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M I R Ő L ÉRT A D M ? 
• Dr Majoi Tibor 

a csatornázási tervről 

Tisztítómű is kell...! 
• A környezetvédelmi szak-
hatóság vezetője hogyan vé-
lekedik a Compagnie Gé-
nérale des Eaux (CGE) 
szegedi elképzeléseiről? 
- Az előterjesztett anyagból 

nem derűi ki világosan, a CGE 
mit gondol az elengedhetetle-
nül szükséges szennyvíztisztí-
tóról. Részletesen leírják, mi-
ként kfvánják fejleszteni az 
ivóvíz- és csatornahálózatot, 
de csak egy zárójeles megjegy-
zés utal arra, hogy „esetlegesen 
megépítik" a tisztttóművet is. 

• ön szerint a szennyvíz-
tisztító fölépítését nem lehet 
későbbre halasztani? Ak-
korra például, amikor a 
csatornahálózat már telje-
sen kiépült. 
- Ha korszerűen, és a jövőre 

gondolva tervezünk, akkor be 
kell látnunk azt, hogy a csator-
náknak és a szennyvíztisztító-
nak együtt kell fölépülnie! Az 
első kapavágást nem szükséges 
feltételnül egy időben megten-
ni, viszont biztosítékot várunk 
arra nézve, hogy a tisztítómű is 
megvalósul! Véleményem sze-
rint rosszul gondolkodnak 
azok, akik azt mondják, hogy 
előbb építsünk csatornát, a 
tisztító ráér. Épp ilyen hibás 
volt az a terv (mert erről is szó 
volt egy időben), hogy előbb 

Keddi l a p s z á m u n k 
„ Ú j a b b vé l emények a 
szennyvíztisztító ügyé-
ben" címmel közölt írá-
sa adott alkalmat arra, 
hogy dr. Major Tibor, 
az Alsó-Tisza vidéki Kör-
nyezetvédelmi Felügye-
lőség igazgatója is el-
mondja véleményét a vá-
rosban tervezett jelentős 
beruházás i t ervekrő l . 
Mondaniva lójának lé-
nyege: a szennyvíztisztí-
tónak is meg kell épülnie! 

kell a tisztftómű, és azután a 
csatorna. A két fejlesztés nem 
választható külön. 

• Egyes szakemberek sze-
rint viszont Szegeden fölös-
leges szennyvíztisztítót épí-
teni, hiszen mi is tisztítatla-
nul kapjuk a Tiszát , fent-
ről'." S akkor mi tulajdon-
képpen csak déli határ-
szomszédunk számára tisz-
tttjuk a vizet, amikor pedig 
fontosabb környezetvédelmi 
felgdatokra kellene a pénz. 
Miként vélekedik erről? 
- A szegeden keletkező 

összes szennyvíz hatvan száza-
lékát engedjük tisztítatlanul a 
Tiszába? Akkor hogyan kéljük 
számon a Tisza felsőbb szaka-

szain szennyezőket? Milyen 
alapon tiltakozzunk a Maros és 
más folyóink határon kívüli 
szennyezése ellen? De ezen is 
túl: a környezetvédelmi jogsza-
bályok betartása nem megítélés 
kérdése. Mi sem számttunk ki-
vételnek, be kell tartanunk az 
érvényes rendelkezéseket. S 
hogy lennének fontosabb kör-
nyezetvédelmi beruházások? 
Ki mérlegelje, melyek közülük 
az elsődlegesek? 

• A CGE terveit elemezve 
milyennek látja a tisztítómű 
megépítésének esélyeit? 
- Hangsúlyozom: a sajtóban 

megjelent írásból számomra 
nem tűnik egyértelműnek a 
CGE azon szándéka, hogy föl-
építse a szennyvíztisztítót. A 
témában érdekelt két szakható-
ság - a környezetvédelem és az 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság - viszont szeretne 
biztosítékot látni a tisztítómű 
létrehozására. E biztosíték nél-
kül ugyanis mi sem tudunk ga-
ranciát vállalni a csatornaépí-
téshez szükséges szakhatósági 
engedélyek kiadására! Minden 
erónkkel segítjük viszont a 
szennyvíztisztító fölépítéséhez 
szükséges támogatások meg-
szerzését. Központi pénzekről 
van szó, amelyek ugyancsak 
hatósági, illetve szakhatósági 
engedélyek birtokában igé-
nyelhetők. 

