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Tanműhelyei 
adott át a MÁT 
Százéves 
épületet 
„váltottak le" 

Nem csak 
vasutas vasasoknak 

Őket még nem át-, hanem kiképzik... (Fotó: Schmidt Andrea) 

Az a körülbelül 150 mill ió forint, 
mellyel a MÁV szegedi üzletigazgatósága 
vontatási főnökségének tegnap Szegeden 
felavatott, új beruházásai pénzügyileg jel-
lemezhetők, nem fejezheti ki az erőfeszíté-

seket, melyek a megvalósításhoz szüksé-
geltettek. 

A csaknem százesztendős fűtőházbeli, 
régi tanműhelyt és szociális helyiségeket 
(öltözőket, zuhanyozókat) fölváltó két, 

még friss mészszagú épület egyike, a tan-
műhely például a 80-as évek eleje óta áhí-
tott, tervezgetett, s végül 1992-ben az első 
kapavágást megért beruházása a dél-al-
földi vasúti szervezetnek. A munkakezdés 
és -befejezés kulturált körülményeit meg-
teremtő, másik épület „átfutási ideje" rövi-
debb ugyan, de az 1991-ben kezdődött 
munkálatok lényegében csak a múlt év 
nyarán gyorsulhattak fel. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Január 10-én a kiszom-
bori határőrsről telefonon 
értesítették a / Alsó-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi 
Felügyelőséget, hogy a ro-
mán határtól 300 méterre 
lévő Aladármajor terüle-
tén, az elhagyott határőr-
laktanya épületének ud-
varában 26 darab, 200 li-
teres fémhordót találtak, 
benne ismeretlen anyag-
gal. 

A felügyelőség szakem-
berei a helyszínre siettek, 
és megállapították, hogy a 
lezárt hordókban nagy 
valószínűséggel az olaj-
szőkítésből származó üle-
dék ta lá lható : gázo la j , 

üfta 
iszap és savas kémhatású 
anyag . Az egész meny-
nyiség 5-7 köbméter. 

Major Tibortól, a kör-
nyezetvédelmi felügyelő-
ség igazgatójától megtud-
tuk, hogy környeze t -
szennyezés nem történt -
a hordók le voltak zárva 
- , noha a szivárgás veszé-
lye mindig f enná l l . A 
szakemberek mintát vet-
tek, és folyamatban van-
nak a laboratóriumi vizs-
gálatok. A hordók tartal-
mának ártalmatlanítása 
egy-másfél millió forintba 
kerül. Az elkövető(k) neve 
egyelőre ismeretlen. 

T. T. 

• Groznij, orvlövészek 

Veszélyes utca 
Mai mellékletünk: 
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Nemcsók és a fenékküszöb 

Tetszett neki, 
visszatért 

Újból kirabolták a fővá-
rosi Ráday utca 59. szám 
alatti takarékszövetkezetet 
csütörtökön délután. Egy 
fiatalember zárás előtt be-

ment a takarékszövetkezet-
be, fegyvernek látszó tárgy-
gyal megfenyegette az ott 
dolgozókat, és egy-másfél 
millió forintnyi pénzt vitt el. 
Sérülés nem történt, a tettes 
elmenekült . Ezt a taka-
rékszövetkezetet a nyáron 
hasonló módszerrel rabolták 
ki, akkor több mint négymil-
lió forintot vittek el. 

Az MSZP környezetvédelmi 
munkacsoportja a fenékküszöb 
építését részesíti előnyben a 
Szigetköz vfzpótlására kidol-
gozott javaslatok közül. A 
munkacsoport álláspontját csü-
törtök este ismertették Győrött. 
Nemcsók János, a Parlament 
Környezetvédelmi Bizottságá-
nak alelnöke kijelentette: a fe-
nékküszöb az egyetlen lehető-
ség arra, hogy a vegetáció kez-
detére vizet kapjon a térség. 
Márpedig ez a szempont min-
den más megfontolásnál fonto-
sabb kell, hogy legyen. A kép-
viselő rámutatott: ez a megol-
dás hágai esélyeinket sem ront-
ja. Varga József parlamenti 

képviselő szerint a Duna-kö-
rösök által az utóbbi napokban 
újból sokat emlegetett szjvor-
nyás vfzpótlás megvalósításá-
nak nincs esélye. A vízügyi 
tárca első helyre rangsorolta a 
fenékküszöb-építést a kilenc 
megoldási javaslat közül. Az 
MSZP-munkacsoport kiegé-
szítő indítványát - amelyben új 
elem az is, hogy nevezzenek ki 
kormánybiztost a térség ügyei-
nek koordinálására - eljuttat-
ják a kormányhoz. Nemcsók 
végül bejelentette: a Parlament 
Környezetvédelmi Bizottsága 
január 25-én véleményezi a 
Szigetköz vízpótlására tett in-
dítványokat. 

A csecscny babuska mutatná Ivánéknak a hazafelé vezető 
utat. (MTI - Telefotó) 

• A Reuter hírügynökség sza-
rajevói tudósítóját átirányította 
a csecsen fővárosba. Kurt 
Schork mai helyszíni jelentésé-
ben azt írta, hogy a grozniji el-
nöki palota környéke, az Av-
turhanov utca és a Minutka tér 
a világ legveszélyesebb pontja, 
messze megelőzve a szarajevói 
„Orvlövészek sétányát". Az 

orosz harcigépek, harckocsik 
és a tüzérség a palota előtti 
nyüzsgő főútvonalat, amelyen 
üzletek, lakóházak és 19. szá-
zadi stílusban épült kormány-
zati hivatalok sorakoztak, a 
döbbenetes pusztítás gyilok-
övezetévé változtatták. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Bartha úr „balra el 
A kormány csütörtöki 

ülésén áttekintette és lezárta 
a HungarHotels szálloda-
lánc privatizációjával kap-
csolatos vizsgálatot. A kor-
mány megállapította, hogy a 
szóban forgó ügyben mu-
lasztások és szakmai hiá-

t r 
nyosságok történtek. A mi-
niszterelnök és Bartha Fe-
renc privatizációs kormány-
biztos megállapodtak ab-
ban, hogy Bartha Ferenc -
közös megegyezéssel - meg-
válik tisztségétől. 

(Részletek a 3. oldalon.) 

• Hat évfolyamos gimnáziumi 
oktatását mutatta be tegnap az. 
érdeklődő szülőknek a város 
legfiatalabb középiskolája, a 
tavaly önállóvá vált Újszegedi 
Gimnázium. Az intézmény 
tanárai a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola szak-
embereivel közösen dolgozták 
ki 6+6-os képzésük tanterveit, 
és a tanárképző 2-es számú 
Gyakorló Általános Iskolájával 
együttműködve végzik az 
oktatást. A város iskoláiban 
ezen kívül még két hatosztá-
lyos gimnáziumi program mű-
ködik: a Deák Gimnáziummal 
a középpontban a Tarján III. 
Általános Iskolában, a Madách 
Imre Általános Iskolában és az 
Arany János Általános Iskolá-
ban, valamint a Ságvári Fjidre 
Gimnázium és a Ságvári Gya-
korló Általános Iskola együtt-
működése keretében. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

6+6, számítástechnikával 

A gyerekek itt nem hetedikbe, hanem első gimnáziumba lépnek. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Válasszon konyhabútort az 0 U 1 0 95. évi ajánlatából^^ 
Egyéni igényekkel, a tervezéstől a kivitelezésig. 
Tálalószerkrények, étkezők, bőr és szövet ülőgarnitúrák 
a KLOSE-Mobilét kínálatából. 
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