
SZERDA, 2002. S Z E P T E M B E R 4. " K A P C S O L A T O K " 

MI ÍRTUK 

„A parkot tegnap délután mu-
tatták be. A népes médiacsa-
patnak be kellett érnie a pusz-
ta látványával: egyelőre a ho-
mok, a tó és egy egyszemélyes 
boglyamotel látható a 70 hek-
táron. (...) Az internet segítsé-
gével a világ bármely pontjá-
ról megtekinthető á park és 
rendelhető fa, később pedig 
külön weboldalon lesz követ-
hető növekedése, melyet web-
kamerák mutatnak." 
Délmagyarország, 
2000. augusztus 16. 

ben tartják. „Most behúztuk a fé-
ket, ugyanis meg kell teremte-
nünk azt az összeget, amelyből 
legkésőbb 2004-ig megépitjük a 
panziót és a faházas kempinget a 
parkban". Az üdülőközpont lét-
rehozása, amely egyébként az 
eredeti tervekben is szerepelt, 
több száz millió forintba kerül. 
Elhangzott, ha nem sikerül meg-
valósítani az elképzeléseket, ak-

kor visszavadítják a területet. 
Szőke Bálint hangsúlyozta: év 
végére eldől, hogy vadítanak, az-
az visszaállítják az eredeti álla-
potot, vagy építenek az Opuszta-
szeri Nemzeti Történeti Emlék-
parkhoz közeli területen. 

A Magyarok Világparkjában 
mintegy háromszáz fát ültettek 
el a másfél év alatt. Többek kö-
zött emlékfát állított itt Bródy 

János zeneszerző, Pitti Katalin 
operaénekes, Csete György épí-
tész, Buzánszky fenő, az Arany-
csapat tagja, Deutsch Tamás 
volt ifjúsági és sportminiszter, 
Balczó András olimpiai és világ-
bajnok öttusázó, Dévai Nagy 
Kamilla énekművész, a Fekete 
Vonat együttes, yalamint az az-
óta már feloszlott Bestiák. 

SZ. c . sz . 

Húszmilliót költöttek a Magyarok Világparkjára 

Gazban fulladoznak a fák 
Folytatás az 1. oldalról 

- Idén már csak a legszüksége-
sebb dolgokra adtunk ki pénzt -
mondta a terület tulajdonosa. 

Ez látszik a parkon, ahol deré-
kig ér a gaz, a szénakazalból épí-
tett rusztikus boglyamotelek 
megroggyantak, a fák egy része 
pedig teljesen kiszáradt. Utóbbi-
nak Szőke szerint két oka van, az 
egyik az, hogy tavaly óta legkeve-
sebb egy métert húzódott vissza 
a talajvíz, a másik: olyan fafajo-
kat is ültettek (nem egy esetben 
35 fokos melegben - a szerk.j, 
amelyek nehezen élnek meg a 
dóci földben. Ugyanakkor hang-
súlyozta, ha megszűnik a Ma-
gyarok Világparkja, az elültetett 
fákat akkor is gondozzák, élet-

Az elképzeléseket, a majdani park tervezetét ma is őrzi a tábla. Fotó: Karnok Csaba 

Erősködök 
ÚJSZÁSZI I L O N A 

Két erős ember tusakodik a polgármesterségért az egyik városban 
- a másikban meg kilencen is tülekednek a polgárok közt az első-
nek járó székért. 

Mórahalom az utóbbi két önkormányzati ciklusban akkorát fej-
lődött, hogy kívánatos falattá vált - a kisváros jelenlegi vezetésé-
vel szemben állók számára is. A korábban tehetetlensége miatt 
leváltott vezető azt a jobboldali Nógrádit mozdítaná ki helyéből, 
aki polgármesterségén túlmutató kapcsolatait is mozgósítva, re-
gionális és mindenféle más pénzforrásokat jól irányítva az egyko-
ri tanyabokorból lett kisvárost a Homokhát fővárosává tette. De a 
siker akkor is harcra ingerel, ha azt ellenséges környezetben érik 
el. Mert például az előző négy évben a makói Búzás szocialista 
városvezetőként, visszautasított pályázatok ellenére is ért el ered-
ményeket. Úgy tűnik, ahol van miért, ott megszületik az egymás-
nak feszülő két erő, mely eltérő irányba mutat, de továbblépést 
kínál. 

