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Hétfőn robbantják 
fel a bombákat 
Várhatóan hétfőn robbantják 
fel a szegedi repülőtéren talált 
bombákat a tűzszerészek - ér-
tesült lapunk a területen lő-
szerkutatást végző cég vezető-
jétől. Ekkor derül ki, hogy a 
reptéren vagy más helyszínen 
hatástalanítják a veszélyes rob-
banószerkezeteket. Tfegnap nem 
találtak újabb lövedéket. 

Tegnap megírtuk, hogy két má-
sodik világháborús bombát ta-
láltak a szegedi repülőtér építé-
se közben, fél méter mélyen a 
földben. Az egymástól 150-170 
méterre lévő robbanószerkeze-
teket körülkerítették. A lövedé-
keket a tűzszerészek megérke-
zéséig a repülőtér biztonsági 
szolgálatának emberei és a köz-
terület-felügyelők őrzik. Tegnap 
is kutattak bombák után a légi-
kikötőben, amelyet már a má-
sodik világháború idején is re-
pülőtérként használtak, de nem 
fedeztek fel újabb robbanószer-
kezetet. 

A kivitelező Betonút Rt. meg-

bízása alapján az UKB Kft. végzi 
a városi tulajdonú terület lőszer-
mentesítését. A cég ügyvezetője, 
Németh Pál lapunknak elmond-
ta: csak azokat a részeket ellen-
őrzik a bombakereső műszerrel, 
ahol földmunkákat végeznek. Az 
1200 méter hosszú futópályánál 
nem találtak robbanószerkeze-
tet, így ott tegnap is zavartalanul 
folyt a munka. A gurulóút átvizs-
gálásával - ahol a két lövedéket 
találták - jövő hét közepén vé-
geznek. A speciális szerkezettel 
hat méter mélységig mérnek. 
Németh Pál szerint az egyik rob-
banószerkezet egy kis sorozatve-
tő gránát, a másik pedig egy 40 
milliméteres tüzérségi lövedék 
lehet. 

A szakember elmondta: a tűz-
szerészek várhatóan hétfőn jön-
nek Szegedre a fővárosból, ők 
mondják majd meg, hogy a repü-
lőtéren vagy más helyszínen ha-
tástalanítják a veszélyes robba-
nószerkezeteket. Ezt a munkát 
az állam finanszírozza. 

sz. c. sz. 

A Fidesz a bérletről 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A napokban nyilvánosságra ho-
zott utasszámlálás adatai egyér-
telműen alátámasztják, hogy a 
külvárosban élők nem akarnak 
olyan szolgáltatásért, troliért, 
villamosért fizetni, amit nem 
vehetnek igénybe - jelentette ki 
a petőfitelepi Fő téri buszmegál-
lóban tartott tegnapi sajtótájé-
koztatóján Dobó László és Mak-
rai László. A fideszes önkor-
mányzati képviselők hangsú-

lyozták: a 12 százalékos utas-
csökkenésnek a tavaly tavasszal 
bevezetett és szerintük igazság-
talan bérletösszevonás az oka, 
hisz a legutóbbi, 1999-es felmé-
rés óta más változás nem tör-
tént a szegedi tömegközlekedés-
ben. Az emberek az emelkedő 
benzinárak ellenére inkább a 
gépkocsit választják, nem ve-
szik meg a drága bérletet. 

A Fidesz képviselőcsoportja 
kezdeményezi, hogy a közgyűlés 
állítsa vissza a régi rendszert. 

Új buszok 
a Tisza Volánnál 
Tizenhét Volvo típusú autóbusszal bővíti tovább járműparkját a 
Tisza Volán Rt. - a Budapest Lízing Rt. és a közlekedési társa-
ság között létrejött csaknem 1 milliárd forintos lízing-megálla-
podás jóvoltából, november végétől. A háromtengelyes, előváro-
si buszokat Szeged és vonzáskörzetének helyközi közlekedésé-
ben állítják üzembe. A Tisza Volán május 10-én írta ki közbe-
szerzési pályázatát korszerűbb és környezetkímélőbb autóbu-
szok finanszírozására. A tenderen nyertes Budapest Lízing Rt. a 
szerződés szerint nyolcéves futamidőre finanszírozza az autó-
buszok beszerzését. 

Ünnepi 
programok 
Szegeden ma és holnap több helyszínen tisz-
telegnek az 1956-os forradalom és szabadságharc 
49. évfordulója előtt. 

