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csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Rafai Gábor újságíró munkatársunkkal 
oszthatják meg, aki munkanapokon 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között hív-
ható a 06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. 
Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tár-
gyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingye-
nes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 

Hirdetésfelvétel 8 és 10 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, 
illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Iskolagondok. Több mél-
tatlankodó telefonhívást kap-
tunk a Kodály Téri Altalános, 
Iskola kapcsán. Olvasóink 
egybehangzó véleménye sze-
rint - bár aktuális a Guten-
berg témája - nem elfogad-
ható számukra, hogy a Ko-
dályról lekicsinylő vélemé-
nyeket hallani. A szülők sze-
rint ugyanis ennek az iskolá-
nak is vannak értékei, itt is 
szép eredményeket érnek el, 
s ide nem véletlenül jár 450 
gyerek. A kodályos szülők 
együtt éreznek a gutenberge-
sekkel, éppen ezért nem értik 
az indulatokat. 

Táska. Egy kisiskolás tás-
káját vitték el tegnap, a róku-
si templom előtt parkoló au-
tóból. A gyerekholmi megta-
lálóját jutalom ellenében vár-
ják a Zrínyi Ilona Általános 
Iskola irodáján. 

Gázos ügyek. Két telefon 
is érkezett a Subasán jelenleg 
is folyamatban lévő gázveze-
ték építéssel kapcsolatban. 
Égető Zsolt a kellemetlen au-
tós döccenésekre hivatkozva 
azt kifogásolja, hogy miért 

nem záija vissza precízebben 
a társaság a saját munkagöd-
reit. A subasai gázügyben 
Bódisné arra kíváncsi, mikor 
lesz vége a vezetékfektetés-
nek, mikor lesz gáz a lakásá-
ban, hiszen a munkálatok be-
fejezésére kitűzött két határ-
idő (október 15., illetve no-
vember 30.) már lejárt. 

Szemüveg. Bizonyára so-
kan találkoztak már az áruhá-
zak, kiállítások területén dol-
gozó, szemüvegtörlő, pára-
mentesítő folyadékot kínáló 
hölgyekkel, akik egy rövid 
tisztítás erejéig - bizonyítan-
dóan az általuk forgalmazott 
lencsetisztító kiválóságát -
elkérik a szemüveget. V. F.-
né és optikusa meglepetten 
tapasztalta, hogy a speciális, 
számítógépes munkához 
gyártott lencse egy héttel a 
törölgetés után gyakorlatilag 
használhatatlanná vált. Az 
optikus véleménye szerint 
nem mechanikus, hanem ké-
miai hatások okozták a válto-
zást. 

M M . « X * l v « M Í . 

• Számvetésre készülnek a nyugdíjasok 

Nem a gazdagok 
gyülekezete... 

Induláskor 70-en vol-
tak, ma 800-an. Zömmel 
kisnyugdíjasok, akiket a 
Szegedi Nyugdíjas Egye-
sület tagjaiként tartanak 
számon. A szakszervezet 
kezdeményezésére 1989-
ben alakult, időközben 
azonban teljesen önálló, 
független egyesületté ala-
kult át. Alapító elnöke Ta-
ri Mária volt, öt Benedek 
Gábor követte. Egyikük 
sincs már az élók sorá-
ban. Ezután Balogh József 
volt az egyesület elnöke, 
1993 júniusa óta pedig 
Marsi Miháfyné nyugdíja-
sok elsó embere. Holnap 
számvetésre kerül sor: 
beszámolnak az elmúlt év 
tevékenységéről, körvo-
nalazzák a feladatokat és 
karácsonyi szeretetcso-
magokat adnak át a ta-
goknak. 

A közgyűlést megelőzően 
Marsi Mihályné elnök és 
Csejtei Istvánná titkár arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy ez a 
nagy létszámú egyesület sok 
problémával szembesül. A 
tagság túlnyomórészt létmini-
mum alatt, vagy ahhoz közeli 
szinten él. Becsült adataik 
szerint 70 százalékuk régi 
munkahelye jogutód nélkül 
szűnt meg, vagy ha létezik is, 
nem törődhet nyugdíjasaival. 

A tagság 20-30 százaléka csa-
ládjára sem számíthat, azok 
aránya pedig, akik a bajban 
még barátokra, ismerősökre 
sem támaszkodhatnak - csak-
nem 50 százalék! 

