynak két és fél év alatt sem 
sikerült. 

Csongrádban 15 település nyújtózkodik a Tisza part-
ján. A folyó azonban az egész megye életét befolyásolja 
A Tisza védelmének és hasznosításának terveit az önkor-
mányzatok szempontjaival egészítette ki legutóbbi ülésén 
a megyei közgyűlés. 

szempontból jól áll, ott a tisztí-
tott szennyvíznek a Tisza so-
dorvonalába való bevezetése a 
megoldandó feladat. Mártély 
és az ottani üdülőterület hozzá-
kapcsolható a Hódmezővásár-
helyen egy svájci szervezet 

közreműködésével megkezdett 
beruházáshoz, melynek célja a 
város csatomázása és a szenny-
víztisztító te lep fe lép í tése . 
Ugyanezt Szeged egy dán és 
francia érdekeltségű céggel kö-
zösen tervezi. 

Továbbra is jelentós marad 
viszont a folyó fölöttünk lévő 
szakaszáról, illetve a mellék-
folyókon és a főcsatornákon 
keresztül érkező szennyvíz. El-
sősorban a tömörkényiek és a 
csanytelekiek bosszúságára a 
Dongéri főcsatorna a Bács-
Kiskun megyei Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza szennyvizét 
hozza. A két város a közeljö-
vőben nem tervezi ennek meg-
szünte tésé t , a szennyvizek 
helyben való kezelését. 

(Folytatás a 4. oldalon.) 

Fotó: Schmidt Andrea 

Szezonnyitó bél a Forrásban 

Rotary-tánc a gyermekekért 
A Rotary Klub estélyével szombaton kezdetét 

vette Szegeden az idei báli szezon. A Forrás 
Szálló nagytermében 330 vendég jelent meg, 
hozzájárulva ezzel a klub jószolgálati tevékeny-
ségéhez. Az 1928-ban alakult, tíz évvel később 
betiltott majd három éve újjáalakult klub tevé-
kenységének célja ugyanis - a világ többi Rota-
ry szervezetéhez hasonlóan - a segítségnyújtás, 
így minden rendezvényük bevételét jótékonysá-
gi célra fordítják. A második Rotary bál belé-
pőiből és a tombola-sorsolásból befolyt kétszáz-
ezer forint a klub gyermek- és menekült élelme-
zési projektjének büdzséjét gazdagítja. 

A szegedi klubnak jelenleg 37 tagja van - a 
Rotary International szigorú és a szervezetek 
számára kötelező szabályzata szerint ugyanis 

minden foglalkozási ágat egy személy képvisel-
het. A tagok számára kötelező a rendszeres heti 
találkozó, ennek elmulasztása esetén a klubból 
való kizárás is lehetséges. 

Mint Juhász Pál, a klub soros elnöke elmond-
ta, a Rotary Szeged fennállásának három éve so-
rán a gazdaság, a kultúra és a tudomány számos 
képviselőjét vonta be tagjai sorába, jó kapcsola-
tot alakított ki a város társadalmi szervezeteivel 
és a külföldi társ-klubokkal. - A Rotary nem 
elit-társaság, hanem olyan személyeket tömörítő 
szervezet, akik poziciójuk és kapcsolataik révén 
képesek arra, hogy hazai és nemzetközi erőket 
mozgósítsanak különböző jószolgálati célokra. 

Keczer 

Szombaton az MDF Csongrád megyei szervezete küldöttgyű-
lést tartott abból a célból, hogy a hét végén sorra kerülő VI. or-
szágos gyűlés előtt a küldöttek az országos elnökség tagjainak je -
lenlétében elmondhassák véleményüket és javaslataikat. 

A küldöttgyűlés után Bogárdi Zoltán, az országos elnökség, 
Grezsa Ferenc az országgyűlési frakció, Póda Jenő a Csongrád 
megyei szervezet vezetőjeként és Raffay Ernő a külpolitikai, ki-
sebbségi és biztonságpolitikai alapdokumentumot kidolgozó 
szekció képviseletében rövid sajtótájékoztatón ismertette az el-
hangzottakat. A négy országgyűlési képviselő egybehangzóan 
állította: kiegyensúlyozott, polarizációmentes megbeszélés zajlott 
le Szegeden, s a küldöttek megfelelő muníciót kaptak a Csongrád 
megyei tagság képviseletére. (Folytatás a 3. oldalon.) 

Mai mellékletünk: 
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• Markó Béla a szövetségi, 
Tőkés László a tiszteletbeli elnök 

Sokszínű marad az RMDSZ 
Tegnap, az esti órákban a Romániai Magyar Demok-

rata Szövetség kongresszusán Markó Béla negyvenhat 
éves marosvásárhelyi költőt, a Látó című folyóirat fő-
szerkesztőjét, az RMDSZ szenátorát választották szö-
vetségi elnökké, majd az ő javaslatára, a bihari alapszer-
vezet korábbi hasonló kezdeményezése a lap ján . Tőkés 
Lászlót közfelkiáltással megválasztották az RMDSZ tisz-
teletbeli elnökévé. 

Az elnöki választáson Mar-
kó Béla 226, Mina László 26 
szavazatot kapott. Tőkés Lász-
ló már korábban visszalépett a 
jelöltségtől. Markó Béla, az új 

szövetségi elnök ígéretet tett 
arra, hogy az RMDSZ egysé-
gének megőrzésén fog dolgozni 
- de úgy, hogy megmaradjon 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

m Kárvallott az Emmanuelle is 
m Háromszáz utas maradt itthon 

A Skyway elszállt 
A Skyway utazási iroda fizetésképtelenségének híre megle-

hetősen későn jutott el az utasokhoz, nem mindenkit sikerült 
pénteken az utolsó pillanatban értesíteni, így Szegedről is el-
mentek már néhányan a szombati induláshoz. A gép azonban 
nem vitt utasokat. Kéthetes üdüléshez becsomagolni, "kisgyer-
meket az anyósnál elhelyezni - ilyen és egyéb előkészületek 
után i t thon maradn i nem lehet könnyű. Az esetben az az 
ijesztő, hogy ez még a kisebbik baj , a nagyobb az, hogy egy 
házaspárnak elméletileg akár 150 ezer forintja is bánhat ja a 
Skyway felelőtlenségét. (írásunk a 3. oldalon.) 

A ló gazda ebédje Kijevben 
Jótékonysági ebéden látott 

vendégül Kijevben mintegy 
száz, Csernobilből kitelepített 
ukrán gyereket a Jó gazda 
nevű szegedi szövetkezet. Az 
akció az első ilyen jellegű ma-
gyar kezdeményezés az ukrán 
fővárosban. Halász József, a 

szövetkezet elnöke és Kalocsai 
András magyar vá l la lkozó 
egyebek között elmondta, hogy 
a humanitárius célokat szolgá-
ló ebédet szerény hozzájárulás-
nak tekintik a gyerekek életé-
nek javításához. 
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