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• Visszakozik a Belügyminisztérium 
m Szétosztják a működtető vagyont 

Lezárul a vízműháború? 
Kemény, több mint háromórás vitában tárgyalták 

meg Vásárhelyen Csongrád megye önkormányzatainak 
polgármesterei* valamint dr. Bálint Tibor, a Belügymi-
nisztérium főosztályvezetője a víziközmű működtető va-
gyon tulajdoni kérdéseit. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
kenységét, hogy e vita civi-
lizált módon rendeződjék. Erre 
történik kísérlet immár 6 hó-
napja. 

• Eredményes ez a közve-
títő munka? 
- A londoni megállapodás, a 

hágai közös - magyar-szlovák 
- alávetési nyilatkozat előké-
szítése mindenképpen ered-
mény. Talán egyszer lesz egy 
ideiglenes vízmegosztási rend-
szer is. Mindez az EK bizottsá-
gainak közreműködése nélkül 
- szerintem - nem lett volna 
lehetséges. 

• A szlovák kormány állás-
pontját mennyire ismeri a 
magyar fél? 
- Napi, óránkénti kapcsolat-

ban állunk. A szerződés szöve-
gét most egyeztetjük, a végső 
simításokat végezzük. A szlo-
vák féllel megegyeztünk, erről 
nem nyilatkozunk. 

• 100 ezer lakásra 

Kistelek 
és a szemét 

Érvényes önkormányzat i 
helyi rendelet van a település 
rendjérő l , t i sz taságáról és 
közterületeinek kezeléséről 
Kisteleken, csak éppen ennek a 
rendeletnek valósan és minél 
tel jesebben érvényt kellene 
szerezni . Ez lehet az egyik 
legfontosabb napirendi téma-
kör sommázata a kisteleki ön-
kormányzat csütörtökön későn 
este tartott ülésén. Több lé-
nyegbevágó kérdéskör köze-
pette a legfontosabbak közé 
tartozott a vita alapján is a kis-
város közrendjének és tisztasá-
gának kérdése. Megállapítható, 
miként ez a beszámolóban is 
szerepelt, hogy éppen a város 
frekventált helyein nem tesz-
nek eleget a lakók és a közte-
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(Folytatás az 1. oldalról) 
szét a két ujját Kitti 8—10 cen-
timéter távolságra. 

• Valami hangot hallottál-
e, esetleg a kutyák nem 
ugattak? 
- Csak a szél susogását le-

hetett kintről hallani. 
• A szüléidét nem ébresz-
tetted föl? 
- Nem, mert nem mertünk 

kimenni a szobából. Visszabúj-
tunk az ágyba, de sokáig nem 
bírtunk elaludni. 

• Úgy tudom, pár héttel 
később is láttál valamit. Az 
hogyan kezdődött? 
- Már este volt. Mentem 

anyu szobája felé. Egyik pilla-
natról a másikra bekapcso-
lódott a TV a sötét szobában. 
Ahogy beléptem az ajtón, a 
szemközti oldalon az ablak 
előtt valami kis zöld fényeket 
láttam, kicsivel az ablak pár-
kánya fölött.. 

• Hogyan nézlek ki ezek a 
fények? 
- Mintha két nagy mandula 

alakú szem lett volna. 
• Bekapcsolt a TV, meg-
láttad a zöld fényeket az ab-
lakban. Mi történt ezután?. 
- Rögtön szóltam anyunak, 

de ő már nem látta a szemeket. 
Kikapcsoltuk a TV-t, és ki-
jö t tünk a szobából . Ahogy 
kiértem a konyhába, az ablak-
ban újra megláttam ugyanazo-
kat a zöld szemeket, előbb az 

• A hágai alávetési nyilat-
kozat aláírása hogyan vál-
toztatja meg a szlovák-ma-
gyar viszonyt? 
- Kedvezőbb légkört teremt. 

A dokumentum aláírása után a 
feszül tség, a görcs azonnal 
elkezd oldódni, függetlenül at-
tól, hogy mi lesz a hágai bíró-
ság eljárása és annak eredmé-
nye. Az aláírás hangulatjavító 
hatása könnyebbé teszi más 
témák megközelítését. 

• A bősi vita azonban nem 
azonos a két ország közötti 
konfliktussal. 
- A bősi ügy tétje és a ren-

dezés módja messze túlnő a 
konkrét vitán. így például eu-
rópai politikánk sikere, nem 
kis mértékben függ attól, hogy 
a bősi vitában Magyarország 
milyen tárgyalási magatartást 
követ. 

Újszászi 

rületre állított gépjárművek, 
haszonjárművek tulajdonosai a 
rendelet előírásainak. Ezért a 
jövőben az 1993. január elseje 
óta működő közterületfelügye-
lő révén is nagyobb szigorral 
fognak fellépni a közterületre 
vonatkozó rendelet betartásá-
ért. 

