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Rendőri felügyelet mellett bontanak 

Nem marad meg 
a Megmaradás Fala 
Engedély nélkül emelt emlék-
falat bontanak le Opusztasze-
ren a nemzeti történeti emlék-
park főbejáratánál. A Megma-
radás Falának ötletgazdája azt 
mondta: gyászba borít ják a fa-
lut, ha lerombolják a falat. 

1995 óta építik az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark 
főbejáratával szemben - a Dél-al-
földi Média (DAM) Kft. tulajdo-
nában álló tízhektáros területen 
- a Megmaradás Falát, amelyet 
Sz. Lukács Imre talált ki. A tíz év 
alatt több mint ötszáz gránitlap 
került az emlékfalra ismert em-
berek nevével - 70 ezer forintért. 

A Pusztaszeri Tájvédelmi Kör-
zethez tartozó tízhektáros védett 
területen engedély nélkül emelt 
falat, állított kopjafákat és ke-
resztet a DAM Kft. - mondták 
lapunknak a Kiskunsági Nemze-
ti Parknál. A Csongrád Megyei 
Közigazgatási Hivatal 1999-ben 
Szeged városát jelölte ki eljáró 
építési hatóságként az ügyben. 
Mózes Ervin jegyző lapunk ér-
deklődésére elmondta: 2000 

szeptemberében úgy döntött az 
eljáró hatóság, hogy le kell bon-
tani a falat, mert engedély nélkül 
építették. A közigazgatási hiva-
tal, majd később - 2001 áprilisá-
ban - a Csongrád Megyei Bíróság 
helyben hagyta a döntést, így az 
jogerőre emelkedett. A DAM Kft. 
azonban többszöri felszólítás és 
140 ezer forintos végrehajtási 
bírság ellenére sem bontotta le a 
falat. Ami után - Mózes Ervin el-
mondása szerint - a Kiskunsági 
Nemzeti Park határozottabb fel-
lépést kért. Ekkor a jegyző elren-
delte az emlékfal lebontását, 
amit rendőri felügyelet mellett 
szeptember 30-án kezdenek el. 
Mózes Ervin hangsúlyozta: a 
polgármesternek és a szegedi 
képviselő-testületnek semmi kö-
ze az ügyhöz. 

Sz. Lukács Imre azt mondta: 
nem bontja le a falat, mert min-
dent törvényesen csinált. „Ha le-
rombolják a falat, gyászba borít-
juk Opusztaszert, mindenhová 
gyászszalagokat teszünk" - je-
lentette ki. 

SZ. c. sz. 

Európa éléskamrája 
A Duna-Körös-Maros-Tisza Eu-
roregionális Együttműködés 
kht.-ja több programból álló ren-
dezvénysorozat szervezésébe 
kezdett, amelynek első esemé-
nyeként tegnap megnyílt Az Eu-
rópa éléskamrája elnevezésű há-
romnapos szakkiállítás a szegedi 
Hangár Expó és Konferen-
cia-központban. A mostani és a 
közeljövőben sorra kerülő kiállí-
tásokon a magyar és a román cé-
gek megjelenését az EU Pha-
re-CBC programja 250 ezer eu-
róval segíti. Ezért a kiállítóknak 

HÍREK 

RÉGIÓRA SZEGEDRŐL 
A Regióra Szegedről című egyórás 
műsorban szó lesz arról, milyen 
előadásokkal indulnak a régió 
színházai az új évadban, szó lesz a 
legújabb tanyakutatás 
eredményeiről, és beszélgetést 
láthatnak a nézők a Szegedi 
Tudományegyetemen létrejött új 
tudásközpontról. Ezeken a 
témákon kívül is számos 
érdekességgel várja a képernyők 
elé ma délután 1 órakor a nézőket 
a Magyar Televízió Szegedi 
Körzeti Stúdiója az m 1 -en. 

