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• Sportcsarnokot szeretne a JATE 

A testnevelés télen szünetel? 

BELÜGYEINK 3 

Mint dr. Czúcz Ottó rektor-
helyettes elmondta, a hallgatói 
létszám jelenleg is 4 ezer 500, s 
a nappali tagozatosok számának 
további dinamikus növekedése 
várható. A téli időszakban az 
uszodában tartanak ugyan testne-
velési órákat, de ez nem oldja 
meg a gondokat. Az Ady téri lé-
tesítmények, kiszolgáló egysé-
gek elavultak. 

Szabó Józsefnek, a Testne-
velési Tanszék vezetőjének ja-
vaslata alapján az Egyetemi Ta-
nács elfogadta, hogy az egyetem 
vállalkozzon - első lépcsőben -
egy könnyűszerkezetes csarnok 

Egy országos felmérés adatai alapján a felsőoktatási intéz-
mények között a József Attila Tudományegyetem áll a leg-
rosszabbul - a sportlétesítmények tekintetében. A szegedi 
diákok azonban felmérés nélkül is tudják, hogy október köze-
pétől április közepéig nincs helyük a sportolásra, mert egyetlen 
fedett létesítménye sincs az egyetemnek. Ezért született a terv az 
Ady téri sport centrum fejlesztésére, amelyet tegnapi ülésén 
tárgyalt az Egyetemi Tanács. 

megépítésére az Ady téren. A 
fedezetet pályázatok révén pró-
bálják meg előteremteni. Mivel a 
nyári szünetben és egyéb, az 
egyetemisták nézőpontjából 
holtidénynek számító idősza-

kokban (például: vizsgaidőszak) 
a tervezett sportcsarnokot városi 
felhasználók számára is rendel-
kezésre bocsátanék, az intéz-
mény önkormányzati támogatást 
is szívesen venne a beruházáshoz. 

A távlati elképzeléseknek 
csak az első üteme valósulna 
meg a tornacsarnok felépülésé-
vel. A jövendő egyetemi sport 
centrumban a csarnokhoz kiszol-
gáló létesítményeket - öltözők, 
konditerem, tanszéki helyiségek, 
gépészeti berendezések - kellene 
csatlakoztatni; szeretnének egy 
termet a küzdősportoknak, 
elképzeltek egy fallabda pályát, 
kellenének szertárak, raktárak, 
műhelyek. 

Az Egyetemi Tanács szerint a 
fejlesztés első ütemének meg-
valósulására van reális esély; ha 
a-főhatóság és a város is támo-
gatja az elképzelést, minden le-
hetséges pályázati fórumot fel-
használva megpróbálják előte-
remteni a sportcsarnok-építés 
költségeit. 

S. E. 

• Csatornaépítés 
Hattyason 

Új útvonalon 
a74-es 

Bővítik a Klebelsberg 
(Hattyas) telep szennyvízcsa-
torna hálózatát. Szennyvízcsa-
torna épül a Pancsovai utcá-
ban, a Kamarási utca - Váltó 
utca között. Mivel a létesítendő 
csatorna nyomvonala az utca 
páratlan oldalától 6 méterre, a 
meglévő útburkolat alatt vezet, 
az építés idejére a fenti útsza-
kaszt lezárják a közforgalom 
elől. 

Tekinte t te l arra, hogy a 
Pancsovai út fenti szakasza 

egyben a gyálai bekötőút átke-
lési szakasza is, az út forgal-
mának biztonságos elterelé-
séről is gondoskodni kell . 
Ugyancsak el kell terelni ere-
deti útvonalának egy részéről a 
74-es jelzésű helyi autóbuszt, 
ideiglenesen megállóhelyeket 
kell megszüntetni, illetve léte-
síteni. Eszerint Szegedről Gyá-
larét felé a 74-es autóbuszjárat 
vonala: a vasúti kereszteződés 
és Vaskapu utca között a Pan-
csovai, Kamarási, Zentai utca 
és Rendező tér; Gyálarétről 
Szeged felé a Vaskapu utca 
vasúti kereszteződés között 
Palics köz, Mozdony utca. 
Kundombi utca. Névtelen utca. 

Az ideiglenes forgalomelte-
relés a jövő hét közepétől vár-
ható. 