A természetes védőháló te-
hát nem képes ,/elfogni" eze-
ket az embereket, pedig gyak-
ran az intézményi szféra segít-
ségére sem számíthatnak, 
gondjaikkal, problémáikkal 
senki sem foglalkozik. Az, 
hogy a nyugdíjukat kézhez 
kapják, még nem jelent védel-
met. így azután marad az ön-
szerveződő érdekvédelmi cso-
port, amelynek a célja nem 
ugyan, de bonyolult, összetett 
és a társadalmi munkát a leg-
többen most tanulják. Nem ki-
sebb feladatot vállaltak, mint 
a tagság részére törődést, vé-
delmet, gondoskodást, szóra-
kozást kínálnak fel, a teljesség 
igénye nélkül. Elbeszélésük 
szerint mintegy 80-an dolgoz-
nak rendszeresen azon, hogy 
segítsenek a magány, az elke-
seredés leküzdésében. Szegedi 
Nyugdíjasokért néven alapít-
ványt hoztak létre, amelynek 
célja, hogy a velünk rokon-
szenvezők anyagilag is segít-
hessenek az elaggott embere-
ken. 

A közgyűlés holnap dél-
előtt 10 órakor kezdődik a 
megyeháza nagytermében. 

K. F. 

• Szeged Plaza: leghamarabb 1999-re 

Kerékkötő csomópont 

Még csak órásplakáton létezik a Szeged Plaza a Búvár-tó mellett. (Fotó: Karnok Csaba) 

A karácsonyi „nagy-
bevásárlást" idén bizo-
nyosan nem, legfeljebb 
jövőre ejthetjük meg a 
Szeged P lazában . An-
nak ellenére, hogy az év 
elején sajtótájékoztatón 
jelentette be az izraeli 
befektető cég és az ön-
kormányzat vezetése, 
hogy a Búvár-tóra nyíló, 
„plázáknál is plázább" 
szeged i b e v á s á r l ó és 
szórakoztató központ 
karácsonyra (de legké-
sőbb 1999 húsvétjára) 
megnyit ja kapuit . Mi-
lyen fordulatokkal író-
dik a Szeged Plaza tör-
ténete? Alább kiderül. 

Pláza építésben az izraeli 
Control Centers Group 
CDPM Kft. a favorit, hiszen 
Magyarországon a nevükhöz 
fűződik a győri, a budapesti, 
a csepeli bevásárló és szóra-
koztató központ építése is. 
Épp ezért tűnt megnyugtató-
nak, mikor idén januárban 
bejelentették: e cég Szegedre 
is plázát álmodott. 

A közgyűlés rendre fog-
lalkozott a Búvár-tó és a ró-
kusi lakóterület rendezését is 
megoldó elképzeléssel - leg-
utóbb októberben, mikor a 
testület elfogadta a terület 
rendezésének szabályozási 
tervét. Jelenleg a különböző 
hatóságok különböző enged-
élyeinek összegyűjtése tart. 
Úgy tűnik, már csak pont 

kell az „i"-re. Ám ez az ak-
tus mintha túl hosszúra nyúl-
na: több fordulós tárgyalás 
sem hozott eddig eredményt. 

A város érdeke (is), hogy 
a Szeged Plaza mielőbb 
megépüljön. Egyrészt azért, 
mert (csak) a jogerős építési 
engedély birtokában fizet a 
befektető: a város kasszájába 
- a 27 ezer négyzetméterért 
- közel 200 millió forintot. 
Másrészt pedig az épület föl-
húzásával pá rhuzamosan 
parkosítja és rendbe teszi a 
Búvár-tó környéket és a ta-
vat. De a pláza építése, majd 
üzemeltetése sok szegedinek 
is munkát ad(na). Arról nem 
is szólva, hogy a lakótelepes 
városszél világszínvonalú 
kereskedelmi, kulturális és 
szolgáltató centrummal gya-
rapodna. E „többszörös ha-
szon" miatt tekintette elsőd-
leges feladatának az új, a 
stratégiai alpolgármester, 
Csonka Gábor, hogy talál-
kozzon az izraeli befektető-
vel. 

