
ÁZ Orr-' - r '" •£»>- fyvt£r A, . 
áiiiíWf^ból íüfűiva "[szápgyuiésf Könyvtár 

Álalapítványok nevébe 
állományából törölve 

jtöttek pénzeket (5. oldal) 

^ A L A P Í T V A : 1 9 1 0 - B E N ^ 

DELMAGYARORSZAG 
S Z E R D A , 2 0 0 0 . M Á R C . 2 2 . , 9 0 / 6 8 . 

Augusztusig tart a nagy építkezés 

Lent és fent. A szegedi Belváros egy nagy építési területhez hasonlít. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Munkatársunktól 
Ha minden jól megy, április 

30-án eltűnnek a szegedi Bel-
városban március első napjai 
óta kiásott árkok. Ennyi időre 
szerzett ugyanis területfoglalá-
si engedélyt a beruházó, amely 
- ha nem tatja a határidót - az 
előre befizetett területfoglalá-
si-díj mellett jelentős pótdíj ki-
vetésére számíthat. Egy-egy 
szakaszon azonban legfeljebb 
egy hétig kell kerülgetniük az 
árkokat, s a munkagépeket a 
szegedieknek, hiszen az en-
gedély szerint tíz nap alatt vé-
gezni kell egy adott területtel, 
s a szakemberek csak ezután 
kezdhetnek újabb munkálatok-
hoz. Egy tavalyi rendelet nyo-
mán egyébként szigorodott a 
közterület eredeti állapotának 
visszaállítását szabályozó ren-
delet is, hiszen amfg korábban 
elég volt egy járdán csak a fel-
bontott sávot újraaszfaltozni, 
addig most egy 2,5 méternél 
nem szélesebb gyalogjáró ese-
tén az egész felületet újra kell 
burkolniuk a beruházóknak. 

(Részlelek az 5. oldalon.) 

Holnapi lapunkban 

Zöld Zóna 
Munkatársunktól 

Holnapi lapunkban ismét megjelenik környezetvédel-
mi mellékletünk, a Zöld Zóna. A víz világnapja alkalmá-
ból mellékletünkből megtudhatják, mi történik az 500 
méter mélyről felhozott vízzel, amíg a fogyasztókhoz ke-
rül. Szó lesz arról, mi a különbség a mechanikai és a bio-
lógiai szennyvíztisztítás között, és hogyan károsítja a kör-
nyezetet az, aki „szippantás" helyett a vizesárokba engedi 
a szennyvizet Emellett foglalkozunk a hulladékgazdálko-
dás problémáival, és a készülő hulladéktörvénnyel is. 

A magzati élet védelme 
Budapest (MTI) 

A magzati élet védelméről 
szóló törvény módosításának 
célja az, hogy az állam, kü-
lönböző in tézkedéseivel 
e lősegí t se , ösz tönözze a 
gyermekvállalást - jelentette 
ki Pusztai Erzsébet, az 
Egészségügyi Minisztérium 
pol i t ikai á l lamti tkára az 
előteijesztés keddi parlamen-
ti expozéjában. 

Elmondta: az Alkotmány-
bíróság 1998-ban született 
határozata miatt szükségessé 
vált törvényjavaslat alapelve 
az, hogy csak a legvégső, és 
a valóban indokolt esetekre 
szóló, korlátozott eszköz le-
gyen a terhességmegszakítás. 

Pusztai Erzsébet közölte: 
az előterjesztés ösztönözni 
kívánja a nem kívánt terhes-
ség megelőzését. 

- A már bekövetkezet t 
terhesség megtartása érdeké-
ben a javaslat az abortusszal 
szemben reális alternatívát 
jelentő lehetőségek feltárását 
segíti elő - fűzte hozzá az ál-
lamtitkár. 

A segítségnyújtás feltéte-
lei biztosításának alapvető 
eszköze az előteijesztés sze-
rint a magzat megtartását 
célzó tanácsadás. 
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Mezőgazdasági 
összeírás 

Szállodanyitogató 
Heti gazdaság 

(7-9. oldal) 

Utazás 2000! Márc. 22-26-ig. 
• A vásári kedvezmény itt, Szegeden, az irodánkban is igénybe vehetd 

március 27-ig. 
Foglalja le most nyári üdülését! 