További fontos témaként 
szerepelt az ülésen az első la-
káshoz jutók támogatása. A 
testület rendeletet alkotott , 
amely szerint százezer forint 
vissza nem térítendő támogatás 
illeti meg az első lakáshoz ju-
tót a Kisteleken történő jogos 
lakásigényt meg nem haladó új 
lakás építéséhez, illetve lakás-
vásárláshoz, vagy olyan lakás-
építéshez, melynek févén el-
különíthető lakásrészt alakí-
tanak ki. A vissza nem térí-
tendő támogatás mellett az első 
lakáshoz jutóknak hatvanezer 
forint összeg erejéig kamat-
mentes kölcsön is adható. 

B. P. 

egyik, majd a másik konyhaab-
lakban. 

mön is látta a fényeket? -
fordultam az édesanyához. 
- Én nem. Egyébként meg 

nem is hiszek ezekben a fur-
csaságokban. de most egy ki-
csit túl sok volt a véletlen. 

• Hogy érti ezt? 
- Már aznap délután a Tra-

bant felmondta a szolgálatot. 
Egyszerűen leállt a ház előtt, 
és nem bírtam többet beindí-
tani. Úgy toltuk vissza az ud-
varba. A következő próbálko-
zásra kb. egy hét múlva vi-
szont azonnal indult, és azóta 
is jól működik. A TV is csak 
úgy magától kapcsolódott be, 
pedig áramszünet sem volt. 

• Itt látok négy gyönyörű 
házőrzőt. Hogyan viselked-
tek ebben az időszakban? 
- . A fctrtyák már délután fel-

tűnően izgatottak voltak, le-fel 
rohangáltak az udvarban, bár 
semmi okát nem láttam. 

• Ön nem félt? 
- Mikor Kitti másodszor 

szólt a zöld szemekről, mi ta-
gadás, már én is félni kezdtem. 
Nem mertünk bemenni a szo-
bába, ezért úgy gondoltam, be-

• Amint ismeretes, Móraha-
lom és Vásárhely is - a kör-
nyező településekkel együtt -
lényegében kivált a Csongrád 
Megyei Víz- és Csatornamű 
Vállalattól, mivel vízi közmű-
veit önállóan szeretné üze-
meltetni. A működtető vagyon-
ról azonban a Belügymi-
nisztérium - másodfokú hatá-
rozatában - kimondta, hogy az 
oszthatatlan. Ennek következ-
ménye viszont az lett, hogy az 
érintett önkormányzatok most 
bírósági úton akarnak érvényt 
szerezni követeléseiknek. Köz-
tudott persze, hogy a peres-
kedés rengeteg időt igényel, 
ezért a Belügyminisztérium és 
Vásárhely az elmúlt héten 
ismét tárgyalóasztalhoz ült, a 
kialakult helyzet tisztázása ér-
dekében. Lényegében ennek 
folytatása volt a tegnap Vásár-
helyen megtartott tanácskozás, 
ahol természetesen nem volt 
könnyű tisztázni, pontosabban 
- legalább részben - egyeztetni 
az eltérő érdekeket. 

Végül, a heves szócsaták 
befejezésével, jelentős ered-
ményként könyve lhe tő el, 
hogy az 57-ből jelenlévő 45 
önkormányzat polgármestere, 
illetve képviselője közül 39 

hívom Tónit (Tóni egy kb. 50 
kilós gyönyörű német dog). De 
hiába, egyszerűen nem volt 
hajlandó bejönni. Megpróbál-
tuk betuszkolni , de ez sem 
sikerült. 

• Máskor is előfordult ha-
sonló eset? 
- Még sohasem. Nagyon 

szófogadó, és egyébként na-
gyon szeret bent lenni a lakás-
ban. 

• Ön hívott fel telefonon -
szólítom meg S. Gézát, a 
házigazdát. Mi a véleménye 
ezekről a zöld fényekről? 
- Csak mesének tartanám az 

egészet, ha nem történt volna 
ennyi furcsaság egyszerre. 

• Úgy tudom, ezekhez a 
furcsaságokhoz ön is hoz-
zájárult. 
- Végül is ez volt a telefo-

nálásom oka is. 
• Mi történt? 
- Ezen az estén 8 órakor 

Siófokról indultunk haza unok-
atestvéremmel. Én vezettem. 
Nem voltam fáradt, az időjárás 
megfelelő volt, az utat is jól is-
mertem. 

