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MA 
Á L L Á S K E R E S Ő K 

KLUBJA 14 és 17 óra kö-
zött a Berzsenyi u. 3. száma 
alat t a SZTI Kul turá l i s 
Egyesület I f júsági Irodája 
szervezésében. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
16.30 órától ingyenes jogi 
tanácsadást tart dr. Eperjesi 
Ágnes; 20 órakor a Budapest 
Klezmer Band koncertje. 

AZ IFJÚSÁGI IRODÁ-
BAN 16.30 mobilitás (spe-
ciális külföldi csere progra-
mok). 

RÓKUSI ORGONAES-
TÉK. Finta Gergely (Buda-
pest) orgonaestje 19 órakor 
kezdődik a Rókusi templom-
ban. 

AZ ELIXÍRKLUB alaku-
ló összejövete le a Bartók 
Béla Művelődési Központ 
Madách utcai Belváros i 
Klubjában 18 órakor. 

A JATE-KLUBBAN 18 
órakor: Jönnek a csehszlová-
kok. Milos Formán Fekete 
Péter; 21 órakor: Pál Utcai 
Fiúk koncert. 

A VÍZMŰKLUBBAN 19 
órakor Kalapos József tart 
kezdő foglalkozást főleg a 
30 év feletti - nem profi -
táncolni vágyóknak. 

A SZOTE-KLUBBAN 19 
órakor: Videomozi. Monty 
Python: Erik a viking; 22 
órakor: Nosztalgia buli Mol-
nár Lajossal. 

R A M B L I N G BLUES 
akusztikus blues-koncertje 
21-től 22 óráig a Sörpincé-
ben (Somogyi u. 20.). 

HOLNAP 
JGYMK NYUGDÍJAS-

K L U B B A N 15 órakor az 
Alázatosan je lentem című 
filmet vetítik. 

C S O N G R Á D M E G Y E 
LEGSZEBB MŰEMLÉKE-
IRŐL tart előadást Takács 
János épí tész 16 órától a 
Bálint Sándor Művelődési 
Házban. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN 

(Árboc u. 1-3.): ma, 15 órá-
tól hímzés, 15.30 órától fa-
zekasszakkör (felnőtteknek), 
16 órától kosárfonás; 15.30 
fazekas szakkör felnőttek-
nek, 16 órakor alkotó cseme-
ték klubja. 

választás 
Rovatunkban az önkormány-
zati választások időszaka alatt 
kedvezményes hirdetési lehe-
tőséget biztosítunk politikai 
pártok részére. 
Érdeklődni a 62/311-819-es te-
lefonon Gábor Ildikónál lehet. 

Szeptember 23-án, szerdán, 
17 órai kezdettel 

Petőfitelepen, a Lidicei Téri 
Általános Iskolában 

GILA FERENC 
önkormányzati képviselő la-
kossági fórumot tart. Téma: 
Beszámoló az elmúlt négy év 
m u n k á j á r ó l . Vendég: dr. 
Géczi József országgyűlési 
képviselő. 

INGATLAN-
KÖZVETÍTŐ/ 

ÉRTÉKBECSLŐ 
állami szakképesítő 

tanfolyam indul 
Szegeden. 

Részletfizetés, 
diákoknak kedvezmény! 
Tel.: (62)-321-433/27, 

Kovács Jánosné 

Makkosház 

Egy nap a biztonságért 

Újabb állomásához ért tegnap az „Egy nap az iskolában, egy nap a biztonságért" elnevezésű akció. En-
nek keretében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai és a társszervek keresik fel az ál-
talános iskolákat és a bún- valamint a balesetmegelőzés, a környezet-, a természetvédelem területéről 
tartanak előadásokat, bemutatókat. Tegnap a Makkosházi Altalános Iskola mintegy 350 tanulója vett 
részt a hét előadásból és látványos bemutatókból álló egész napos programon. Bujdosó János igazgató 
elmondta: örömmel fogadták a megkeresést, s adtak helyet a rendezvénynek, hiszen úgy vélik, köteles-
ségük az ifjúság felvilágosítása. Képünkön látható, hogy a gyerekek „beleszagolhattak" a polgári véde-
lem rejtelmeibe. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

• Szeged (MTI) 
A szegedi Fehér-tóra 

és Csongrád megye 
pusztáira szeptemberben 
é rkeznek legnagyobb 
számban az északi terü-
leteken költő partimada-
rak, s gyülekeznek a ha-
zánkban fészkelő fajok 
is - tájékoztatta az MTI-t 
Mészáros Csaba, a Ma-
gyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület 
Csongrád megyei helyi 
csoportjának tagja. 