Nyilas Pétar 

A nyolcadik 
magyar 
újszíves 

Újabb sikeres szívátültetést 
hajtottak végre Budapesten, a 
Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Városmajor Úti Szív-
ás Érsebészeti Intézetében -
adta hírül keddi számában a 
Komárom-Esztergom megyei 
napilap, a 24 Óra. Munkatár-
sát, Monos Zsuzsa újságírót az 
a megtiszteltetés érte, hogy a 
helyszínen nézhette végig a dr. 
Bodor Elek professzor irányí-
totta orvoscsoport munkáját, 
amelynek eredményeként újjá-
született az egri Szakács Lász-
ló. A többgyermekes fiatalem-
beren szíve jobb pitvarának sú-
lyos betegsége miatt hajtották 
végre a sztvtranszplantációt, 
amely 1991 januárja óta a nyol-
cadik ilyen beavatkozás volt 
Magyarországon. 

Az intézet vezetői egyéb-
ként azért tették lehetővé a mű-
tét megtekintését a tatabányai 
újságírónőnek, mert lapja 
messzemenően felkarolta és le-
hetőségei szerint propagálta a 
Szív a szívért elnevezéssel a 
közelmúltban létrehozott ala-
pítványt. Ennek fő célja az új-
szívesek és az új szívre várók 
segítése, valamint a SOTE Szív-
és Érsebészeti Intézetében fo-
lyó gyógyító-, oktató- és kuta-
tómunka támogatása. Az alapít-
ványt egyébként az OTP Bank, 
Tatabánya 736-0041159-5-ös 
számlaszámon lehet támogatni. 

AZ IFIUSAGIHAZBAN 
ma: 19 órakor Martiné 

Hiernaux sanzonestje , 
zongorán ktsér: Roger 
Poully; 16.30 órakor in-
gyenes jogi tanácsadást 
tart dr. Szokol Márta; 17 
órakor videóklub - báli 
szezon: Vámpírok bálja; 

holnap: 19 órakor: So-
nia és a Sápadtacúak kon-
certje Happy Blues News 
ctmmel; 

ma és holnap: Szaba-
dos László Trópusok el-
mű kiállítása 

D M P R O G R A M A J Á N L A T 

MA 
A SZÁZSZORSZÉP GYER-

MEKHÁZBAN 9 - 1 2 óráig 
baba-mamatorna, 14.30-tól 16 
óráig ktvánságnap. 

SZOCIÁLIS T A N Á C S -
ADÁS - ingyenes jogsegély-
szolgálat 10-12 óráig a BBMK 
Belvárosi klubjában. 

ÜLLÉSEN, a művelődési 
házban rendezi meg megyei 
bálját a nyugdíjas klubok és az 
idősek Életet az éveknek me-
gyei klubszövetség, 15 órától. 

KERTBARÁTOKNAK.A 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pont kertbarátköre 17 órakor 
tartja éves rendes közgyűlését, 
a Bartók Béla Művelődési 
Központban. 

BIBLIA A TÁRSMŰVÉ-
SZETEKBEN: a sorozat elő-
adása 18.30 órakor kezdődik a 
Juhász Gyula művelődési Köz-
pontban, A lélek fegyverei - A 

Gyógyászat i 
« segédeszköz holt 

4 Gy. S . -vény 
beváltható! 

- Ccrtina betétek é s nadrágok 
- Opticlud szemészet i tapasz 
- „ A N I T A " mellműtét utáni 

rehabilitáció 
- vizeletgyűjtók, c secsemő, 

felnőtt. 
I)enta-V Bt. Lechner tér 3. 

Tel.: 323-984 

hit tudatos küzdelme a rosszal 
címmel, dr. Reisinger János és 
Csabai Tamás előadásában. 

AZ AURA természetgyó-
gyász klubban (Indóház tér 2„ 
MÁV-vendégház) 18.30 óra-
kor dr. Boros Imre tart előadást 
Testünkben lévő betegségek és 
azok felderítései ctmmel. 

A JATE KLUBBAN 18.30 
és 20.30 órakor videómozi: Mo-
ziklip; a kávézóban 20 órától a 
Frankié Látó Quintett zenél. 