Harminc forint 
a „szögedi" paprika 

A zöldségfélék közül befe-
jeződött a paradicsom, a pap-
rika, valamint a csemegeku-
korica betakarítása. Szedik a 
fejeskáposztát, ám az értéke-
sítés akadozik. Folyik a gyö-
kérzöldség, a hagyma, továbbá 
a karfiol feldolgozása. A Föld-
művelésügyi Minisz tér ium 
adatai szerint fűszerpaprikából 
jó termés ígérkezik. Bács-Kis-
kun megyében és Csongrádban 
végéhez közeledik a fűszer-
paprika betakarílása, Szolnok 
megyében pedig már végeztek 
a munkával. A kalocsai papri-
kafeldolgozó mintegy 18 ezer 
tonna jó minőségű paprikát 
vásárolt fel átlagosan 28 fo-
rintos kilónkénti áron. A szak-
értők úgy ítélik meg, hogy a 
tavalyi készletek és az idei ter-
més e legendő lesz mind az 

exportkötelezettségek teljesí-
tésére, mind pedig a belföldi 
igények kielégítésére. A Sze-
gedi Paprika Rt. október vé-
géig több mint 1600 tonna 
nyersanyagot vásárolt fel a fel-
dolgozáshoz. Az első osztályú 
paprikáért 30 forintot, míg a 
másodosztályú áruért 20 forin-
tot kaptak a termelők kilo-
grammonként. A paprika mi-
nősége, színanyaga jó, export-
képes paprikaőrleményt készít-
hetnek a feldolgozók. 

A tájékoztatás szerint a la-
kosság zöldségellátása zavar-
talan, a piaci kínálat bőséges, a 
vásárlók keresik a kígyóubor-
kát és a fóliásparadicsomot, 
ugyanakkor nehéz eladni - a 
túlkínálat miatt - a -fejes- és 
kelkáposztát, a karfiolt és a 
retket. 

A „négyes" trükkjei 
Többektő l ha l lo t t am, 

hogy esténként érdekesen 
vicceli meg utasait a 4-es 
számmal, félórás „sűrűség-
ben" közlekedő szegedi vil-
lamos. 

Rohan a délutáni műsza-
kot maga mögött hagyó 
munkásember a „lófara-ki-
térő" irányába, hogy befus-
sa a Tarján felé igyekvő vil-
lanyost. Úgy esti negyed ti-
zenegy magasságában ez a 
vágta már nincs anyira ked-
vére, a melóban eimacská-
sodott lábak nem viszik az 
e lvá rha tó lendület te l , de 
azért ütemesen caplat, mi-
közben aktatáskája (benne 
az előre csomagolt vacsorá-
ból m e g m a r a d t kevéske 
maradékkal) ütemesen veri 
a combját. 

Amikor lihegve megra-
gadja a lépcsőkapaszkodót. 

már biztos a győzelemben, 
pedig korán kerítette halal-
mába az öröm. Két megálló-
val később ugyanis a villa-
mosvezető hangosan és ta-
goltan közli az utasokkal, 
hogy „Garázsmenet, tessék 
kiszállni!" 

Ez csak azért figyelem-
reméltó, mert a „Garázsme-
net" föl i ra tú tábla sem a 
kocsi elején, sem hátulján, 
sem oldalán nincsen kifüg-
gesztve. M a r a d n a még a 
villamos teteje és alváza, de 
ezeken a helyeken viszony-
lag nehéz hozzá ju tn i az 
elolvasáshoz. 

Emberünk tehát - épp-
hogy kifújva magát az előb-
bi futás után - leszáll, s arra 
gondol, hogy majd bolond 
lesz a következő kocsin 
újabb jegyet lvukasztani. 

Nyilas 

• Héttőn jár le a határidő 

Földadó: nem árt tisztázni 
A p a r a s z t e m b e r , ha 

nem teljesen újsütetű, a 
föld és az adó fogalmát 
igen közel érz.i egymás-
hoz. Egyik úgy tartozik 
a másikhoz, mint jégpá-
lyához a h a n y a t t e s é s . 
Őseitől átvett tapaszta-
latot nem könnyen felejt 
az e m b e r . Vagy t a l án 
mégis? A földadó befize-
tési batáridejének lejár-
ta eiőtt pár nappal nem 
árt tisztázni, hogy fizetni 
kell, vagy valamilyen cí-
men j á r a mentesség. Az 
Apeh Csongrád Megyei 
Igazgatóságának segítsé-
gével készült e kis emlé-
keztető. 