Ezek a fajok leginkább az 
Atlanti-óceán nyugat-európai 
partvonalát követik, de né-

Fekete gólya 
a Fehér-tavon 

hány kóborló példány, kisebb 
csapat elvetődik a kontinens 
belsejébe. Idén szeptember-
ben is a madarászok távcsö-
vének látómezejébe került 
néhány igen ritkán és kis pél-
dányszámban előforduló faj. 
A Fehér-tavon folyamatosan 
csapolják a halastavakat, így 
mindig friss, táplálékban gaz-
dag sártenger várja az iszap-
lakókkal, alacsonyabb rendű 
élőlényekkel táplálkozó ma-

darakat . Köztük f igyel ték 
meg az árterek ritka fészkelő-
jét, a fekete gólyát. Megkez-
dődött az őszi madárvonulás 
a megye pusztáin is. A pitva-
rosi tájvédelmi körzethez tar-
tozó védett szikeseken föl-
fölbukkan egy-két ritka raga-
dozó. Ilyen a valaha közön-
ségesnek számító, ma már 
ritka fészkelőként nyilvántar-
tott barna kánya és az első-
sorban hegyvidéken költő da-

rázsölyv. Ezeknek a fajoknak 
egy-egy képviselője táplálko-
zik a pusztákon főként hör-
csögökkel és más apró rág-
csálókkal. Az elmúlt napok-
ban felgyülemlett az esővíz a 
puszta mélyedéseiben, ame-
lyek gazdag táplálékforrások 
a szintén csak szórványosan 
előforduló partimadarak, a 
kőforgató, valamint az egész 
világon ma már fokozottan 
védett, kipusztulással fenye-
getett nagy sárszalonka szá-
mára. A már ezres nagyság-
rendű bíbiccsapatokban feltű-
nik néhány aranylile is, az 
északi tundrák és füves pusz-
ták fészkelő madara. 

Repülőtéri csiki-csuki 
Régóta csócsálják már 

az önkormányzati kép-
v i se lők a s zeged i re-
pülőtér nevezetű gumi-
csontot. Az eltelt évek 
alatt már majd mind-
egyik városvezető hitet 
tett a repülőtér fejleszté-
se mellett, ám konkrét 
tet tekről , e l k é p z e l é -
sekrő l még most sem 
számolhatunk be. 

A napokban értékbecslő 
bizottság érkezett a Honvé-
delmi Minisztériumtól, úgy 
tűnik, végre itt az alkalom a 
tárgyalásokra. A reptérvá-
sárlás ugyan a hosszú távú 
tervek szempontjából érde-
kes, ám a Délvidéki Aero 
Clubot ennél sokkalta job-
ban foglalkoztat ják a napi 
gondok, jelesül, hogy a júli-
usban közgyűlési döntéssel 
megítélt 10 millió forintos 
t ámoga tás t miér t t a r t j a 
vissza mind a mai napig a 
Szegedi Közlekedési Társa-
ság. Rendkívüli biztonsági 
intézkedések előzték meg 
Fujimori perui elnök szegedi 
látogatását. Pontosan a ve-
szély miatt döntöttek úgy a 
programot szervezők, hogy 
az elnök helikopterrel érke-
zik városunkba. Bizonyára 
meglepődhetett, amikor az 
öt helikopter egy városszéli 
libalegelőre emlékeztető, sá-
ros mezőn landolt. Meg se 
fordulhatott a fejében, hogy 
nemzetközi repülőtérre érke-
zett... 

A hét elején újabb kül-
döttség látogatott Szegedre, 
jóval szerényebb, hiszen a 
Honvédelmi Minisztérium 
által megbízott értékbecslők 
é rkez tek . Edd ig ugyan i s 
négy vállalkozás is jelezte a 
minisztériumban, szívesen 
megvásárolná a területet . 
Szépségfolt az esetben, hogy 
a szegedi önkormányza t 
még nem írt ez ügyben, s 
nagy a veszély, hogy a vál-
lalkozók nem a légiközleke-
dést akarják fejleszteni... 

„Egyszerű telekspekulá-
cióra kellhet nekik, hiszen 
nagyon is értékes ez a város-
hoz közeli beépítetlen terü-
let" - világosít fel Podol-
csák András, a repülőtér ve-
zetője. - „A reptérüzemelte-
tés ekkora méretben nem 
tartozik a nyereséges üzlet-
ágak közé, közúti hasonlat-
tal élve, olyan ez, mintha a 
Kiskunhalas és Szeged közé 
építenének fizetősztrádát. A 
vállalkozók pedig nem bo-
londok , ha k i f i ze tnek 50 
milliót a területért , akkor 
gyorsan felparcelláznának 
100 millió értékű részt, mu-
tatóba hagynának egy heli-
portot, hogy ne érje szó a 
ház elejét." 