Nem földterületet, hanem 
a Búvár-tó egy részét vásá-
rol ta meg Szeged önkor -
mányzatától a befektető, a 
Control Centers Group Kft. 
- hangsúlyozza dr. Várko-
nyiné Kiss Katalin a Szeged 
Plaza projekt menedzsere. A 
város az adásvételi szerző-
dés létrejöttének feltétele-
ként rögzítette, hogy milyen 
pontok teljesítése esetén tá-
moga t j a a Szeged Plaza 

megépítését. így többek kö-
zött a befektetőt terhelő elő-
írás volt a rendezési, szabá-
lyozási tervek elkészítése, a 
Búvár-tó rendbe tétele, a 
partvonal kialakítása, a kör-
nyék parkosítása, illetve sé-
tányok, kerékpár utak építé-
se - azon a 80 ezer négyzet-
méteres területen, mely a vá-
rosé marad. Mindezt teljesíti 
a befektető - nyugtatja meg 
a szegedieket dr. Várkonyi-
né Kiss Katalin. 

Ellenben a tulajdonos ra-
gaszkodik ahhoz, hogy egy 
olyan közlekedési csomópont 
létesüljön, amelyről a plázát 
a látogatók a Kossuth sugá-
rútról mindkét irányból ké-
nyelmesen meg tudják köze-
líteni. A csomópont terve ré-
sze annak a dokumentum-
nak, melyet a közgyűlés már 
jóváhagyott. (Ezen a terüle-
ten autóbusz pályaudvar sze-
repelt a város jóváhagyott, 
korábbi fejlesztési elképze-
léseiben.) A tervezett körfor-
galmú csomópont a helyi 
tervezők, és a város főépíté-
sze, Nóvák István szerint 
megfelelő, lelassítja a for-
galmat, így a jelenleginél 
b i z t o n s á g o s a b b á t enné a 
közlekedést. Sőt: a rókusi 
pályaudvar forgalma és a 
közelben működő létesítmé-
nyek kiszolgálása is kedve-
zőbbé válna. Ugyanakkor a 
Csongrád Megyei Közleke-
dés Felügyelet szerint túl kö-
zel lenne egymáshoz két 

közlekedési csomópont. E 
hatóság szerint a plázát in-
kább „indirekt módon" kel-
lene megközel í teni és el-
hagyni . Az e lképzelésse l 
nem ért egyet a befektető 
szakértője és az önkormány-
zat főépítészi irodája sem. A 
nyitott kérdésre mielőbb vá-
laszt kell találni, ezért foly-
nak a tárgyalások. 

A befektető ugyanis „ug-
rásra kész". A 2,5 milliárd 
forint értékű beruházást akár 
jövő év januárjában kezde-
né. Az első lépés: a tó egy 
részének föltöltése, aztán az 
épület fölhúzása következik. 
Közben a környék rendezése 
is a befektetőre vár. A kivi-
telezésben - amennyire lehet 
- szegedi vállalkozókra tá-
maszkodnak - mondja a pro-
jekt menedzser. Az üzletköz-
pont megnyitását 1999 de-
cemberére tervezik. 

A kész Szeged Plaza 
nyolc mozival, játékterem-
mel, ételudvarral és vagy 
hetven kisebb üzlettel várja 
a szegedieket és az ide láto-
gató szórakozni vágyókat. 
Egyedi, a „plázáklól" na-
gyon is eltérő lesz a szegedi 
létesítmény külleme. M i k ö z -
ben a Szeged Plaza a máshol 
megszokott színvonalú szol-
gáltatásokat nyújtja, az épü-
let egy óriási park közepén 
áll, s egy rendezett tóra nyí-
lik. Már „csak" az a kérdés: 
mikorra. 

Ú(szöszi Ilona 

Matekverseny 
• Munkatársunktól 

Tehetségkutató versenyt 
rendezett december elején 6. 
osztályos diákok számára a 
Randóti Miklós Gimnázium 
matematika munkaközössé-
ge. A verseny két fordulója 
során a tanulóknak egy ha-
gyományos feladatsort és 
egy matematikai tesztet kel-
lett megoldaniuk. A közel 

száz induló közül legjobb 
eredményt érték el, és ezért 
könyvjutalomban részesül-
tek: Gellérfy Gergő (Guten-
berg Általános Iskola), Len-
csés Gyula (Ságvári Gyakor-
ló Általános Iskola), Zsódi 
Dóra (Csongor Téri Általá-
nos Iskola) és Kardos László 
(Juhász Gyula Gyakorló Ál-
talános Iskola). 