TOLVALY FERENC 
ELSŐ FILMJE 
MS este fél 7-kor mutatják be a 
Belvárosi moziban Tolvaly Ferenc 
filmjét El Camino - Az út 
címmel. A vetítés előtt az 
író-rendező azonos című kötetét 
dedikálja a Libri Könyvesboltban. 
Tolvaly Ferenc észak-
spanyolországi zarándokútja, a 
Pireneusokon is átvivő, Santiago 
de Compostelába vezető 800 
kilométeres gyalogút a film 
témája. A TV 2 egykori 
vezérigazgatója, a 100 
leggazdagabb magyar listáján 
előkelő helyet elfoglaló Tolvaly 
súlyos balesetéből felgyógyulva 
határozta el, hogy végigjárja Szent 
Jakab zarándokútját. 

KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS SPORTNAP 
Mozdulj a jövődért címmel 
játékos környezetvédelmi és 
sportnapot tartanak ma a 
Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolában. Délelőtt 
sportvetélkedőt és 
kötélhúzó-bajnokságot rendeznek 
a diákoknak, délután pedig a 
környezettudatos bevásárlást, a 
szelektív hulladékgyűjtést, az 
okos és takarékos közlekedést, 
valamint a helyes állatgondozást 
ismerhetik meg a gyerekek. 
Emellett ugrálóvárban és 
bábszínházi előadáson 
kapcsolódhatnak még ki. 

nem kellett fizetniük a megjele-
nésért, a Külügyminisztérium 
pedig 20 millió forintot különí-
tett el arra, hogy a szerbia-mon-
tenegrói cégek is eljöhessenek. A 
látogatók számára ingyenes a be-
lépés az expó területére. 

A tegnap megnyílt agrárkiállí-
tás célja, hogy a különböző fejlett-
ségű magyar, vajdasági és romá-
niai cégek vezetői, tulajdonosai 
találkozzanak, kicseréljék tapasz-
talataikat, üzleteket kössenek 
egymással. Mintegy ötven cég, ki-
állító fogadta el a meghívást. 

A Bertalan 
híd alatt 
ünnepelnek 
Két felsővárosi napra várja az 
érdeklődőket a Szegedi Felső-
városi Civil Egyesület. Ma 
délu tán a belvárosban, holnap 
a Bertalan híd ala t t ünnepel-
nek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Felsővárosi Civil 
Egyesület mától kétnapos 
programsorozatra várja a vá-
rosrészben lakó családokat. 
Az eseményfolyam a Belvárosi 
mozi kamaragalér iájának kiál-
lításával kezdődik ma délután 
5 órakor. Tizenöt képzőmű-
vész közös tárlatán Pászti Ág-
nes kulturális tanácsnok és 
Szuromi Pál művészettörté-
nész mond köszöntőt . Ezután 
a felsővárosi napokat az ifjú-
sági házban fél 7-kor Botka 
László polgármester és Újhe-
lyi István országgyűlési képvi-
selő köszöntő szavai indít ják. 
Fellép az- Akropolisz Tánc-
színház és a Talent tehetség-
kutató énekstúdió és ál talános 
iskola. 

A szombati program délelőtt 
9 órakor a Bertalan híd alatt 
kezdődik amatőr focitornával, 
majd drogmegelőzési előadá-
sokat hal lgathatnak az érdek-
lődők. Délután 1 órától kutyák 
mérhet ik össze szépségüket. 
Fél 2-től a látogatók vegetáriá-
nus ételeket kóstolhatnak. 
Közben a színpad is megélén-
kül, előbb a Talent énekstúdió, 
majd a Dupla KáVé szerepel. 
Estig egymást követik a fellé-
pők, így a Hamidó táncosai, a 
Tiszavirág népdalkör és az 
RTE Aikido. A Tápéi hagyo-
mányőrzők és a szépkorúak 
műsora u tán este 8 órától ut-
cabál zárja a felsővárosiak ün-
nepét. 

A Dózsa Gábor vezette cég működtetheti a szegedi repülőteret 

SZKT: földön és égen 

! • » a 
„Elszállhat" a repülőteret üzemeltető egyesület Fotó: Miskolczi Róbert 

Felmondják a szegedi repülőtér üzemel-
tetőjével kötött szerződést, és a Dózsa Gá-
bor vezette SZKT-t bízzák meg a légikikötő 
működtetésével - legalábbis ezt tervezi a 
városvezetés. 