Szegeden, az Oroszlán u. 6. sz alatt! 
A Neckermann valóra váltja... 

Sándor Péternek 
csak a DM hiányzik 
Munkatársunktól 

Amióta a Forrás Szálló 
volt igazgatója, Sándor Pé-
ter Sopronba költözött, hogy 
ott három Hunguest-szállót 
igazgasson, sokkal több sze-
gedi érkezik a nyugat-du-
nántúli kisvárosba. Köszön-
hető ez annak, hogy Sándor 
Péter szíve Szegedén ma-
radt, vátja az ittenieket, mert 
mindennek , mindenkinek 
örül, aki a Tisza-parti város-
ra emlékezteti. Sopronban 
jól érzi magát, a Délmagyar 
azonban hiányzik neki. Az 
ügyvezető igazgató elárulta, 
olyan bécsi kávézót szeretne 
kialakítani egyik szállodájá-
ban, amelyet éppen Szer-
vánszky Lászlóval, a Virág 
volt bé r lő jéve l közösen 
működte tne . Ám ez még 
csak terv. A jelenről, a Sop-
ronban eltöltött három hó-

Sopronban sem szokott 
le a szivarról. (DM-fotó) 

napról, a turizmusról, a ven-
déglátásról , s arról, miért 
örülnek arrafelé az új oszt-
rák kormány politikájának, 
mai Egy százalék című gaz-
dasági mellékletünkben ol-
vashatnak részletesebben. 

Hága (MTI) 
Mihail Gorbacsov egykori 

szovjet elnök úgy vélekedett, 
hogy a Közel-Keleten újabb 
háború törhet ki 10-15 éven 
belül, ha a térség országai nem 
egyeznek meg szűkös vízkész-
leteik felosztásában. Gorba-
csov, a Nemzetközi Zöld Ke-
reszt környezetvédelmi szerve-
zet elnöke szerint Jordánia, Iz-
rael és a Palesztin Hatóság is 

Vízháború készül? 
egyetért abban, hogy a víz-
készletek ügye időzített bom-
ba. „Valamennyi vezető úgy 
véli: ha semmi sem változik, 
akkor 10-15 éven belül a jelen-
leginél is súlyosabb konfliktus 
bontakozhat ki" - mondta Gor-
bacsov Hágában a világ víz-
készleteiről rendezett miniszte-
ri tanácskozáson. Március ele-

jén Gorbacsov a Közel-Keletre 
látogatott, ahol Abdalláh jordá-
niai uralkodóval, Ehud Barak 
izraeli kormányfővel és Jasszer 
Arafat palesztin vezetővel ta-
nácskozott. Állítólag mindhár-
man üdvözölték a környezet-
védő szervezet erőfeszítéseit 
egy olyan munkacsoport felál-
lítására, amely azt vizsgálná, 
hogy milyen beruházásokkal 
enyhíthető a térség vízhiánya. 

Munkatársunktól 
A Szegedi Tudomány-

egyetem nem bővelkedik fe-
dett sportlétesítményekben: 
a több mint tizenötezer nap-
pali tagozatos ha l lga tóra 
egyetlen nagyobb méretű 
tornacsarnok jut. Az intéz-
mény csak úgy tudja a diá-
kok igényeit kielégíteni, ha 
az iskoláktól tornatermeket, 
a várostól uszodát és jégpá-

lyát vesz bérbe. Szabadtéri 
egye temi spor t l é tes í tmé-
nyekből már nagyobb a vá-
laszték, ezek azonban teljes 
felújításra szorulnának, az 
egyetem viszont erre nem 
tud pénzt költeni. 

A hallgatóknak négy fél-
éven keresztül kötelező test-
nevelés kurzust felvenni, de 
sokan sportolnak a tanórá-
kon kívül is. A tanárképző 

főiskolai karon szakemberek 
- testnevelő tanárok és rek-
reációs, vagyis a szabadidős 
tevékenységek szervezésé-
ben jártas diplomások - kép-
zése is folyik. A főiskolás 
diákok közül egyébként jó 
néhányan értek el Európa- és 
világbajnoki, illetve olimpiai 
dobogós helyezést. 

