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• Román utakf magyar autópályák 

Kiszombor: mint egy falat kenyér 

A román és a magyar közlekedési vezetők a tegnapi 
szegedi megbeszélésen. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

M E G J Ö T T Ü N K 

Németh Dániel Patrik augusztus 7-én. 
10 óra 15 perckor született, 3370 grammal. 

Édesanyja Fodor Ágnes, édesapja Németh László (Algyő). 
Vér Melinda augusztus 7-én, 

8 óra 25 perckor jött a világra, 2670 grammal. 
Édesanyja Vér Mónika (Szeged). 
Nógrádi Luca augusztus l-jén. 

6 óra 50 perckor született. 4000 grammal. 
Édesanyja Nóvé Zsuzsanna, édesapja Nógrádi Előd 

(Szeged). 
Berényi Anita augusztus 6-án, 

15 óra 48 perckor látta meg a napvilágot, 3100 grammal. 
Édesanyja Szabácsi Ágnes, édesapja Berényi István 

(Szeged). 
Tóth Szabolcs augusztus 7-én, 

7 óra 35 perckor született. 3200 grammal. 
Édesanyja Csonka Etelka, édesapja Tóth Ferenc 

(Zákányszék). 
Böröcz Dávid augusztus 7-én, 

11 óra 50 perckor jött a világra, 3700 grammal. 
Édesanyja Tajthy Erika, édesapja Böröcz László (Szeged). 

Szívből gratulálunk! 

(Fotó: Karnok Csaba) 

A Szegedi Közúti Igazga-
tóság székházában találko-
zott tegnap a román közleke-
dési minisztérium újonnan 
kinevezett főosztályvezetője. 
Danila Bucsa és a magyar 
szakminisztérium főosztály-
vezetője. Regős Szilveszter. 
A téma az útfenntartás, üze-
meltetés és az úthálózat fej-
lesztése volt, valamint az 
együttműködés lehetőségei-
nek keresése. 

Danila Bucsa beszámolt 
arról, hogy az elkövetkezen-
dő öt-tíz évben a minisztériu-
mukhoz tartozó 16 ezer kilo-
méteres úthálózatból 3500 
kilométert kívánnak felújíta-
ni európai színvonalúvá. A 
munkálatok három lépcső-
ben történnek majd, és ter-
mészetesen érintik a két or-
szág közötti átjárhatóságot, 
vélhetően javítják azt. 

A Közlekedési, Hírközié-

IDM AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
holnap 10 órától: 

Vakáció akció - A 
hercegnő és a kobold 
című film vetítése; 

ma és holnap: Imre 
Mariann „Hallhatatlan 
hang" című kiállítása. 

MA 
VAKÁCIÓ AKCIÓ: Le-

gyél te is amatőr természet-
búvár címmel rendeznek 
foglalkozást 9 órától a Va-
dasparkban; délután fél 3-tól 
dominóbajnokság lesz a 
Gyermekkönyvtárban. 

INGYENES JOGSE-
GÉLYSZOLGÁLAt műkö-
dik az Ifjúsági Irodában 

A MÁV Rt. szegedi Üz-
letigazgatósága területén az 
utóbbi időben megszaporo-
dott a vasúti berendezések-
kel. tárgyakkal és a közleke-
dő vonatokkal szembeni me-
rényletek száma. A balese-
tek vizsgálatával és elemzé-
sével foglalkqzó Vasútbiz-
tonsági Iroda munkatársai 
elmondták, hogy júliusban 
összesen 26 ilyen cselek-
ményre került sor. 

A megyében főleg Szeged 
határában alakultak ki vesz-
élyes gócok. Az elmúlt he-

si és Vízügyi Minisztérium-
hoz Magyarországon 30 ezer 
kilométeres úthálózat tarto-
zik. Regős Szilveszter arról 
tájékoztatta a román vendé-

(Arany J. u. 7., tel.: 310-
310), 14-16 óráig; ugyanott 
az Alba óra tanácsadás idő-
pontja: 16 óra. 

HOLNAP 
GÖRÖG TÁNCHÁZ lesz 

délután fél 3-tól a Gyermek-
könyvtárban. 