Más a fölállás ott, ahol megrekedtek. A megyén belül perifériá-
nak számító Csongrádon kilencre nőtt a polgármesterjelöltek szá-
ma. A jelenlegi polgármestert, Molnárt talán újraválasztanák, de 
kiszállt a ringből, és ezzel sokesélyessé tette a játékot. Az általa 
támogatott szocialista Bedö a párttagság egészének bizalmát sem 
élvezi, mert ebből a csoportból támogatókra számíthat a balos 
Góg, sőt a szadeszosból jobboldalivá lett Pászti is. A magyarde-
mokraták favoritja. Murányi mögé se sorakozik föl a jobboldal, hi-
szen a kisgazdák és a fideszesek Pásztit indítják harcba. A MI-
ÉP-es Fagyai erősködése még csak érthető, de kérdéses, kiknek az 
érdeke a megosztottság fokozása azzal is, hogy a függetlennek 
maszkírozott Bátki és Szigeti mellett egy új jelölt, a helyi közélet-
ben ismeretlennek számító Simon neve is bedobódott a köztudat-
ba. A zűrzavart csak fokozza, hogy civil csapatok is illegetik ma-
gukat, de attól függően mozdulnak ilyen vagy olyan irányba, hogy 
épp kinek áll a zászló. Miközben úgy látszik, egyik szereplő se 
tudja, győzelme esetén mit kezdene a hatalommal, hogyan 
egyensúlyozna a legalább háromféle csoportból álló képvise-
lő-testület élén, és milyen irányba indulna, hogy a gyengélkedő 
gazdaságú Tisza-parti kisvárost virágzó és vonzó településsé for-
málja. Az ilyen bőség nem igazi választék - a választónak. 

Afgán és iraki nők, férfiak, gyerekek 

Huszonheten menekültek 
Augusztusban Románia és Ju-
goszlávia felől több száz me-
nekült érkezett Csongrád me-
gyébe. A menekülthul lám szep-
temberben is folytatódik: az 
utóbbi napokban már 27 ázsiait 
tartóztat tak fel a határőrök. 

Csikéria és Mórahalom. Úgy tű-
nik, az utóbbi napokban ez a két 
település lett az Ázsiából Szabad-
ka felől érkező menekültek ked-
velt célállomása. Az elmúlt hé-
ten is ezekben a körzetekben fog-
ták el a legtöbb határsértőt, s 

Klimatizálás területén is több 
mint 10 éve a lakosság 

szolgálatában... 
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szeptember 2-án is e területeken 
vonultak ki a járőrök. 

A Mórahalmi Határőrizeti Ki-
rendeltség munkatársai nyolc 
iraki állampolgárt, közöttük egy 
nőt lányával, valamint hat férfit 
állítottak elő. A csoport tagjai 
egy hónapja vallási és politikai 
okok miatt hagyták el az 
észak-iraki Arbil városát, s isme-
retlen embercsempészek segítsé-
gével jutottak el a magyar hatá-
rig. Utaztatóiknak fejenként 3-5 
ezer dollárt kellett átadniuk. A 
határőrök a menekülteknél fény-

A szegedi Gabonatermesztési 
Kutató Kht. idén is megrendez-
te az országos kukorica és cirok 
szakmai napot. 

A szeptember 3-4-én azonos 
programmal lezajló előadás-so-
rozat és bemutató foglalkozik a 
fajtanemesítéssel, a termesztés-
sel, a vetőmag előállításával, va-
lamint a piaci kilátások elemzé-
sével. A GK Kht. újszegedi köz-
pontjában Proksza János, a gabo-
nakutató igazgatóhelyettese 
utalt arra, hogy az eltérő ter-
mesztési körülmények a fajtavá-

másolt, személyi igazolványsze-
rű, Törökországban nyomtatott 
okmányokat találtak. 

A Bácsalmási Határőrizeti Ki-
rendeltség egyik határőre Csiké-
ria külterületéről ellenőrizte az 
országhatárt, amikor egy Ford 
Tranzitból kiszálló emberekre fi-
gyelt fel. A jugoszláv oldalról ér-
kező vándorokat már magyar föl-
dön állították meg, s összesen 13 
afgán férfit, egy asszonyt és öt 
gyereket szállítottak be a bácsal-
mási kirendeltségre. 

B . Z . 

lasztásban és az agrotechniká-
ban egyaránt különböző megkö-
zelítést kívánnak. 

Szakáll Sándor, a megyei föld-
művelésügyi hivatal vezetőhe-
lyettese elmondta: a kedvezőtlen 
időjárás a kalászosokban egyhar-
mados terméskieséssel járt, s a 
megyei hektáronkénti átlagho-
zam csak 3 tonna körülire sikere-
dett. A kukoricánál az átlagos 6 
tonnával szemben csak 4,2-re 
számítanak. Az eltérések a 70 
ezer hektárnyi területen igen na-
gyok. A fagy- és aszálykár a me-
gyében 11 milliárd forintra rúg. 

Egyelőre nem kezdődik el a 
Mars téri nagyrekonstrukció,. 
nem újul meg a piac, s a busz-
pályaudvar bővítésére is várni 
kell. 