Az idén november 15-ig 
lehet az esedékes földadót pót-
lékmentesen, egyösszegben 
befizetni. Több önkormányzat 
polgármester i hivatalában 
megtalálható az ehhez szüksé-
ges csekk, de az Apeh irodá-
jában mindenképp. Ma és hét-
főn még nem késő beszerezni. 
Szegeden a Bocskai utcában 
pénteken 8-12, hétfőn 8-18 óra 
között, pénteken ugyanebben 
az időpontban még Hódmező-
vásárhelyen és Szentesen, a 
polgármesteri hivatalban vár-
ják az ügyfeléket. Hétfőn Sze-
geden kívül még Csongrádon, 
Hódmezővásárhelyen és Ma-
kón érdemes próbálkozni a 
kora délutáni órákig. 

Földadót az fizet, akinek 
használatában ezév május 31-
én mezőgazdasági rendeltetésű 
külterületi szántó, kert, szőlő, 
gyümölcsös, gyep, nádas volt. 
Adómentesség 6 ezer négyzet-
méter összesített földterületig 
jár. Ideiglenes mentesség illeti 
a gyümölcsöst és szőlőt tele-
pítőt. A személyi jövedelem-
adó szerint egyéni vállalkozó-
kat, kárpótlás révén földhöz ju-
tottakat, mezőgazdasági üzem-
ből kivitt területeken gazdál-
kodókat is mentesttették. Elemi 
csapás esetén az adót külön 
kérésre mérsékelheti a hatóság. 
Az adó mértékét az aranykoro-
na határozza meg. A most 
érvényes táblázat szerint a hek-
táronként 10 aranykorona alatti 
szántó, gyep és nádas valamint 
a 24 aranykorona alatti kert, 
szőlő és gyümölcsös utáni adó 
nulla. 

A korábbiakban el terjedt 
nézettel e l lentétben azok a 
kárpótlási jogosultak, akik a 
földterületek végleges licitje, 
kiosztása előtt ideiglenes hasz-
nálatra kaptak földet, s az má-
jus 31-én művelésük alatt állt, 
nem kapták meg az ideiglenes 
mentességet. 

Aszálykár miatt mérsékel-
hető, vagy elengedhető az adó. 
E kérelem benyúj tásá ra is 
érvényes az említett határidő, s 
a helyszínek. 

T. Sz. I. 

Lezárult a Pick-jegyzés 
A szerdai pénztárzáráskor 

valamennyi jegyzési helyen 
befejeződött a Pick Szeged Rt. 
részvényeinek jegyzése. A cég 
kárpótlási jegyért megszerez-
hető papírjainak most felaján-
lott. utolsó privatizálható cso-

magját jelentősen túljegyezték 
az alanyi jogon kárpótoltak. 

A részvények kiosztásával -
amire harminc napon belül sor 
kerül - befejeződik a Pick Rt. 
privatizációja. 

I í lem tudunk mostanság egyezségre jutni a parko-
LU lóőrrel. Leáll az ember állampolgári jogon a bel-
városban, bekanyarodik az adójából épített parkolóba, s 
zutty: odanyomnak a szélvédőjére egy negyven forintos 
cetlit. 

- Fél óra nincs? 
- Nincs - mondja az őr, s már tartja is a markát. 
Öt-hat perc múlva odébbállok, délután újabb parkolás: 
- Fél óra nincs? - kérdem a fiatal srácot a másik 

parkolóban. Gyorsan kiegyezünk egy húszasban - persze 
számla nélkül. 

Hogy is van ez? Nézem az előző számlát: rajta a vállal-
kozó neve, adószáma, áfa-kulcs - minden úgy, ahogyan az 
elő van írva. Neki ezért nem kellett a jatt. A másik parkoló 
persze a városé - vékony pénzű parkolóőrrel, akinél már 
félórára is jó az ember - persze számla nélkül, zsebből 
zsebbe. 

