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Odaveszett Rúzsa búzája 

ORSZÁG 
HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 222 FT, ÁRA: 9 ,60 F T 

FOTÓ: SCIIMIDT ANDREA 

Egy tározó Rúzsán. Belefulladnak-e a gazdaságok? 

Most már végképp nem 
vice az aszály. A megyében 
mindössze 55 milliméternyi 
csapadék hullott 1992-ben, 
szemben a sokéves átlaggal, a 
150-200 milliméterrel. Árpá-
ból a korábbi hektáronkénti 
4,4 tonna helyett jó, ha 2,7, 
búzából az 5,4 helyett 3 
tonna terem. Gabonából 
150-160 millió forint a kár, 
de a tavaszi növényekkel 

Kormánydöntés 
aszály ügyben 

együtt a veszteség már több 
mint 1 milliárd forintra rúg. 

A megoldás egyes egyedül 
az öntözés lenne, de a megye 

szántóterületének csak a 10 
százaléka öntözhető. És a 
kormány is elkésett az 
aszálysújtotta területek se-
gítésével. 

Egy kapaszkodó létezik 
csak, az öntözési támogatás, 
amit most már maszekok is 
igényelhetnek. Ám ez azok-
nak jó , akiknek van mire 
alapozniuk. 

(írásunk a 4. oldalon.) 

Alkotmánybíróság 

A Göncz-ügy 
elhúzódhat 
Negyvenöt percig tartott csü-

törtök délelőt t az Alkot-
mánybí róságnak az a zárt 
ülése, amelyen a testület Antall 
József miniszterelnök indít-
ványát tárgyal ta meg. Az 
ülésen részt vettek és ki fe j -
tették álláspontjukat a közjogi 
méltóságok - Antall József 
miniszterelnök és Göncz Árpád 
köztársasági elnök is. Göncz 
Árpád később egy devecseri 
találkozón annyit közölt, hogy 
nem volna meglepődve, ha az 
ügy hosszabb ideig elhúzódna, 
hiszen jogi vonatkozásai bo-
nyolultak, a politikaiak pedig 
még inkább. 

Milosevic 
lemondana? 

Slobodan Milosevic szerdán 
este az egyik brit televíziónak 
adott interjúban kijelentette, 
hogy kész lemondani, ha ez az 
ára a szankciók visszavo-
násának. 

Csak egy van belőle! Miskolc megmozdult 
A Föld - Hofmar v. Ditfurth megfogalmazása szerint, s 

jómagam az idézetet dr. Dózsa József szegedi tan-
székvezető főiskolai tanár úrnak szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott írásából kölcsönzőm - „parányi színpad -
szabadon lebegve a világmindenségben. Az élet drámája 
egy leheletvékony rétegben." Elgondolkodtató és csodálatos 
szentencia. 

S folytatható, már a tanár úr gondolatával: „A Föld -
pályáján való repülése közben - tulajdonképpen olyan 
helyzetben van, mint egy űrhajó, amelynek .legénysége' az 
egész emberiség és a földi állatvilág. Magával visz mindent, 
ami a fedélzeten az élethez szükséges, és ezeket újra és újra 
termeli. Földünk jelenlegi oxigénkészlete például csak 300 
évre lenne elegendő, ha a fotoszintetikus asszimiláció 
megszűnne. Az emberiség a tudomány és technika rohamos 
fejlődésétől megmámorosodva hajlamos arra, hogy úgy 
érezze: urává vált a .Világnak'. Most kezd rádöbbenni arra, 
hogy ez mennyire nem így van." 

Rióban ezekben a napokban - ma is, a környezetvédelmi 
v i lágnapon - tudósok, á l l amfér f i ak kötnek ú jabb 
szövetséget arra, amit a húsz évvel ezelőtti, stockholmi 
nemzetközi konferencia ajánlására az ENSZ közgyűlése 
öntött végül jelmondatba: „Csak egy Földünk van - óvjuk!" 
Ha a jelenlegi tendenciákat nem tudjuk lelassítani, illetve 
megállítani - fogalmaz ismét a szegedi tudós - , biztosra 
vehető, hogy veszélybe kerül az élet földgolyónkon. Hiszen 
„a levegő nem ismer országhatárokat, a folyók jelentős 
része több országot érint, ugyanaz a tenger több világrész 
partjait mossa, az egyik ország környezeti krízise a másik 
országra is kihat". 

Vedres Istvánt idézi, aki már két évszázada leírta: „Az 
olyan helyeken, mint Szegeden és környéke, ahol ti. nem 
csak hogy semmiféle erdők nincsennek, hanem ahol több 
mérföldekre el lehet menni, mégse lát csak egyetlen fát is az 
ember, úgy köll tekinteni egy újonnan ültetett erdőt, mint 
egy ma született első Gyermekét az Édes Anyának." 
Képesek leszünk-e, mai utódaik, őrizni az örökséget? 
Hiszen - Leibundgut szavait idézve - „kultúránk az erdő 
irtásával kezdődött, és csak az erdő fennmaradásával 
maradhat fenn". Ezen is érdemes eltöprengeni... 