Nagy Sándor augusztus végén még úgy nyi-
latkozott a Délmagyarországnak, hogy a sze-
gedi repülőtér üzemeltetésére létrehoznak 
egy társaságot. A városfejlesztési alpolgár-
mester akkor még azt mondta, hogy a társa-
ságba beveszik a Szegedi Repülő Egyesületet 
is, amellyel a város 2002. március 20-án kö-
tött szerződést a reptér üzemeltetésére. 
Ugyanakkor hangsúlyozta: a többségi rész az 
önkormányzaté lesz. A fénytechnika a Szege-
di Közlekedési Társaság (SZKT) tulajdoná-
ban van, így a száz százalékban városi tulaj-
donú cégnek is szerepe lesz a légikikötő mű-
ködtetésében - fogalmazott, hozzátéve: a tár-
saságba beszállhat a megye is, amely száz-
millió forinttal járul hozzá a másfél milliárd 
forintos fejlesztéshez. 

Ehhez képest ma arról dönthet a szegedi 
képviselő-testület, hogy kizárólag az SZKT-t 
bízza meg a szegedi repülőtér működtetésé-

vel. „Közös üzemeltető társaság létrehozása 
nem indokolt, mivel a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat nem kíván részt venni benne" -
írja Nagy Sándor közgyűlési előterjesztésé-
ben. Az alpolgármester szerint fontos, hogy 
„a jövőbeni üzemeltető a beruházás során 
megvalósuló létesítményeket, berendezése-
ket, azok működését megismerje, azokat az 

VIZIBASTYA HELYETT 
VÁRÁSATÁS? 
Szabó László képviselő módosító indítványt 
nyújt be a mai közgyűlésen, mellyel segíteni kí-
vánja a szegedi vár területén folyó feltárási 
munkálatokat. A városatya elképzelése szerint 
a meghiúsult vízibástya-építkezésből megma-
radt 103,4 millió forintból teremtenék meg eh-
hez az anyagi feltételeket. A képviselő azt sze-
retné, ha ez a pénz nem a „nagy kalapba" ke-
rülne, hanem címzetten a várral kapcsolatos 
munkálatokra, a Szent Erzsébet-templom ma-
radványainak feltárására, egy hangulatos vár-
kert kialakítására fordítanák. 

önkormányzat mint tulajdonos érdekének fi-
gyelembevételével üzemeltesse." 

Az alpolgármester javasolja: az önkor-
mányzat mondja fel a Szegedi Repülő Egye-
sülettel kötött határozatlan idejű szerződé-
sét, és bízza meg a reptér üzemeltetésével a 
Dózsa Gábor vezette SZKT-t. A városi köz-
lekedési cég ügyvezető igazgatójának a hat 
hónapos felmondási idő alatt szorosan 
együtt kell működnie a repülőtér-fejlesztést 
bonyolító Airport Consulting Kft.-vei. A ter-
vek szerint az önkormányzat ingyenesen 
biztosítaná a sportcélú repülést a repülő-
egyesületnek. 

Átgondolatlannak, előkészítetlennek ne-
vezték az előterjesztést repülős berkekben. 
Informátoraink azt mondták: ha hatályon kí-
vül helyezi a képviselő-testület azt a 2002. 
február 15-i közgyűlési határozatot, ami a 
reptéren lévő, szerintük az egyesület által lét-
rehozott felépítmények tulajdonjogával kap-
csolatos, kisemmizik a Szegedi Repülő Egye-
sületet. Többen úgy vélik: ha a város szerző-
dést bont az egyesülettel, akkor Podolcsák 
András reptérvezető is „elszáll". 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Elbocsátások, csatornakáosz 
Olyan főigazgatót szeretne a Fi-
desz a szegedi rendelőintézet 
élén látni, aki bírja a dolgozók bi-
zalmát - mondta Hűvös László. 
A szegedi önkormányzati képvi-
selő tegnapi tájékoztatóján hang-
súlyozta: újból 29 álláshely meg-
szüntetését terjesztetik a városi 
közgyűlés elé. Az intézményben 
tapasztalt sorozatos létszámle-