Az é r tékbecs lők já r tak 
Beck Zoltán gazdasági alpol-
gármesternél is. „Nem be-
széltünk összegről, úgy vé-
lem ugyanis, rontana az ön-
kormányzat a tárgyalási po-
zícióin, ha először mondana 
árat. De úgy érzem, hogy a 

Honvédelmi Minisztérium 
végre va lóban é rdemben 
akar tárgyalni az ügyről, s 
nem emleget irreális össze-
geket. Magánvéleményem 
szer int ha tározot t önkor-
mányzati döntés kellene ar-
ról, hogy mit akarunk kezde-
ni a repülőtérrel." 

Erről azonban már aligha 
dönt ez a testület, hiszen a 
csütörtöki ülés napirendjén 
nem szerepel a repülő té r 
ügye, a választások előtt egy 
héttel pedig már nem ildo-
mos nagy horderejű döntése-
ket hozni. 

„A testület folyamatosan 
bújócskázik a repülőtérrel, a 
városvezetők szívesen nyi-
latkoznak mellett, ám sem-
mit sem tesznek. Ennek a 
bűnösen halogató magatar-
tásnak a csúcsa volt, amikor 
Szalay polgármester az eu-
rorégiós lapnak nyilatkozva 
kijelentette: a régió központi 
repülőterének Temesváron 
kellene lennie" - fakad ki 
Jenei Ferenc képviselő, aki 
évek óta vitázik a testületei a 
reptér érdekében. 

A reptérvásárlás termé-
szetesen nem a ma égető 
problémája, hanem a nagy-
ratörő, régióközponti szerep-
körről álmodozó távlati ter-
vek megvalósításához szük-
séges eszköz. Jelen pillanat-
ban azonban a Délv idéki 
Aero Clubot sokkal jobban 
aggasztja, hogy júliusban hi-
ába döntött úgy a közgyűlés, 
a buszok eladásából és Au-

tó f e r -üz l e tbő l SZKT-ná l 
megmaradó 120 millió fo-
rintból 10 mill iót ju t ta t a 
reptérnek, abból mind a mai 
napig nem kaptak egy fillért 
sem. Ráadásul lejárt a hatá-
rozatban megszabott szep-
tember 10-i határidő is. 

„A Szegedi Közlekedési 
Társaság alaptevékenységé-
ben nem szerepel a reptérü-
zemeltetés, így a tulajdonosi 
döntés ellenére sem hajtha-
tom végre ügyvezető igazga-
tóként ezt, hiszen akkor 10 
millióval növekedne a vesz-
teségünk" - fogad meghök-
kentő állítással Nemes László, 
az SZKT ügyvezető igazga-
tója. - „Éppen ezért előter-
jesztést készítünk az októbe-
ri közgyűlésre, melyben ja-
vaslatot teszünk, miként len-
ne célszerű üzemeltetni a 
jövőben a szegedi repülőte-
ret." 

A felelősség hólabdáját 
egymásnak dobálgatják az 
önkormányzat i l letékesei , 
miközben a reptéri dolgozók 
arra várnak, hogy mikor tud-
j ák megadni az évközben 
öszszegyűlt 10 milliós adós-
ságot . A város lakó pedig 
csak áll és néz, hiszen emlé-
kezik egy 1996-os döntésre, 
mely szerint 1997 márciusá-
ban kellett volna Básthy Gá-
bornak lerakni egy reptér-
üzemeltető önkormányzati 
társaságnak a tervét a testü-
let elé. Most meg 1998 vé-
gét ttjuk. 

Takács Viktor 

miről írt a D M ? 

• 75 éve 
Ellenforradalom 

Bulgáriában 
A bolgár kormány az 

ellenforradalomról szóló 
kül fö ld i híreket e le inte 
erősen cáfolta, s kijelen-
tette, hogy jelentéktelen 
kommunis ta tüntetésről 
van szó. Ma azonban , 
amikor az ellenforradal-
mat elfojtották, a kormány 
is bevalotta, hogy komoly 
forradalmi kisérletről volt 

szó, mert a kommunisták 
a parasztpárttal szövetkez-
ve puccsszerűen akarták 
magukhoz ragadni a hatal-
mat. A kormány véletle-
nül egy kezeügyébe került 
írás révén jutott a terve-
zett ellenforradalom nyo-
mára s nyomban elrendel-
te a forradalom vezetői-
nek letartóztatását. (1923) 

