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Nem az utas kevés, a Skoda nagy 
Számlálnak 
és ritkítanak 

Ébredés után legalább a mai 
reggelen azzal a boldog tudat-
tal indulhatunk el otthonról, 
hogy számolnak velünk a vá-
rosi tömegközlekedésben. Ha 
precízek akarunk lenni: meg-
számolnak bennünket. Mint 
arról az elmúlt héten már hírt 
adtunk, az SzKV - pénzszű-
kére és más, gazdaságossági 
okokra, például az orosz tro-
l iknál lényegesen nagyobb 
Skodák munkába állítására hi-
vatkozva - május elsejétől rit-
kítja járatait, karcsúsítja me-
net rendjé t . (A változásokat 
holnapi lapszámunkban kö-
zöljük.) 

Az új forgalmi szerkezetet 
egyszerű megállóhelyi meg-
figyelésekre támaszkodva dol-
gozták ki. A mai teljes körű 
utasszámlálás mellett miniin-
te r júka t is kész í tenek . Az 
egyes megállóhelyeken a „köz-
lekedési riporterek" elsősorban 
azt firtatják ki-ki hol, milyen 

Szelídült szavak 
a szegedi színházból 

Majdnem két héttel 
ezelőtt volt a Szegedi Nem-
zeti Színházban az az össz-
társulati ülés , amelyen 
mindenki számára nyil-
vánvalóvá vált: legföljebb 
a tavalyi anyagi feltételek 
szerint tudnak szerződé-
seket ajánlani a művé-
szeknek, mert külső (vá-
rosi, vagy minisztériumi) 
forrásokra nem lehet 
számítani . Ugyanezen a 
társulati ülésen Kormos 
Tibor igazgató - a szemé-

lyét ért támadások miatt -
ki látásba he lyezte a le-
mondását. Megpróbáltunk 
informálódni, mi történt 
azóta; amit megtudtunk, 
arra utal, hogy vala-
mennyi nehézség ellenére 
működőképes marad a 
színház, s a jövő évadban 
- talán csak Imre Zoltán 
balettigazgató kivételével 
- ugyanazok a vezetők 
folytatják a munkát, akik 
az idén megkezdték. 

(Írásunk az 5. oldalon) 

járattal, mikor kezdte meg az 
utazást, mi az úticélja; mely 
pontokon kell esetleg átszáll-
nia, munkahelyére, oktatási in-
tézményébe stb. akar-e eljutni, 
vagy bevásárlási, esetleg egyéb 
szándékkal utazik-e, s végül de 
nem utolsósorban: jegyet vál-
tott-e, vagy ha, nem, milyen 

bérlettel száll fel a a beérkező 
járműre. 

A felmérés célja természe-
tesen az adatgyűjtés, ezek a té-
nyek jelentik minden jövőbeni 
átszervezési kísérlet alapját a 
tömegközlekedésben. 

Alig feltűnő, aprócska hiba, 
hogy a vállalkozás csupán azt 

Fotó: Nagy László 

kívánja feltárni, hogyan kény-
telen utazni manapság a szege-
di ember.A legforgalmasabb 
átszállási pontra már most biz-
tosan nyerő tippet lehet adni: a 
Marx téren 16 vonal fut össze. 
Vagyis az utas azon a helyen 
száll át, amelyet erre a célra ki-

(Folytatás a 3. oldalon) 
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A moszlimok is harcra készek (MTI-Telefotó) 

• A legvalószínűbb amerikai 
stratégia, hogy korlátozott légi-
bombázásokkal kényszerítik a 
szerbeket túzszünetre, majd 
újabb tárgyalásokra. A légiak-
ciókra hajlanak a britek és a 
franciák is. Ezt jelentette ked-
den, meg nem nevezett vezető 
amerikai ko rmányfé r f i ak ra 
hivatkozva a The New York 
Times, s hozzáfűzte: Warren 
Christopher külügyminiszter 

hamarosan Európába utazhat a 
részletek megtárgyalására. 

A lap értesülései szerint Bili 
Clinton elnök azt igényli, hogy 
a korlátozott mértékű légicsa-
pásoknak legyen meghatáro-
zott célja. 