Érme a Gyermekfaluért 
• Munkatársunktál 

A Magyar Nemzeti Bank 
még 1990-ben 100 forintos 
címletű pénzérmét bocsátott 
ki az „S. O. S. Gyermekfalu 
Alapítvány" támogatására. 
Az érme törvényes fizetőesz-
köz, de kifizetést nem teljesít 
vele a bank, hanem a névér-
tékénél magasabb áron meg-
vásárolható. Az érme ára 350 

forint, amiből ötven forintot 
az alapí tvány számlájára 
utalnak át. A vásárló nem-
csak árva gyermekeken segít-
het, hanem egy olyan ritka-
sághoz is hozzájuthat, ami-
nek később nő az értéke. Az 
érmét a következő címen le-
het megrendelni: „Dánió" 
Emlékpénzküldő Szolgálat, 
2803 Tatabánya, Pf.: 3016. 

forrás 

Közéleti 
Kávéház 

• Munkatársunktál 
A K ö z é l e t i K á v é h á z 

„Művészet és városstraté-
gia" című estjének vendége 
december 10-én 18 órától a 
Royal szá l lóban Szikora 
János, a Szegedi Nemzeti 
Színház főrendezője és Ju-
ronics Tamás, a Szegedi 
Kortárs Balett művészet i 
vezetője. Beszélgetőtársuk: 
Dlusztus Imre, a Dé lma-
gyarország ügyvezető igaz-
gató-főszerkesztője. 

Új paricolé-
bérletek 

• Munkatársunktól 
A Szegedi Közlekedési 

Társaság Közönségkapcso-
latok Irodájában (Mérey ut-
ca 6 /B) nem szombat tó l , 
hanem december 14-étől, 
hétfőtől vásárolhatók meg 
az 1999. évi parkolóbérle-
tek. Az 1998-as bérletek ja-
nuár 15-éig érvényesek. Az 
iroda hétfőtől csütörtökig 
8-tól 14 óráig, pénteken pe-
dig 8-tól délig tart nyitva. 
Az ünnepek alatt pedig de-
cember 19-én, 23-án és 31-
én naponta 8-tól délig vár-
ják az ügyfeleket. 

Karácsonyi 
borkéstolé 

• Munkatársunktól 
A Duna Hungária Bor-

ház december 11 -én és 12-
én Magyarország történel-
mi borvidékeinek legjobb 
palackos boraiból tart be-
mutatót. Azok, akik pénte-
ken 14-18 , i l letve szom-
baton 10-14 óra között el-
látogatnak a Tímár u. 10. 
szám alatti borházba, ha-
z á n k n e v e s t e r m e l ő i 
(Vylyan Rt., Gere Attila, 
Bock József, Tiffán Ede, 
Árvay János, Thummerer 
Vilmos, Figula Mihály, 
Légii Ottó) 1 9 9 3 - 9 7 - e s 
borait kóstolhatják meg. 

Nem 
nosztalgiáznak 
• Munkatársunktál 

Technikai okok miatt el-
m a r a d a Hungária Szál lóba 
ma e s t é r e m e g h i r d e t e t t 
nosztalgiaest, amelyen Za-
latnay Sarolta és Koós Já-
nos lépett volna a nagykö-
zönség elé. A jegyek a vál-
tás helyszínén visszavált-
hatók. 

Szünetel 
az ügyintézés 

• Munkatársunktál 
A szegedi, makói, hód-

mezővásárhelyi , szentesi, 
c s o n g r á d i és k i s t e l e k i 
rendőrség ügyintéző állo-
m á n y a t o v á b b k é p z é s e n 
vesz részt a j ö v ő hét ele-
jén. Emiatt december 14-
én, hétfőn a fenti kapitány-
ságokon szünetel a gépjár-
művekkel és a vezetői en-
gedé lyekke l kapcso la to s 
ügyintézés. 

Kedvezményes tarifa csak az új behívószámokon! 
A próbaidőszakban csak december 31-ig. 

Hétköznap 18.00-7.00-ig: 2,- Ft+ÁFA/perc 
Hétvégén, ünnepnapon 5 .00-22.00- ig: 1,- Ft+ÁFA/perc 
A je lzet t i d ő s z a k o k o n kívül a normál tarifák érvényesek! 

IftfiotNEíT 


