
Tűzoltóautók - ajándékba Németországból

Pergovácz Lajos miniszteri főtanácsos átadja az ajándékot Lehmann Istvánnak. 
(Fotó: Gyenes Kálmán)

■ я költségvetés politikai grafíkonja

Városházi perpatvar
■  Történelmi tényt közöltünk 
ezelőtt egy hónappal, vagyis a 
szegedi műjégpálya ezután ön
álló hűtőrendszerrel működhet. 
Annak rendje-módja szerint 
dr. L ippai P ál polgármester 
ünnepélyes keretek között no
vember 12-én megnyitotta a lé
tesítményt, s azóta városunk 
lakosai élvezték a korcsolyá
zás örömét. Sajnos, most azt 
kell leírnunk, hogy bezárt a pá
lya, a jég elolvadt, korcsolyáz
ni egyelőre nem lehet. Ennek 
pedig nem az enyhére fordult 
időjárás az oka, még csak nem 
is a hűtőrendszerrel van prob
léma, hiszen az akár harmincöt

Észak-Rajna-Westfalia tar
tományból 23 tűzoltóautó vo
nult át M agyarországon, s 
közülük öt itt is maradt Cson- 
grád m egyében -  a többi 
tovább indult Romániába. A 
megyei tűzoltóparancsnokság 
épületében tegnap délután 
adta át a két Mercedes men
tőautót, s a három fecskendős 
(két Magirus, s egy Merce
des) gépkocsit Pergovácz 
Lajos, Észak-Rajna Westfalia 
tartomány miniszteri főtaná
csosa.

Az eseményen jelen volt 
Száray Zoltán ezredes, orszá
gos tűzvédelmi főigazgató, 
Csele György ezredes, a tűz
oltók országos szövetségének 
alelnöke, s egyben a megyei 
szövetség elnöke, dr. Kovács 
Zoltán ezrdes, megyei tűzol
tóparancsnok, Bánfi György 
alezredes, városi tűzoltópa
rancsnok, Lehmann István, 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Bezárt
a műjégpálya
fokos melegben is képes jeget 
„varázsolni” a beton fölé. Más 
a gond... A bérlő, Palik Sándor, 
a Bowling Kft. vezetője és a 
rendszer kivitelezője, az Ener
giagazdálkodási Rt. között anya
gi vita van. Ennek kárát pedig 
a szegediek látják. Reméljük, 
holnapi lapszámunkban már 
jobb hírrel szolgálhatunk.

I K É R E S S E N , 
MERT DUPLÁN 
A  NYERHET!

RENAULT A JANUÁR 28-ig 
TARTÓ,

A SZEGEDI RENAULT 
SZALONNAL KÖZÖS 

NYEREMÉNYJÁTÉKUNKON!
5 .  h e t i  k ü lö n d í j :  

egy aranygyűrű, 
az

ARANYTOPÁZTÓL!

DOBJON ÖSSZE EGY TWINGÓT!

ISMÉT EG Y  
RÉSSZEL KÖZELEBB!

■ Göncz Árpád hétfőn nyilatkozik

uj nuKiuaiiy
a jövő héten?

A köztársasági elnök hétfőn 
megteszi az előterjesztést a 
Parlamentnek az új miniszter- 
elnök személyére, így kedden a 
T. Ház szavazhat, és várhatóan 
szerdán a konnány eskütételére 
is sor kerülhet -  mondta el az 
MDF frakcióvezetője a köz- 
társasági elnökkel folytatott 
csütörtöki megbeszélését köve
tően újságíróknak. Kónya Imre 
jelentette be hivatalosan az 
államfőnek, hogy a képviselő- 
csoport és a párt országos vá
lasztmánya Boross Pétert jelöli 
a miniszterelnöki posztra. A 
frakcióvezető a sajtó képvise
lői előtt megerősítette: bízik 
abban, hogy a köztársasági el
nök által előterjesztendő mi
niszterelnök-jelölt megkapja a 
megválasztáshoz szükséges 
többséget. Leszögezte azt is, 
hogy sem a MIEP-nek. sem 
másnak semmiféle enged
ményt nem tesznek, és Boross 
Péter ugyanolyan határozott

politikai irányvonalat képvisel 
majd, mint Antall József.

Kónya Imre -  akit a belügyi 
tárca éléről távozó Boross Pé
ter az új kabinetben utódjának 
javasolt -  kéri, hogy amennyi
ben a T. Ház elfogadja a/ új 
miniszterelnököt, akkor az Or
szággyűlés illetékes bizottsága 
belügyminiszteri kinevezését 
megelőzően hallgassa őt meg. 
Úgy véli azonban, hogy a töb
bi, hivatalban maradó minisz
ter esetében erre nincs szükség, 
tekintettel arra, hogy az ő meg
hallgatásukra a bizottságokban 
már sor került.

■
-  Az MDF hosszabb ideje 

tartó belső válsága egyértelmű
en lezárult, és ezt bizonyítja, 
hogy a párt -  Antall József el
hunyta után -  30 órán belül ké
pes volt jelöltet állítani a kor
mányfői tisztre. (Folytatás a 3. 
oldalon.)

Vita közben. (Fotó: Nagy László)

A kényelmes kanapén kere
sett helyet magának Koha Ró
bert, mert ha a szék nem is, az 
asztal ezúttal közös volt. A két, 
a diktatúrának is jóismerős 
egykori SZUE-beli személyi
ség tegnap mindenesetre biz
tonságosabb körülmények kö
zött, dr. Lippai Pál szobájában 
találkozott egymással. Minapi 
lapszámainkban abban a nagy 
dologban csapott össze a pol
gármester és az önkormányzati 
képviselő, hogy mennyi is az a 
bizonyos annyi? -  Itt van egy 
180 ezres város, és szinte nincs

is tartaléka! -  mondta dr. Lip
pai Pál. -  A közgazdasági iro
da -  a Délmagyarországban is 
megjelentetett -  közleménye 
szerint az általános tartalék 
mindössze 180 ezer forint.

Az újságíró csak annyit je
gyez meg, hogy ez bizonyára 
véletlen egybeesés -  az em
berfőnként számított egy fo
rinttal még itt a Dél-Alföldön 
sem lehet túl sok mindent kez
deni. Koha Róbert ezzel szem
ben kétmilliárd forintos pénz- 
maradványt prognosztizált.

(írásunk az 5. oldalon)

Elúszott milliók a Tabánban
Jogutód nélkül számolják 

föl a Tabán Lakásépítő és 
Fenntartó Szövetkezetét, amely 
fizetésképtelen: tarozása 1 1 
millió forint. És a hitelezők (a 
közművállalatok) most követe
lik a pénzüket. A Tabán meg
szűnik -  de mi lesz a házakkal, 
s lakóikkal? Erre a kérdésre 
most nagyon nehéz válaszol
ni...

Talán egy éve történt: egy 
tizedik emeleti lakó, aki akkor
tájt újította föl a lakását, igen
csak zokon vette, hogy na
gyobb esők idején víz csorog 
a tapétán, s az előszobaszek
rényben. Minthogy hiába várt 
a födém megfoltozására, kilá
tásba helyezte: beköltözik a Ta
bán Lakásszövetkezet irodájába, 

(Folytatás a 7. oldalon.)
Fotó: Révész Róbert
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