PSZICHOLÓGIAI TA-
NÁCSADÁST tartanak 
15-17 óráig az Ifjúsági Iro-
dába (Arany J. u. 7.); ugya-
nott az Amiga klub foglalko-
zása 17 órakor kezdődik. 

AZ AURA TERMÉ-
SZETGYÓGYÁSZ KLUB-
BAN (Kálvária sgt. 14.) 
18.30 órától Boros Imre 
klubvezető tart előadást Vi-
lágkatasztrófa közeleg - ma-
terialista szemmel címmel. 

tekben mind gyakoribbá vál-
tak a gyerekek cslnytevései: 
apró tárgyakat helyeznek a 
sínekre, megdobálják a vo-
natokat. A játék hevében 
nem gondolnak arra, hogy az 
eldobott kő a vonat ablakán 
behatolva milyen súlyos sé-
rülést okozhat. A mozdony 
vezetőjének sérülése pedig 

geket, hogy december 1-jéig 
kívánják befejezni a Győr és 
Hegyeshalom közötti M 1 -es 
autópályát, amely ezt köve-
tően gyors közlekedést biz-

beláthatatlan következmé-
nyekkel is járhat. Legutóbb a 
Szeged-Rendező pályaudvar 
és Kiskundorozsma között 
az esti órákban megdobálták 
a fővárosba tartó postavona-
tot, majd röviddel később 
egy Szeged felé haladó sze-
mélyvonatot. A „támadás" 
következtében a személyvo-

tosít Budapest és Bécs kö-
zött, viszont a rajta utazók-
nak használati díjat kell fi-
zetniük. A tervek szerint az 
5-ös út '98 végéig ér el Kis-
kunfélegyházáig, kétszer 
kettes sávú lesz, és szintén 
fizetni kell használatáért. In-
nentől, ha lesz rá fedezet, 
2003 után építenék tovább, s 
a későbbiekben döntenek ar-
ról, hogy Jugoszlávia felé, 
avagy Nagylak irányába 
építsék Szegedtől. 

A tegnapi megbeszélésen 
mindkét fél úgy nyilatkozott, 
hogy nagyon fontos lenne a 
kiszombori határátkelő meg-
nyitása. A tervek készen áll-
nak, ám az államközi egyez-
ményt még nem írták alá. A 
tárgyaló felek - ígéretük 
szerint - szorgalmazzák, 
hogy mihamarabb megszü-
lessen a döntés, hiszen a 
nagy kamionforgalom, Ma-
kót és Aradot elkerülve, 
egyenesen célozhatná meg 
Temesvárt, ezáltal az évek 
óta túlterhelt Nagylak is fel-
lélegezhetne. 

V. F. S. 
m m m n m n n m m m m n m m m m h m m 

nat egy ablaka betörött, sze-
mélyi sérülés szerencsére 
nem történt. 

A vonatdobálók többsége 
ismeretlen marad. Ezért is 
kéri az Üzletigazgatóság a 
szülőket, hogy vigyázzanak 
gyermekeikre, s ne engedjék 
őket a vasúti sínek közelé-
ben játszani. Értessék meg 
velük, hogy a vasút vesz-
élyes terület, ahol könnyen 
baj érheti őket, felelőtlen 
csínytevéseik pedig mások 
számára jelentenek veszélyt. 

• Magyarázatképpen el-
mondta: a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Szö-
vetségének kormányrendelet 
kritikájára a művelődési tár-
ca még nem válaszolt, már-
pedig a szervezet képviselői 
a minisztériumhoz eljuttatott 
levelükben azt írták, hogy 
addig nem tesznek ellenlépé-
seket, amíg nem ismerik 
meg az MKM álláspontját a 
bírálattal kapcsolatban. A 
helyettes államtitkár hozzá-
fűzte: a tárca válaszát - , 
amely szerint a szóban forgó 
kritika nagymértékben nél-
külözi a megfelelő joszabá-
lyi ismereteket és így szak-
mailag értékelhetetlen - ked-
den postázzák a HÖKOSZ-
nak. 