ÁLMOK, SZERELMEK 
cfmmel Schumann dalestet 
rendeznek a Bálint Sándor Mű-
velődési Házban, este 7 órától. 
Km.: Altorjai Tamás, Szabadi-
né Békési Magdolna 4ének), 
Dombiné Kemény Erzsébet, 
Győri Péter és Mészáros Em-
ma (zongora). 

ÖRDÖGH OTTÓ önálló 
estje 19 órakor kezdődik a Pe-
dagógiai Intézetben (Közép fa-
sor 1-3.). 

DIXI VACSORA a Garden 
étteremben, 19 órától. Játszik a 
Molnár Dixieland. 

A FŰ-VÉSZ KLUBBAN 20 
órától a Maszk videós soroza-
ta: Denis Bablet dokumentum-
filmjei Tadeusz Kantorról. 

HOLNAP 
A SZÁZSZORSZÉP GYER-

MEKHÁZBAN 14.30-16 órá-
ig egérfuttató versenyt rendez-
nek. 

MAGYAR FILMEK MO-
ZIJA: 15 órakor A halhatatlan 
légiós, akit Péhowardnak hív-
nak című filmet vetítik a Kos-
suth L. sgt. 53. szám alatti 
nyugdíjas klubban. 

KISKERT-NAGYKERT-
BALKON címmel dr. Hovorka 
Istvánná kertészmérnök diave-
tftéses előadást tart délután 4 
órakor a Bálint Sándor Műve-
lődési Ház nyugdíjas klubjá-
ban. 

KOZMO ARKANUM 
KLUB: 18 órától A kozmikus 
erők és a kéz titka cfmmel tart 
előadást Benárik Ádám a Ju-
hász Gyula Művelődési Köz-
pontban. 

A JAZZ KOCSMÁBAN 
(Kálmány L. u. 14.) 19 órától 
az Euró Jazz Quartet játszik. 

A WEINER LEÓ KAMA-
RAZENEKAR hangversenye 
19.30'órakor kezdődik a Sze-
gedi 'Konzervatóriumban. Ve-
zényel: Weninger Richárd. 
Közreműködik: Ruha István 
(hegedű), Bálint János (fu-
vola). 

A FŰ-VÉSZ KLUBBAN 20 
órától Walhalla teaház - A 
forrásnál- felolvasóest. 

A JATE KLUBBAN 20-02 
óráig Nosztalgiabuli. Házigaz-
da: Poór Zsolt. 

IDŐSZAKI 
KIÁLLÍTÁSOK 

MÓRA FERENC MÚZEUM 
Molnár C. Pál emlékkiállítás 
MÓRA FERENC MÚZEUM 

KÉPTÁRÁBAN (Horváth M. 
u. 5.) 

Gyermekélet Makón és 
környékén - néprajzi kiállítás 

László Anna grafikus és Po-
povics Lőrinc szobrászművé-
szek munkái 

T. SURÁNYI ANNA kera-
mikus munkái 

A FEKETE-HAZBAN 
Szent-Györgyi Albert című 

kiállítás; 
Szeged, 1956 
A KASS GALÉRIÁBAN 

(Vár utca) 
Kass János grafikái 
AZ IMPALA HÁZBAN 

(Zárda u. 9.) 
Kucsera András grafikus és 

Lovasi Zoltán fotográfus mun-
kái 

A SOMOGYI KÖNYV-
TÁRBAN 

Emlékkiállítás Móra Ferenc 
halálának 60. évfordulója al-
kalmából 

„Emlékezés a magyar kul-
túra napjára" - a magyar Him-
nusszal kapcsolatos válogatott 
dokumentumkiállítás 

B. Bartus Teréz amatőr festő 
munkái az I. emeleten láthatók 

A RÓKUSI FIÓKKÖNYV-
TÁRBAN (Vértói út 5.) 

Lajos Sándor Fotóklub ter-
mészetfotói 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN 

a Mozaik Stúdió lapozgatója 
Kaktuszkiállítás 
A BÁLINT SÁNDOR MŰ-

VELŐDÉSI HÁZBAN 
Andrzej Kawecki lengyel 

festő kollázs kiállítása 
A JATE AULÁJÁBAN 
Müller Miklós fotókiállítása 
A POSZT-ART GALÉRIÁ-

BAN 
Pósa Ede festményei 

AZ A L K O T Ó H Á Z 
(Árboc utca 1-3.) foglal-
kozásai: ma: 14-18 óráig 
hímzés, 15-18 óráig faze-
kas szakkör gyerekeknek; 
holnap: 15-18 óráig fafa-
ragás és fazekasság gyer-
mekeknek, 16-20 óráig 
kosárfonás. 