építések után a Fidesz azt szeret-
né, ha az új főigazgató dönthet-
ne. Nem értenek egyet azzal 
sem, hogy a kórházi mosodán 26 
közalkalmazott státusa szűnik 
meg, mert a tevékenységet ki-
szervezik. Fölhívta a figyelmet 
még arra az egymilliárdos hitel-
fölvételre, amelyet a panelprog-
ram önrészének előteremtésére 

készül fölvenni a város. A köz-
gyűlésen a Fidesz javasolja, hogy 
hozzanak létre egy krízisbizott-
ságot, amely a csatornaépítést 
vizsgálja. Makrai László képvise-
lő szerint a csatornák ötödét ad-
ták át kevesebb mint egy évvel a 
végső határidő előtt. A lakosság 
fizet, és közben két éve csak sarat 
és port kap - tette hozzá. Aggá-

lyosnak tartja továbbá, hogy - az 
ígérettel szemben - a város veze-
tése a tapasztalt Szegedi Repülő 
Egyesületet kihagyná a reptér 
üzemeltetéséből. Ehelyett a villa-
mosokat és trolikat üzemeltető 
SZKT működtetné a repteret -
ha úgy dönt a mai városi közgyű-
lés. 

M. B. I. 

Ötvenmillió forintot engednek a Tisza Lajos körúti parkoló árából 

Minden eladó, de semmi nem kel el 
Négy ingatlan értékesítéséről dönt ma zárt 
ülésén a szegedi közgyűlés. A négyből hár-
mat korábban már többször meghirdettek, 
de senkinek sem kellettek, így a város 
kénytelen olcsóbb alapárat szabni. Ha csak 
ilyen áron kelnek el az ingatlanok, akkor 
közel százmillió forinttal kevesebb jut a 
városi kasszába. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Négy ingatlanától szabadulna az önkor-
mányzat, amelyek értékesítéséről a mai köz-
gyűlésen zárt körben döntenek a képviselők. 
A négyből hármat már korábban árult a város 
- mindhiába. A Boldogasszony sugárút 21. 
szám alatti régi óvodaépület - amelyben az 
utóbbi években egy biztonságvédelmi cég te-
lephelye volt - 2 0 0 4 tavasz óta eladó. Az I K V 
Rt. tavaly kétszer, idén pedig egy alkalommal 
hirdette meg az ingatlant bruttó 89 millió 

833 ezer forintos pályázati alapáron, ver-
senytárgyalásos eljárásban. A hirdetésekre 
nem érkezett ajánlat. Mivel egy közgyűlési 
rendelet szerint az egy évnél régebbi érték-
becslés nem fogadható el, újat készítettek, s 
eszerint bruttó 70 millió forintos pályázati 
alapáron kínálják majd megvételre ezt az in-
gatlant. A Felső-Tisza part 22. szám alatti 
üres építési telket is háromszor hirdették 
meg tavaly óta - 38 millió 750 ezer forintért. 
Nem volt érdeklődő. Ha a közgyűlés úgy 
dönt, akkor az új áron, 30 millióért próbálják 
majd értékesíteni. 

A Tisza Lajos körút 93. szám alatti ingat-
lant 153 millió 967 ezer helyett 104 millió 
forintos pályázati alapáron hirdetik meg -
ha elfogadja a testület Szentgyörgyi Pál 
gazdasági alpolgármester előterjesztését. 
Emlékezetes, hogy itt lett volna a második 
parkolóház Szegeden. Tavaly szeptember-
ben a közgyűlés az értékesítés feltételeként 

határozta meg, hogy a vevő az ingatlanon 
létesítendő épületegyüttes „rendeltetéssze-
rű használatához szükséges parkolóhelyen 
kívül további 150 férőhelyes parkolót ala-
kítson ki". A pályáztatás eredménytelen 
volt, ami után a közgyűlés idén májusban 
új feltételt szabott. A testület arról határo-
zott, hogy 50 millió forinttal hozzájárul a 
parkoló kialakításához, ha a vevő legkeve-
sebb tizennyolc, egymással szomszédos 
parkolóhely tulajdonjogát átadja az önkor-
mányzatnak. A felajánlott támogatás elle-
nére sem jelentkeztek az érdeklődők, így 
most leviszik a pályázati alapárat 104 mil-
lióra és törlik az ötvenmilliós városi támo-
gatást. 

Az Árboc utcai alkotóház 2003 vége óta áll 
üresen. Az épület Árboc utca felőli részét au-
gusztusban lebontották. Az ingatlan forgalmi 
értékét 50 millió forintban állapították meg. 

SZ. c. s z . 