A The Washington Post is 
megerősítette azt az értesülést, 
hogy mind a brit, mind a fran-
cia kormány a légibombázáso-

(Folytatás a 2. oldalon) 

• Oroszország 

felein nyerőre áll 
Az oroszországi népszava-

zás kedden közzétett majdnem 
végleges eredményei szerint 
Borisz Jelcin orosz elnök el-
nyerte a szavazáson részt-
vevők 58,05 százalékának a 
bizalmát. A vasárnapi referen-
dum második kérdésére -

• 
vajon támogatják-e az oroszok 
Jelcin gazdasági reformjait -
az u rnákhoz j á rű lók 52,88 
százaléka voksolt igennel -

közölte kedden az AP az orosz 
központi választási bizottság 
vezetőjére, Vaszilij Kazakovra 
hivatkozva. 

A népszavazás harmadik és 
negyedik kérdése - amely a 
választók véleményét tudakol-
ta az előrehozott elnöki, illet-
ve parlamenti választásokról -
nem kapott elegendő szavaza-
tot, azaz a választásra jogosul-
tak többségének voksát. 

• Alkotmányellenes törvény 

Földárverés - hátrányokkal 
Alkotmányellenes az első 

kárpótlási törvényt módosító 
1993. évi I. törvény - mondta 
ki kedden elfogadott határoza-
tában az Alkotmánybíróság. 
Mint ismeretes, a kifogásolt 
rendelkezés szűkítette azok 
körét, akik jogosul tak részt 
venni földárverésen. Az Alkot-
mánybíróság korábbi határo-
zatában rámutatott arra: nem 
minősül tiltott diszkriminá-
ciónak az, hogy az árverésen 
csak az egykori földtulajdo-
nosok, az adott szövetkezet 

• A Népszava a tulajdonos-
váltást követően is érdek-
védelmi lap marad, ugyanak-
kor tar ta lma érdekesebb és 
színesebb lesz - nyilatkozta 
Deák András főszerkesztő az 
MTI-nek kedden. (Mint ism-
eretes - a Szakszervezeti Va-
gyont Ideiglenesen Kezelő 
Szervezet hétfői döntése nyo-
mán - az újság többségi tulaj-
donosa a VICO Rt. lett). 

Deák András elmondta: a 
napilapban a korábbinál na-
gyobb teret kap majd a szóra-
koztatás, az olvasmányosság. 

kárpótlásra jogosult tagjai és a 
kárpótlásra jogosult helyi la-
kosok vehetnek földet. A mó-
dosítás viszont a jogosultak 
egy részét utólag hátrányosabb 
helyzetbe hozta. Hozzájuk ké-
pest indokolatlan előnyt élvez-
nének azok is, akik a korábbi 
szabály alapján már tulajdont 
szereztek. A határozat szerint 
az utólagos változtatás sérti á 
jogbiztonság elvét és a kárpót-
lásra jogosultak között hátrá-
nyos megkülönböztetésre ve-
zet. 

• I I 

I I 

!0-é 
•*w 

Új, érdekes rovatokat tervez-
nek, amelyek azonban nem 
mennek majd a régiek ro-
vására, ugyanis növelni fogják 
a lap ter jedelmét. A főszer-
kesztő ugyanakkor megnyug-
tatta az olvasókat: a Népszava 
nem lesz bulvárlap, s egyelőre 
ára is változatlan marad. 

A feketepiacon az APEH 

A szlovákok megbánták 
Egy most kiértékelt 

március végi közvéle-
mény-kutatás szerint a 
szlovák megkérdezettek-
nek több mint a fele úgy 
vélekedett, hogy Csehszlo-
vákia kettéválása veszte-
séggel járt. 

A Szlovák Statisztikai 
Hivatal, a TA SR szlovák 
sajtóiroda által közzétett 
adatai azt mutatják, hogy 
a megkérdezettek nagyob-
bik fele ma a hajdanvolt 
közös államforma mellett 
voksolna. 

• Ember és Apeh legyen a tal-
pán, aki a feketekereskedelmet 
meg tudja csípni. Az adóhiva-
tal mindenesetre próbálkozik, s" 
az új fogások alkalmazásában 
nem marad le az ügyfelek mö-
gött. Ez is kiderült abból a tájé-
koztatásból, amit Szeles Béla, 
az Apeh Csongrád megyei 
igazgató-helyettese a témával 
kapcsolatban lapunknak adott. 

— Annyi revizor a világon 
nincsen - mondta Szekes 
Béla - , ahány elegendő lenne 
ahhoz, hogy minden adózót el-
lenőrizzen. A legnagyobb csa-
lásokra azonban fény derül, a 
szakembereknek, a rendszeres 
vizsgálatoknak, valamint a kü-
lönböző információknak kö-
szönhetően. 

• Ha már ezt a szót hasz-
nálja, hogy információ, 
hadd kérdezzem meg: mi az 
a hír, aminek érdemes utá-
na menni? 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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