Az országzászló ünnepélyes felvonásával kezdődik 
a városi ünnepségsorozat holnap fél 10-kor, a vá-
rosháza előtt. A Nagy Imre-szobornál, a Rákóczi 
téren délután 3-kor lesz az ünnepi megemlékezés: 
Tóth Ilona, a Tömörkény István Gimnázium tanu-
lója, a Fiatalok Eve városi beszédíró verseny győzte-
se mond beszédet. A dómban az este 6 órakor kez-
dődő megemlékező szentmise után, 7-kor kezdő-
dik az ünnepi hangverseny: Handel Messiás című 
oratóriumát előadja Somogyvári Tímea Zita, Csa-
pó [ózsef, Szerekován ]ános, Altorjay Tamás, a Sze-
gedi Kamarazenekar és a Vaszy Viktor Kórus, vezé-
nyel Gyüdi Sándor. 

A város terein, utcáin az 56-os mártírok emlék-
tábláit koszorúzzák meg vasárnap: 4 órakor a Csil-
lag börtön falánál, háromnegyed 5-kor Danner Já-
nos emléktáblájánál a Tisza Lajos körúton, ezzel 
egy időben az SZTE Honvéd téri épületénél, a Nem-
zetőr Emléktáblánál, majd fél 6-kor a Dóm téren, 
Kováts lózsef szobránál, 7 órakor pedig Schwartz 
Lajos emléktáblájánál a Takaréktár utcában. 

Az 1956-os szervezetek ünnepi ülését holnap 
délelőtt 11 órakor a yárosháza Lechner Termében 
tartják. Beszédet mond Fejér Dénes, a Politikai 
Foglyok Országos Szövetsége Csongrád Megyei 
Szervezetének elnöke. A Rerrich Béla téren az 
1956-os emlékműnél este 6 órakor kezdődik a 
megemlékezés, köszöntőt Fejér Dénes, ünnepi be-
szédet Raffay Ernő történész mond. 

Az Aradi vértanúk terén, az 56-os emlékműnél 
ma délután 4 órától a MIEP-Jobbik Harmadik Út 
összefogás Csongrád megyei szervezetei tartanak 
megemlékezést. 

Hulladék-suli 
Az iskolákban a szelektív hulladékgyűjtés nem 
pénz kérdése, hiszen átlagosan felszerelt okta-
tási intézményben megvalósítható - vallja 
Csalló Attila, a Hulladék-suli oktatócsomag ki-
dolgozója. Az anyag kerüli a tankönyvi jelleget, 
játékos formában terjeszt környezettudatos 
szemléletet. 

Szegeden a szelektív hulladékgyűjtést mindösz-
sze tizenegy közoktatási intézményben indítot-
ták el. Országos szinten is igen kevés iskolában 
valósították a szemét szétválasztását, inkább 
csak papírgyűjtési akciókat szerveznek. Pedig 
gyermekkorban lehet a legkönnyebben elsajátí-
tani a környezettudatos magatartást. A leghaté-
konyabb a mindennapi gyakorlat, a játékos for-
ma. 

Az ebben segítő oktatócsomagot szerzője, 
Csalló Attila, a szentendrei Templomdombi Al-
talános Iskola környezettanára először Szege-
den mutatta be: ötven oktatási intézményből 
nyolcvanan jelentek meg a szemléltető előadá-
son. 

- Kimondottan kerüljük a tankönyvi jelleget, 
nem szeretnénk, ha külön tantárgyként taníta-
nák. A gyerekek amúgy is túlterheltek a sok le-
xikális ismerettel - jelentette ki a szerző. Ehe-
lyett a Hulladék-suli a manuális és szabadidős 
tevékenységeket helyezi előtérbe, de beépíthető 
a rajz-, a kézműves-, a kémia-, a biológia- és a 
földrajzórák anyagába is. 

A szegedi Tabán Altalános Iskola szabad-
idő-szervezője, Hegedűs Anikó úgy gondolja, a 
szentendrei minta alapján apró lépésekben meg 
lehet valósítani a szelektív hulladékgyűjtést is-
kolájukban. - A papír elkülönítésével kezdhet-
nénk a programot. Nagyon tetszik, hogy a gyere-
kek könnyedén elkészíthetik a tárolókat is -
mondta. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

Könyvtárból is kölcsönöztek a másoláshoz tankönyveket 

Lebuktak a sokszorosítók 

Koszorúzás az egyetemen 
A szegedi egyetem Ady téri épülete volt az '56-os 
forradalom bölcsője: a bölcsészkar auditórium ma-
ximumában alakult meg 1956. október 18-án a 
MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások 
Egységes Szövetsége. Alakuló ülésén a szegedi hall-
gatókat tömörítő szervezet élesen bírálta az akkori 
oktatási rendszert, és követelésekkel fordult az or-
szág vezetőihez a politikai élet számos kérdésében. 