• Akkor mi volt a prob-
léma? 
- Azt a mai napig nem tu-

úgy ítélte meg, hogy kép-
vise lő- tes tü le tük e l fogad ja 
majd dr. Bálint Tibor javas-
latát. A főosztályvezető ugya-
nis közöl te az egybegyűl -
tekkel: amennyiben a megyé-
ben lévő önkormányzatok 50 
százaléka plusz egy meg-
szavazza ezt, akkor módosítja 
a határozatot. A településeknek 
az elképzelés szerint el kell 
fogadniuk, hogy a megyei víz-
mű vagyonából a más települ-
ések ellátását nem veszélyez-
tető önkormányzati vagyonré-
szek ahhoz az üzemfőmérnök-
séghez kerüljenek, amelyhez 

dom. Valahol letértem a meg-
szokott útról balra, összevissza 
bolyongtunk, teljesen eltéved-
tünk, és fél t i zenket tőkor 
Enyingen kötöttünk ki. 

• Ahogy a térképet néze-
getem, ez a rendhagyó bal-
ra kanyar és viszontag-
ságai, ha bőven számolom, 
akkor sem lehet több ki-
lencven percnél Enyingig. 
- Éppen ezt nem értem én 

sem. Fél t izenket tőkor már 
Zsombón kellett volna len-
nünk. Körülbelül két óra 
hosszával sehogyan sem tudok 
elszámolni. Nem álltunk meg, 
nem történt semmi különös do-
log, mégis elveszett két óra 
hossza. 

Valóban kicsit sok a meg-
magyarázatlan furcsaságból. 
Rejtélyes hiba a Trabanttal, be-
kapcsol a televízió, a német 
dogot nem lehet betuszkolni a 
kedvenc helyére, az elveszett 
idő, nem is beszélve a zöld 
fényjelenségekről , amiknek 
több szemtanúja is volt. 

Bármennyire csupán a vé-
letlenek összjátékára gondo-
lunk, ez a tör ténet szinte 
iskolapélda az ufó-jelenségek 
egy csoportjára. Meg vagyok 
győződve arról, hogy az 1993-
as évben még találkozhatunk 
ilyen különös dolgokkal. 

Sós Tibor 
RYUFOR Szeged 

az adott te lepülés tar tozik. 
Ehhez - mint azt Tonnes Ká-
roly, a Szentesi Víz- és Csator-
namű Vállalat igazgatója is el-
mondta - készül egy lista a 
Móraha lmon, Szentesen , 
Csongrádon, Hódmezővásár-
helyen, Kisteleken, illetve Ma-
kón lévő működtető és egyéb 
vagyontárgyakró l . Ameny-
nyiben a tervezet a többiek ér-
dekeit nem sérti , a vízügyi 
igazgatóság, mint az üzemelési 
engedélyt kiadó hatóság is, 
hozzájárul az említett működ-
tető vagyonrészek felosztásá-
hoz. Mint a tanácskozáson 

• A segítés szándéka hozott 
össze bennünket ezen az estén, 
mondották többen is a szegedi 
Zonta-klub alakuló összejö-
vetelén, amelyet csütörtökön 
este tartottak a SZAB-székház-
ban. Voltaképpen a távoli test-
vérvárosban, Toledóban mű-
ködő ilyen jellegű egylet pél-
dáját szem előtt tartva hívta 
egybe a kezdeményező dr. 
Kassai Zsuzsanna pszihiáter 
azokat a szegedi hölgyeket, 
akik hajlandók részt venni a 
nagyobbára karitatív munkát 
végző, segítő és népszerűsítő 
helyi klub munkájában. Eddig 
Magyarországon csak Veszp-
rémben, Zalaegerszegen és 
Budapesten működik a nagy 
hagyományú (1919-ben ala-
pított) nőegylet. 

Dr. Ványai Éva alpolgár-
mester az alakuló gyűlésen 
hangsúlyozta, hogy a Szeged-
Toledo testvérvárosi kapcso-
latok kiteljesedésében jelentős 
szerepet kap(hat) ez az egye-
sület, annál inkább, mert az 
Ohio ál lambeli városban is 

elhangzott, nyilvánvaló, hogy 
ezzel együtt megmarad a mű-
ködte tő vagyon egy kisebb 
része, amelyet társasági formá-
ban, közös tulajdonként hasz-
nosíthatnak majd a települések. 
Dr. Bálint Tibor mindennek 
megvalósítása érdekében kérte, 
hogy az önkormányzati testüle-
tek - az ő írásos tájékoztató 
értesítését követően - mielőbb 
foglaljanak állást a kérdésben, 
valamint készüljön egy javaslat 
arra is, hogyan lehet egyes 
településeknek új üzemfőmér-
nökséget választaniuk. A fő-
osztályvezető attól viszont óva 
intette az érintetteket, hogy a 
működtető vagyon felosztását 
értékmeghatározás alapján pró-
bálják elvégezni. Ellenkező 
esetben ez ugyanis újabb vége-
láthatatlan viták sorát nyitná 
meg. 