(írásunk 
a 6. oldalon.) 

Schuster 
Budapesten 

Budapest (MTI) 
Magyarország és Szlovákia 

külpolitikai érdekei teljesen 
azonosak - jelentette ki Göncz 
Árpád köztársasági elnök ked-
den Budapesten, a Rudolf 
Schuster szlovák államfővel 
folytatott megbeszélése utáni 
sajtótájékoztatón. Göncz Ár-
pád jelezte, hogy Magyaror-
szág minden segítséget megad 
Szlovákia európai integráció-
jához. 

Rudolf Schuster - köszö-
netet mondva Szlovákia integ-
rációs törekvéseinek magyar 
támogatásáért - leszögezte: 
országa maximálisan támogat-
ja a jószomszédi kapcsolatok 
erősítését. Véleménye szerint 
a kétoldalú viszonyban soha 
nem volt olyan esély a pers-
pektívákra, mint most. 

A Magyarországon, illetve 
Szlovákiában kiállított bizo-
nyítványok és oklevelek köl-
csönös elismeréséről írt alá 
egyezményt Pokorni Zoltán 
magyar és Milán Ftácnik szlo-
vák oktatási miniszter. 

Könyvbemutató a megyeházán 

Ópusztaszer és a millennium 
A Csongrád Megyei Ön-

kormányzat, a Száz Ma-
gyar Falu Könyvesháza 
szerkesztőbizottsága, a 
megyei millenniumi em-
lékbizottság, valamint a 
Csongrád Megyei Levéltár 
az államalapítás ezredik 
évfordulója tiszteletére ün-
nepélyes keretek között 
mutatta be tegnap a me-
gyeházán az Ópusztaszer 
történetét feldolgozó 
könyvet. 

A könyvbemutatón Ott Jó-
zsef, a megyei közgyűlés alel-
nöke bevezetőjében elmondta: 
a sorozatban - Ópusztaszer 
után - Apátfalva, Magyarcsa-
nád, Mártély, illetve Földeák 
és Óföldeák múltját és jelenét 
ismertetős kötetek megjelenése 

is folyamatban van. A megyei 
önkormányzat ugyanis fontos-
nak tartotta, hogy a megyét 
reprezentáló hat település tör-
ténete fennmaradjon az utókor 
számára is. Buza Péter, a soro-
zat szerkesztője pedig azt 
emelte ki, hogy a tervezett száz 
kötet megjelentetése nem üzle-
ti, sokkal inkább a millenniumi 
évforduló jegyében megkez-
dett szellemi vállalkozás. A ki-
váló szakemberek által elkészí-
tett kiadványok közérthető 
nyelvezetük miatt, de kutatási 
alapanyagként is óriási ér-
deklődésre tarthatnak számot. 

Dr. Blazovich László, a me-
gyei levéltár igazgatója - a tar-
talmában és küllemében egy-
aránt igényes — Ópusztaszer 
című könyv bemutatása kap-
csán hangsúlyozta a falu kö-

zépkorig visszavezethető múlt-
jának jelentőségét, illetve az 
ott található történeti emlék-
park értékeit. A kötet - amely 
egyelőre az emlékparkban vá-
sárolható meg - ugyanis mind-
ezt részletesen, egyben olvas-
mányosan taglalja. A szerzők 
közül dr. Vályi Katalin és dr. 
Zombori István az elmúlt húsz 
évben folytatott régészeti, tör-
ténelmi, tudományos kutatá-
sokról szóló fejezetek egy-egy 
fontos részletére hívták fel a fi-
gyelmet. Az általuk elmondot-
tak is alátámasztották azt, hogy 
a mai pénzcentrikus világunk-
ból még nem veszett ki a múlt 
tisztelete, a tudomány értékei-
nek megbecsülése, amelynek 
ez a könyv is méltó igazolásául 
szolgál. 

N. R. J. 

Mennyit sportolnak az egyetemisták? 

Kevés a tornaterem 

Kosárra dobáló egyetemistók az Ady téren. Jövóre itt már nem tartanak 
testnevelésórákat. (Fotó: Sehmidt Andrea) 