Szervizbe viszem az autót. Átvizsgálják akkurátusan a 
szerelők, végig megy a „vizsgálópadon" az autó, majd 
megkérdezem mennyivel tartozom. 

- Ezerkettő - vágja rá a pattanásos képű. 
- Nem fontos a száma - kockáztatom meg. 
- Akkor ötszáz, ma úgy sincs itt a főnök. 
S máris csúszik is a jatt. Ki lenne bolond többet fizetni, 

mint muszáj? 
I ejattol az ember a fodrászlánynak reggel, aki közben 

•'.—1 szerényen panaszkodik, hogy drága az albérlet, a fize-
tés meg roppant kevés. Tőle aztán igazán nem sajnálja azt 
a húsz-harminc forintot ember. Apró kis svidli ez a papí-
ron kilencezer forintos ügyvezetői minimumbérekhez ké-
pest, az elkent milliós adócsalások mellett. Csak éppen sok 
kicsi, sokra megy. Csúszik a jatt a parkolóőrnek, a szere-
lőfiúnak, a fodrászlánynak, no meg azoknak is, akiknek 
még a szakmáját és beosztását is szentségtörés felemle-
getni. Azután meg huncutul a szemünkbe kacsintanak a 
kilencezer forintos minimálbéren vett Mercedesekből. 

Valakinek mindig fizetni kell: jattot is, adót is. Valakik-
nek el is kell tenni mindkettőt. Hát nem tökéletesen kerek 
a világ? 
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• A Tisza nem Royal 

Képzelt pokolgép 
(Folytatás az I. oldatról.) 
varasára irányult, s hogy a ren-
dőrséget ne akadá lyozzuk 
munkájában, a hatósággal ab-
ban egyeztünk meg, hogy ők 
is, mi is tovább végezzük mun-
kánkat, azaz ők - a termet ki-
véve - pincétől a padlásig min-
dent végignéznek, ellenőriz-
nek, hiszen magát a termet a 
kampánystáb készítette elő. Ily 
módon a koncer t termet az 
ellenőrizendő helyiségek közül 
utolsónak hagyják. Számítá-
sunk bevált; mire a kutyával a 
teremhez értek volna, a ren-
dezvényt fe l tűnés nélkül le 
tudtuk zárni. Ha ez provokáció 
volt, elkövetői annyit értek 
csupán el, hogy a későn érke-
zőket nem engedték a koncert-

terembe. Félelemre azért sem 
volt okunk, mivel Szeged kis 
város, s úgy láttuk, hogy min-
den politikai irányzat ismer-
tebb képviselője jelen volt a 
nagygyűlésen. A politikai fó-
rumot a „külső zajok" nem za-
varták, mert előzőleg mindent 
megtettünk egy ilyen helyzet 
elkerülése érdekében. Remél-
jük, a magyar politikai életben, 
a kampány időszakában nem 
válik általánossá a bombaria-
dókkal való fenyegetőzés. Or-
bán Viktor országos körútja 
során, szerencsére, ilyen prob-
léma - ezen kívül - nem me-
rült fel. Köszönjük a rendőrség 
ésszerű és konstruktív intéz-
kedését. 

P. S. 

• Akinek sürgősen szüksége 
van egy Junoszt-tévé kapcso-
lási rajzára, aki a vasbeton fal-
kötő elemek variációjára kí-
váncsi, akinek a hömok-sóder-
mész keverési aránya a legfon-
tosabb információhiánya, mos-
tantól ne habozzon: menjen el 
a Kálvária sugárúti, volt szak-
szervezeti könyvtárba - a szá-
raz kapubejáró után balra, az 
udvarban, néhány lépcső meg-
tétele után - és keresse meg a 
Mérnöki Kamara új, tegnap 
megnyílt műszaki könyvtárát. 
Itt mondjuk el, hogy akinek 
otthon „elfekvő", nemhaszná-
latos műszaki könyve van, föl-
ajánlhatja közcélokra... Hátha 
lesz olvasó, akinél? fontosak az 
ott beszerezhető információk. 
Vagyis: az új könyvtár nem 
csupán a mérnököket kívánja 
szolgálni - de nyilván nekik 
lesz hasznosabb. 

(Fotó: Révész Róbert) 

nem csupán mérnököknek 