N. Rácz ludit 

• Zonta-klub 
Szegeden (is) 

Toledói 
kapcsolatok 
rengeteget tesznek az együtt-
működés kibővítése érdekében. 
A közelmúltban városunkban 
járt Bálint Erzsébet, aki a To-
ledoban a testvérvárosi kapcso-
latok referense és bámulatos 
odaadással dolgozott az itt 
eltöltött néhány nap alatt a sze-
gedi összeköttetések megte-
remtésén. Ennek köszönhetően 
hamarosan újabb fejezetéhez 
érkezhet a tes tvérváros i 
együttműködés, nevezetesen 
azért is, mert ápril is végén 
szegedi küldöttség keresi fel az 
amerikai várost, ahol a továb-
bi, immár konrét , kapcso-
latfelvételre kerül sor. 

K. F. 

Macskavadász járőr 
Határrendsértés történt a délszláv határszakaszon, Mohács kö-

zelében. Egy kétfős jugoszláv járőr egyik tagja géppisztályával 
rálőtt egy magyar területen kóborló fekete macskára. Az állat 
mintegy 50 méterre volt a határvonaltól, amikor a lövés érte. Az 
átlövést azonnal észlelte egy magyar határőr, valamint két helyi 
lakos is. A határrendsértés kivizsgálására bizottság alakult, és a 
történtekről tájékoztatták a túloldal illetékeseit. 

• Média fórum a főiskolán 

A hitelesség variációi 
A Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola Közművelődési Tan-
székén bevezetett új képzési 
formának köszönhetően 1989-
től kulturális menedzserek, az 
írott és az elektronikus sajtó 
szakemberei kerülnek ki a főis-
koláról. Az oktatás megkez-
dése óta számos tapasztalat (és 
kérdés) halmozódhatott fel, 
ezért is időszerű, hogy a főis-
kola április l-jétől háromnapos 
konferenciát szervezett, mely-
nek címe: Ki menedzsel i a 
kultúrát? A konferenciára az 
ország hasonló intézményeiből 
érkeztek oktatók és hallgatók. 

A második napon, tegnap 
délután médiafórumot rendez-
tek, amelyen a vitát indukáló 
beszélgetésben részt vett Sár-
közy Erika, a Reggel főszer-
kesz tő je , Farkas Zoltán, a 
Magyar Rádió főmunkatársa, 
Vágvölgyi B. András, a Ma-
gyar Narancs főszerkesztője, 
Bubryák István, a Magyar Te-

levízió Szegedi Körzeti Stú-
diójának szerkesztője, Pikó 
András, a Szegedi Rádió szer-
kesztője, és Dlusztus Imre, a 
Délmagyarország főszerkesz-
tője. A beszélgetést Márok Ta-
más, a Reggeli Délvilág Kul-
turális rovatának vezetője irá-
nyította. A fórum főként arra 
irányította a figyelmet, hogy a 
sa j tószabadság önmagában 
csak egy értékmérő fogalom, 
mellette mindig ott áll - s ma-
napság ez fokozottan felerő-
södött - a médiák felelőssége 
is, hiszen az információk világ-
méretű áramlásában sosem 
múló szempont: a hitelesség. A 
beszélgetés résztvevői termé-
szetesen eltérő „médiahelyze-
tüknek" megfelelően másként 
közelítettek egyes témákhoz. 
Bnnek persze a hallgatóság lát-
ta (hallotta) nagy hasznát, hi-
szen a többszempontú kiér-
tékelés mindig hitelesebb. 

P. Sz. 

Zöld fények a zsomboi 
gyerekszobában 

S Z E N T E S E N IS JAMINA , .„ 
j a m i n a 

1993. április 5-én Szentesen 
a József A u. 24. sz. alatt 

a Modul Bau Építő- és Kereskedelmi Kft. 
megnyitja Jamina Mintaboltját. 

Üzletünkben megrendelhető: 
- Holland mázas és natúr tetőcserép, 
- Csabai mázas és natúr tetőcserép, 
- Kőrös falazócsalád. 

Gyári áron, gyári kiszolgálással 8 raklap felett 
ingyenes házhoz szállítás. 

Kedvezmény az üzletnyitás alkalmából 
- Holland és csabai tetőcserép gyári árából 

1 Ft engedmény darabonként 
- Pietra csempék és padlóburkolók 

csempe 20x25 III. o. 350 Ft/nm + áfától 
padlólapok 30x30 ll.-lll. o. 700-800-920 Ft/nm +áfától 

- Váév Bramac tetőfedőrendszer gyári árból 
5% kedvezmény 

- LB csemperagasztó 

Továbbá megrendelhető: 
- Hungvelux tetőtéri ablakok gyári áron 
- Sofa nyílászárók gyári áron 

Nyitva tartás: 1/2 8-16-ig, hétfőtől péntekig 
Szentes, József A u. 24. 
Tel.: 63/14-011 

Szeged, Csongrádi sgt. 27. 
Tel.: 62/491-022 