Átépüljön, vagy maradjon min-
den úgy, mint immár évtizedek 
óta? Emeletes legyen a piac, ne-
tán földszintes? Elköltözzön a 
buszpályaudvar, vagy inkább 
még tovább terjeszkedjen? Ezek a 
kérdések a Mars tér kapcsán fo-
galmazódtak meg az elmúlt esz-
tendőkben. Aztán megszületett a 
döntés: legyen emelet Szeged új 
piacán, s a Tisza Volán buszköz-
pontja is elfoglalhat nagyobb te-
rületet. Szeged önkormányzata 
szavazott e variáció mellett, ám a 
Mars tér átépítése mégsem kez-
dődött meg. A gyakorta fellángo-
ló, s mind indulatosabb vitákat 
látva a város vezetése egy ad hoc 
bizottságot bízott meg azzal, 
hogy hallgasson meg minden ér-
dekelt felet, majd ezt követően 
terjesszen elő egy javaslatot a 
Mars tér jövőjéről. 

Nemes László, a bizottság el-
nöke elmondta: a közeljövőben 
még nem kezdődik meg a Mars 
tér átalakítása. 

- Vizsgálódásaink során kide-
rült: ahány érdekelt, annyiféle 

érdek lelhető fel a Mars téren. 
Van, aki az emeletes épületek 
miatt tiltakozik, más a buszpá-
lyaudvar bővítését kifogásolja. 
Hallgathattam olyan véleményt, 
miszerint a buszközpont nélkül 
elképzelhetetlen a Mars tér jövő-
je, de olyat is, hogy a buszokat ki 
kéne költöztetni a térről. Min-
dent összegezve úgy érzem, az 

önkormányzati választások előtt 
már semmiképpen nem szabad 
megmásíthatatlan döntést hoz-
ni. Amikor viszont feláll az új 
testület, a lehető leghamarabb 
széles körű konszenzusra kell 
jutni, s a parttalan vitákat is be 
kell fejezni - mondta Nemes 
László. 

B . Z . 

A tér átépítése várat magára, ám a kamerák a lámpaszerű gömbök-
ben teszik a dolgukat. Fotó Gyenes Kálán 

Jegyzők jegyzeteltek 
Az őszi önkormányzati választásról, valamint az okmányirodák 
működéséről is szó volt a Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői 
Kollégiuma kétnapos szegedi ülésén. 

Időarányosan jól áll az őszi önkormányzati választásra való felkészü-
lés - jelentette ki tegnap Szegeden Rytkó Emília, az Országos Válasz-
tási Iroda vezetője, aki részt vett a Megyei jogú Városok Szövetsége 
Jegyzői Kollégiuma kétnapos ülésén. 

Kedd délelőtt 10 óráig 3 ezer 100 képviselőjelöltnek sikerült össze-
gyűjtenie az ajánlószelvényeket, így nyilvántartásba vették őket. Az 
őszi önkormányzati választáson mintegy 100 ezer jelöltre számíta-
nak, akiknek több mint a fele egyéni körzetben indul. 

Ezerháromszáz településen kisebbségi önkormányzatot is alakíta-
nak majd, eddig 490 kisebbségi jelölt regisztráltatta magát. Az ország 
11 ezer szavazókörében október 20-án legkevesebb 55 ezer szavazat-
számláló bizottsági tag fog felügyelni a rendre. A választás mellett az 
okmányirodai intézményrendszer értékelése is témája volt a tegnapi 
fórumnak. 

Fórum a kukoricáról 

Kamerákkal ellenőrzik a szegedi buszpályaudvart 

A Mars tér a tolvajoknak 
is végállomás lehet 
Folytatás az 1. oldalról 

A Mars téren jelenleg ezt rendkívül körülményes és 
drága lenne megvalósítani. Az igazgató elmondta: a 
város új pályaudvarának tervezésénél ezt a szem-
pontot is figyelembe fogják venni. 

Csaba István közölte, még ebben a hónapban át-
adják a felújított várótermet, ahol huszonnégy 
órán keresztül kamerás biztonsági rendszer fogja 
ellenőrizni az utasforgalmat. A váróterem mellett a 
kocsiállásokat és a környező utcaszakaszt is kame-
rák pásztázzák. A Tisza Volán helyközi üzlet-
ág-igazgatója reméli, hogy a több millió forintos 

térfigyelő rendszer segítségével jelentősen csökken 
majd a Mars téren elkövetett bűncselekmények 
száma. 

- Az új autóbusz-állomás felépülésével természe-
tesen nem szűnik meg a Mars téri pályaudvar funk-
ciója, így nem „kidobott pénz" a biztonsági fejlesz-
tés, amivel elsosorban a helyközi utazásban részt-
vevő ügyfeleink biztonságérzetét növelhetjük -
mondta az üzletág-igazgató, aki hozzátette: a Mars 
tér átépítésével sem szűnik meg a buszmegálló, így 
a biztonsági rendszer felszámolását nem indokol-
ják majd a munkálatok. 

I. SZ. 

Az átépítés megkérdőjelezett 