PÁLFY KATALIN 

A diósgyőri kohászat hosszú 
távú működésének biztosítását, 
a foglalkoztatási gondok meg-
oldását, valamint a szociális 
biztonságának megteremtése 
érdekében szükséges hosszú 
távú iparpolitikai kormány-
koncepció kidolgozását köve-
telte mintegy tízezer miskolci 
és Bordbd-Abaúj -Zemplén 
megyei nagyipari dolgozó csü 

törtökön, a diósgyőri-miskolci 
utcákra vonulva. 

A munkásgyűlést követően 
az egyre gyarapodó menet -
fegye lmeze t ten a város 
központjába, a köztársasági 
megbízotti hivatal elé vonult. 
A térre összegyűl t tömeg 
hangos „Munkát - kenyeret" 
kiáltásai közepette olvasták fel 
követeléseiket. 
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A Vatra vízumkényszere 
Elzárkózást javaslat. (2. oldal) 

Tomográfhistória 
Szentes kapja a CT-t. (4. oldal) 

Közgyűlési purparlék 

Igazgatók: 
felborult székek 
A politikai életben ez már 

elfogadott, természetessé kell 
válnia az intézményvezetők 
körében is - magyarázta Tű-
hegyi József alpolgármester a 
történteket: a város közgyűlése 
tegnap egy korábbi rendeletét 
követve megszüntette tizenöt, 
fennhatósága alá tartozó igaz-
gató határozatlan időre szóló 
kinevezését, és úgy döntött, a 
megüresedő helyekre pályá-
zatot kell kiírni, s ötéves pe-
riódusidőt vezetett be. (A régi 
székét természetesen mindenki 
megpá lyázha t ja . ) Gazdagh 
László, az SZKV igazgatója 
munkaviszonya i lymódon 
történő megszüntetéséhez nem 
járult hozzá, viszont tudomásul 
vette a munkáltató (közgyűlés) 
részéről történő felmondást. 

Kovács Miklós, a városgaz-
dálkodási vállalat igazgatója 
munkaviszonyát az év végéig 
meghosszabbították, azt kö-
vetően nyugdíjazzák. Tarnai 
Lászlóné, a petőfitelepi idős-
korúak szociális otthonának 
igazgatója jelezte, hogy pá-
lyázni k íván , amennyiben 
azonban a megbízást nem ó 
nyerné el, nyugdí jba vonul. 
Dr. Kiss Ferenc, a nevelési 
tanácsadó vezetője munka-
viszonya közös megegyezéssel 
történő megszüntetését kérte, 
igénybe véve a hathavi jöve-
delmének megfelelő összegű 
végkielégítést. A további érin-
tettek: Egyházi István, a Sze-
gedi Vadaspark igazgatója , 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Jean Feidt úr reménykedik 

astrichtra szavaznak? 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

Németh Jenő, a szegedi Alliance Frangaise elnöke, Jean Feidt 
európai parlamenti főigazgató társaságában. 

A párizsi Alliance Franqaise 
a napokban felkérte a luxem-
burgi székhelyű Európa Par-
lament főigazgatóját: váiasz-
szon két egyesületet az újon-
nan alakult közép-európai 
francia baráti társasagok közül. 
Talán je lent valamit a ma-
gyar-francia kapcsolatokban, 
nogy ez a két hely Szeged és 
Pécs lett. 

Jean Feidt úr, az EP közi-
gazgatási főigazgatója tegnap a 
Hági étteremben találkozott a 
szegedi Alliance-tagokkal, s 
olyan témát hozott, amelyre 
most kiváltképp figyel a világ. 
Az Európai Közösségek meg-
újulási folyamatáról volt szó, s 
arról , hogy a maastrichti 
egyezmény megnyithatja-e az 
EK előtt az általunk is fon-
tosnak tartott egységes európai 
utat. Jean Feidt mindjár t 
bevezetőjében megemlítette, 
hogy ez ügyben szomorú vál-
tozás állt be a dánok vissza-

lépése miatt, akik népszava-
záson utas í to t ták vissza a 
maastrichti egyezmény ratifi-
kálását. Ez a változás, mint 
mondotta, a jövőt tekintve is 
lényegi lehet, hiszen most sok 
múlik a többi EK tagál lam 
reagálásán. A Délmagyaror-
szágnak adott in te r jú jában 
(amelyet egy későbbi számunk 
közöl), a főigazgató elmondta: 
véleménye szerint a Francia-
országban ugyancsak ki í r t 
népszavazáson a franciák több-
sége a maastrichti egyezmény 
mellett foglal majd állást. Jean 
Feidt az EK működésének 
ismertetése után kitért a kö-
vetkezményekre , s egyúttal 
arra, hogy mindez hogyan 
befolyásolhatja az EK és az 
EK-hoz közeledő országok 
kapcsolatát. 

S. P. S. 
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behatolásvédelmi, 
személyvédelmi , 

tűzvédelmi, 
autóvédelmi 

Biztonságtechnikai és szolgáltató kereskedelmi cég 

riasztó-
rendszerek 

értékeinek biztonsága = QC3BQOÖES 

telepítése-üzemeltetése, 
karbantartása, 
szaktanácsadás 

i j — előzetes 
időpont-egyeztetéssel 

6726 Szeged, 
Gyapjas Pál u. 31. sz. 
Postacím: 6701 Szeged 
Pf.: 635 
telefon: 53-777 és 53-400 
Nyitva tartás: 
munkanapokon 13-17 óráig. 