Az épület főbejáratánál, az eseményre emlékeztető 
táblánál tartott tegnap délután koszorúzást az 
SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata 
(EHÖK) az egyetemi autonómia napja alkalmából. 
Az ünnepségen átadták a Hallgatói Mozgalomért 
Emlékérmeket is. A kitüntetést idén Almási Tibor, 
a bölcsészettudományi kar jelenlegi dékánja, és 
Mák Balázs egykori EHÖK-elnök vehette át. 

Fénymásolással sokszorosított jegyzeteket, 
tankönyveket, nyelvkönyveket osztott szét 
levelezős hallgatók között két férfi a Sze-
gedi Tudományegyetem Dóm téri oktatási 
központjában, amikor a rendőrség rajtuk 
ütött. A nyomozók a fénymásolt könyvek 
mellett megrendelőlapokat is lefoglaltak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Gyógypedagógiai könyvek, jegyzetek" - „A 
lista folyamatosan bővül" - olvasható cím- és 
árlistával a négyoldalas megrendelőn, amit 
szegedi, gyógypedagógiai szakos egyetemi 
hallgatók között terjesztettek az elmúlt he-
tekben. A listán száz könyv és jegyzet címét 
tüntették fel a szerzők nevével együtt. A leg-
olcsóbb fénymásolt könyvet 100, a legdrá-
gábbat 2600 forintért, az eredeti ár töredéké-
ért kínálták, igény szerint spirálozva. 

A telefonszámmal ellátott árlistákat a több 
száz fénymásolt egyetemi könyvvel együtt a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság gaz-
daságvédelmi osztályának nyomozói foglal-
ták le a Szegedi Tudományegyetem Dóm téri 
oktatási központjában két szegedi férfitől, 
akik éppen át akarták adni azokat a megren-
delőknek. 

A két férfi ellen szerzői jogok megsértése 
miatt büntetőeljárást indított a rendőrség. 
Kiderült, ellenük hasonló okok miatt már a 
Szegedi Rendőrkapitányságon is folyik nyo-
mozás. 

A nyomozók házkutatást tartottak a két 
férfi fénymásoló üzletében. Helybenhagyás-
sal lefoglaltak nagyteljesítményű fénymásoló 
gépeket és elkoboztak több száz illegálisan 
sokszorosított egyetemi tankönyvet, jegyze-
tet, nyelvkönyvet, cikkgyűjteményt, térké-
pet, megrendelőlapot. A rendőrség egy másik 
szegedi fénymásoló üzletben is házkutatást 
tartott. Ott főleg az élelmiszer-ipari főiskolán 
használt tanagyagok másolatait foglalták le 
és kobozták el. Ellenőrizték egyikük vállalko-
zásának korábbi telephelyét is, ahol az akció 
időpontjában egy nő és egy férfi a Pénzügyi és 
vállalkozásfinanszírozási ismeretek című 
könyvet sokszorosította. A rendőrség ellenük 
is eljárást indított. 

Az üzletekben talált másolatok egy részéről 
az is kiderült, hogy azok könyvtárból köl-
csönzött művekről készültek. A fénymáso-
lókban lefoglalták az úgynevezett mesterpél-
dányokat is. 

Fáklyákkal emlékeztek 

Fáklyás felvonulással emlékeztek tegnap délután Szőregen az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hőseire. A Rózsák teréről Földesi Tibor emléktáblájához, a Hősök terére vonultak át az ünnepség 
résztvevői. Solymos László alpolgármester elmondta: október 23-a a szabad Magyarország legfonto-
sabb dátuma, 1956-ban a köztársaság ezen a napon fogant, és 1989-ben ugyanezen a napon született 
meg. Október 23-a a szabad Magyarország születésnapja Fotó: Schmidr Andrea 

VADEMELÉS 
H g Évente több száz millió forint kárt okoz a tankönyv-

kiadóknak az iparszerű tankönyv-fénymásolás. A 
múlt héten, mint azt megírtuk, a Szegedi Városi 
Ügyészség vádat emelt szerzői jogok megsértése 
miatt. A vádirat szerint egy szegedi férfi folytatóla-
gosan, üzletszerűen, illegálisan sokszorosított 
egyetemi tankönyveket, ami bűncselekmény. 

Több száz illegálisan sokszorosított tankönyvet foglaltak le a rendőrök két szegedi fény-
m á s o l ó b a n és az e g y e t e m e n Fotó: Karnok Csaba 