• 50 éve 
Szocialista csoda 

A Magyar Do lgozók 
Pártja Belváros I. szerve-
zete a filmalkalmazottak 
pártszervezetével, az új-
szegedi ládagyár munká-
saival és a Szegedi Nem-
zeti Színház dolgozóival 
állította helyre a Juhász 
Gyula utcai volt reformá-
tus iskolát, a dorozsmai 
iskolát a Kunsági Szövő-
gyár dolgozóinak lelkes 

munkája állította helyre az 
MDP vezetésével. Áz is-
kolaátadási ünnepségen 
rámutattak ezeknek az ak-
cióknak a jelentőségére. 
Szocialista csoda az isko-
lák gyors helyreállítása. 
„Dolgozók az iskoláért -
Iskola a dolgozókért" feli-
rattal ellátott virágcsokrot 
nyújtottak át a gyerekek 
hálájuk jeléül. (1948) 

• 25 éve 
Szegedinek lenni 

Hát jó érzés volt szege-
dinek lenni a Népstadion-
ban. A tizenkétezer néző 
tombolt. A SZEOL játéko-
sai egy kupacban borultak 
össze a zöld gyepen. Sza-
valókórusok adták tudtára 
az óhajt a mérkőzésen je-
lenlevő Illovszky Rudolf 

szövetségi kapitánynak: 
Mikor veszi már észre 
végre, vidéken is van csa-
pat, miért csak a fővárosi 
nevek közül válogat? Éljen 
Bundzsák!. Szóval nagyon 
jó érzés volt szegedinek 
lenni ezen a szombaton a 
Népstadionban. (1973) 

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű 
problémáikat, észrevételeiket, ta-
pasztalataikat ezen a héten Arató 
László ügyeletes újságíró munka-
társunkkal oszthatják meg, aki 
munkanapokon 8 és 10 óra között, 
vasárnap 14 és 15 óra között hívha-
tó a 06-20-9432-663-as rádiótele-
fonszámon. Elveszett tárgyaikat ke-
reső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó 
olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mon-
dandójukat Hirdetésfelvétel 8 és 10 óra között a 06-
80-820-220-as zöld számon, illetve személyesen a Saj-
tóházban és hirdető irodáinkban. 

Jószívű révész. A men-
tősök ügyeletes tisztje há-
lás szavakka l köszön te 
meg a tápéi komp ke-
zelőjének, hogy egy ro-
hamkocsi segítségére volt. 
A mentőautót egy maros-
lelei gázolás életveszélyes 
állapotban lévő sérültjéhez 
hívták, s a révész soron kí-
vül átvitte a mentőautót a 
túloldalra. így mindössze 
t i zennégy perc alat t a 
helyszínre értek a mentő-
sök, s amikor visszafele 
jöttek a sérülttel, a komp 
már ott várta és ismét át-
szállította őket. 

Cipzárgate. Deákné az 
ellen tiltakozott, hogy már 
a csapból is Bili Clinton és 
Monica Lewinsky ügye 
folyik, holott az országnak 
sokkal komolyabb problé-
mái vannak , mint egy 
amerikai „szivarügy". 

Grafiti. Felháborodot-
tan újságolta egyik olva-
sónk, hogy a Kálvária su-
gárút 88-90/A számú ház 
fa lán egy g ra f i t i j e l en t 
meg, a következő üzenet-
tel: „Egy kis előajándék 
karácsonyra tőlem", illetve 
„Kapard le, ha tudod". 

Kutyaveszély. Bozóki 
Mária (443-982) Alsóvá-
rosról elveszett kaukázusi 

kan juhászku tyá ja miatt 
aggódik, s attól tart, hogy 
az éhes kutya megtámad 
valakit. Ezért kéri, hogy 
aki látta az ebet, jelentkez-
zen a fenti számon. 

J e l z ő l á m p a . Bokor 
András azért hívott ben-
nünket, mert már két hete 
gyakorta tapasztalja, hogy 
az új híd új szegedi hídfő-
j é n é l nem m ű k ö d i k a 
jelzőlámpa, s például teg-
nap is volt egy baleset eb-
ben a kereszteződésben. 
Ha már olyan drágán el-
készítették ezt a keresz-
teződést, akkor miért nem 
h a s z n á l j á k ki meg fe l e -
lően? - kérdezi telefoná-
lónk. A Közútkezelő Kht. 
i l letékesétől megtudtuk, 
hogy az úttest közepén, 
egy szigeten elhelyezett 
j e l z ő b e r e n d e z é s t eddig 
négyszer ütötték ki a he-
lyébő l . A he ly reá l l í t á s 
várhatóan a hét végére fe-
jeződik be, addig az autó-
sok türelmét kérik. Meg-
tudtuk azt is, hogy ezúttal 
már olyan helyre szerelik 
a berendezést, ahol jóval 
nehezebb kárt tenni ben-
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