Az E u r ó B u s i n e s s M a g y a r o r s z á f * K f t . szegedi üzletében 
SIBÜSI^ termékek széles választékával várjuk Önt! És akár részletre is vásárolhat! 

MASTF.R SYSTEM 11+ SONIC jálékprogram: 10 340 Ft, 
GAMF. GF.AR + COLUMNS játékprogram: 17 090 Ft, 
MF.GA DRIVE II+SONIC 2 játékprogram: 21 890 Ft. 

Játékprogramok: Aladdin, Jurassic Park , Indiana Jones III. stb. 
Nyitva tartás: h.~p.: 9.30-17.30, szo.: 9-12 óráig. 

Szeged. Mikszáth K. u. 16. TelZfax: (62) 321-079. 

HÍDBETON BT. 
Beton, házhoz szállítással 

Járdalap, 
gyephézagos járdalap. 
Hullámpala 240 Ft+áfa. 
Szeged, Napos út 10. 

Tel.: 62/325-335 

DÉLMAGYARORSZAG 75 éve 
Néptörvény a forradalom vívmányainak 
védelmére. 

(A Délmagyarország tudó-
sítójától.) Á szombati mi-
nisztertanács néptörvényt fo-
gadott el a forradalom vívmá-
nyait veszélyeztető egyének 
rendőri felügyelet alá vételé-
ről. („.) Olyan egyének, akik 
cselekvésükkel, vagy magatar-
tásukkal a forradalom vívmá-
nyait veszélyeztetikk, (...) a 
népköztársaság érdekeire, 
vagy a közrendre és a közbiz-

tonságra aggályosak, rendőr-
hatósági felügyelet alá helyez-
hetők és szükséghez képest a 
rendőri felügyeletet vagy őri-
zetbe vételt a minisztertanács 
rendeli el és szünteti meg. A 
rendőri felügyelet alá helye-
zés, vagy az őrizet alá vétel 
folytán esetleg szenvedett 
vagyoni hátrányért térítés nem 
jár. (...) (1919. febr. 23.) 

DELMAGYARORSZAG 50 éve 
A hercegprímás nagyböjti szózata 

Budapest, február 22. Seré-
di Jusztinián bíboros, Magyar-
ország hercegprímása nagy-
böjti szózatot bocsátott ki, 
amelyben rámutatott arra, 
hogy most, amikor veszedel-
mesen inog minden földi érték, 
pillanatok alatt évszázadokon 
át gondozott műemlékek omla-
nak porba, az emberi tudás és 
erő nagy alkotásai egymásután 
semmisülnek meg, az, amit ve-
rejtékes homlokkal évtizedek, 
sőt évszázadok alatt termelt a 
teremtés koronája, az ember, 
elhasználódik és elpusztul a 
pótlás minden reménye nélkül, 
legalább a nagyböjti szent idő 
alatt szálljunk magunkba és ne 
sértsük meg még jobban az Is-
tent. 

Sokkal bölcsebb, földi éle-
tünket irányító és örökéletün-
ket előkészítő eljárás az, hogy 

az ingadozó, a tiszavirágéletű, 
a pillanatok alatt összeomló 
értékek mellett felfedezzük és 
megbecsüljük azokat, ame-
lyeket szentírási jellemzéssel a 
moly és a rozsda meg nem 
emészt, a tolvaj el nem hurcol; 
mai szójárással a bomba szerte 
nem repit, a foszfor tüze meg 
nem olvaszt, a beomló ház tég-
lái el nem temetnek. Ezek a 
maradandó értékek az örök ér-
tékek. Isten nélkül semmi 
sincs. A lelket pedig 6 gondol-
ta ki és teremtette jóságának 
jeleként. (...) Amikor óriások 
birkóznak, az eltiprás veszé-
lyében forog az, aki nem térhet 
ki utjukból. Ilyenkor csak az 
segít és az élet reményével, ha 
az óriásoknál végtelenül ha-
talmasabb Isten kezébe teheti 
le az ember is, a nemzet is éle-
te sorsát. (1944. febr. 23.) 

Dél -Magyarország 25 éve 
A béke hadserege 

A szovjet hadsereg ötven-
egy éves. Nemcsak életkora te-
kintélyes, hanem maga a had-
sereg is. A szovjet fegyveres 
erők, a Varsói Szerződésbe tö-
mörült országok hadseregeivel 
együtt a népek békéjének és 
biztonságának megbízható 
szavatolói. A szovjet hadsereg 
megszületése pillanatától 
kezdve mindig a béke és a sza-
badság hadserege volt, soha 
senkit se fenyegetett, senkit se 
támadott meg. A szovjet had-
seregtől, mint Október szülöt-
tétől, távol állnak az önző, hó-
dító célok, ezt a hadsereget az 
igazi népiesség, a proletár in-
ternacionalizmus, a kommu-
nista párt nagy ügyébe vetett 
megingathatatlan hit jellemzi. 

A fiatal szovjet ország el-
lenségei nem egyszer jósolták 
meg elkerülhetetlen bukását. 
Foche, francia marsall például 

akkoriban azzal dicsekedett, 
hogy 25 ezer katonával beve-
szi Moszkvát és legyőzi a 
szovjet köztársaságot, a japán 
imperialisták abban a tévhit-
ben éltek, hogy a Haszán-tónál 
és a Halkin-Hol folyónál vég-
rehajtott katonai provokációval 
megsemmisítő csapást mérnek 
a szovjet országra, és a testvéri 
Mongol Népköztársaságra. Erről 
ábrándoztak a harmadik bi-
rodalom urai is 1941-1945-ben, 
de keservesen megfizettek érte. 

- Ma a Szovjetunió óriási 
katonai erővel rendelkezik -
mondotta A. Lucsinszkij tá-
bornok. (...) - A szovjet fegy-
veres erők - mondotta befeje-
zésül a tábornok - készek bár-
melyik pillanatban, vállvetve a 
testvéri hadseregek katonáival, 
sikraszállni a szocializmus 
vívmányainak megvédéséért. 
(1969. febr. 23.) 

• C K W 
SZEGED, 

Fonógyári út 24. 
Tel : 421-875 

Tel./fax: 482-563 

• Anyagforgalmazás-faanyag-átdolgozás 
• Makói-szentesi téglagyár termékei 

gyári áron, szállítással isi 
• Kéménybéléscsövek, 

idomok itt a legolcsóbban! 
• Szállítás önrakodós tehergépjárművekkel. 
• Konténeres törmelékszállítás 

Ma _ 
A MUNKÁSPÁRT 14-17 

óráig ügyeletet tart a Csap utca 
62. szám alatti pártházban és 
várja a szimpatizánsokat, a 
pártba belépni szándékozkat és 
a párt választási programja 
iránt érdeklődőket. 

DR. BÁLINT JÁNOS, a 
Szocialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tart a Szilágyi utca 
2. szám alatt, a második emelet 
204-es szobában. 

HOLNAP 
A NYUGDÍJASOK PÁRT-

JA szervezésében 15-16 óráig 
ingyenes jogsegélyszolgáltatot 
tart dr. Kovács István ügyvéd a 
Teleki utca 3. szám alatt. 

A SZOCIÁLDEMOKRA-
TA PÁRT szegedi szervezete 
14—18 óráig fogadja a szimpa-
tizánsokat és a jelentkezőket; 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

15-17 óráig Halasi Szilveszter 
ingyenes jogi-, Lázár Sándor 
adó- és pénzügyi tanácsadást 
tart a párt helyiségében, a Fő 
fasor 9. szám alatt. 

A MUNKÁSPÁRT alsóvá-
rosi szervezete 16 órakor tag-
gyűlést tart a Szeged-állomás 
ebédlőjében. 

KÁRPÓTLÁS - FINISBEN 
címmel lakossági fórumot ren-
dez az Egyesült Kisgazda és 
Polgári Párt Szegeden, a MÁV 
Művelődési Házban (Rákóczi 
u. 1.) délután 5 órai kezdettel. 
Dr. Benkő Zsuzsannát, a Kár-
pótlási Hivatal megyei vezető-
jét dr. Lévay Endre látja ven-
dégül. 

A FIDESZ szegedi csoport-
ja gyűlést tart este fél 7-kor a 
Narancs klubban (Victor Hugó 
u. 5.), melyre az érdeklődőket 
és a szimpatizánsokat is várják. 