További újságírói kérdés-
re válaszolva aláhúzta: a kie-
gészítő tandíj az idén a költ-

Bencsik 
fellebbezett 

Az Új Demokrata című 
lap főszerkesztője a napok-
ban fellebbezett az MDF 
Országos Választmányához 
a pártból történt kizárása 
ellen. Az MDF országos 
etikai és fegyelmi bizottsá-
ga ugyanis az Új Demokra-
ta című lapban a főszer-
kesztő által írt, az SZDSZ-t 
bíráló cikk hangvételét el-
lentétesnek találta a fórum 
szellemiségével és ezért az 
Bencsik Andrást, az orszá-
gos választmány tagját ki-
zárta. Bencsik András azt 
hangsúlyozta: a demokrata 
fórum számára mérföldkő 
lesz a választmány döntése. 
(MTI) 

A tetőszerkezet cseréjével 
folytatódik a Somogyi utcai 
ortodox szerb templom felú-
jítása. Az épület rekonstruk-
ciója már évekkel korábban 
megkezdődött, de pénzügyi 
fedezet hiányában egy idő 
után leálltak a munkálatok-
kal. Az 1772 és 1778 között 
épült, műemlékké nyilvání-
tott templomot ma is rend-
szeresen használják. A sze-
gedi több mint 400 fős szerb 
közösségből körülbelül 150-
en élnek hitéletet, s ezzel - a 
hívek számát tekintve - a 
szegedi az ország legna-
gyobb szerb egyházi köz-
pontja. Mint Lung Milántól, 
a Szegedi Görögkeleti Szerb 
Egyházközség, valamint a 
Szerb Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökétől megtud-
tuk, a templom teljes felújí-
tása körülbelül 22 millió fo-
rintba kerülne. A mostani te-
tőcsere során meg kell erősí-
teni a tetőzet faszerkezetét, 
hogy elbírja a rá kerülő mű-
emléki jellegű cserepeket. A 
jelenlegi, mintegy 5 millió 
forintba kerülő munkálato-
kat a korábbról megmaradt 
önkormányzati támogatásból 
és a Budai Szerb Őrtodox 
Püspökségtől kapott több 
mint 2 millió forintból finan-
szírozzák. (Évekkel ezelőtt 
egymillió forintba került a 
padlás megtisztítása az évti-
zedek alatt felgyülemlett ga-

A Magyar Államvasutak 
Rt. nem tudja továbbítani a 
teherszállítmányokat a Kar-
lovac-Rijeka vasútvonal ál-
tal érintett állomásokra -

ségvetést illeti, s ezért az in-
tézményeknek nem érdekük, 
hogy plusz pénzeket szedje-
nek be a hallgatóktól. 

A minisztériumi vezető a 
későbbiekben kifejtette: a 
művelődési tárca nem ért 
egyet azzal a pénzügymi-
nisztériumi javaslattal, mi-
szerint a felsőoktatási inté£» 
mények integrációjának ve-
zénylésére kormánybiztost 

lambürüléktől.) A felújítás 
következő szakaszában a to-
rony külső vakolatát készítik 
el. A patinás, viszonylag jó 

közölte hétfőn a MÁV Rt. 
Tájékoztatási Irodája. Az 
intézkedés oka, hogy a hor-
vát fél áruforgalmi korláto-
zást kénytelen elrendelni az 

kellene kinevezni. Ez a kér-
dés az egyetemek és főisko-
lák belügye kell hogy ma-
radjon - hangsúlyozta Papp 
Lajos. Megjegyezte: vélemé-
nye szerint egyes felsőokta-
tási intézmények pénzügyi 
csődjének elkerülése érdeké-
ben szükség lenne valami-
lyen biztosi poszt létrehozá-
sára. 

A helyettes államtitkár a 

állapotban lévő toronysisa-
kot egyelőre változatlanul 
hagyják. 

H. Zs. 

érintett vonalon. A megha-
tározatlan időre szóló intéz-
kedés érinti a Rijekába fe-
ladott gabona továbbítását, 
valamint a tranzit-küldemé-
nyeket is. 

A személyforgalom ké-
sésekkel ugyan, de tovább-
ra is zavartalanul halad déli 
szomszédainkhoz, és visz-
szafelé is valamennyi sze-
relvény közlekedik. 

beszélgetés "során statisztikai 
adatokkal alátámasztva 
hangsúlyozta, hogy állás-
pontja szerint Magyarorszá-
gon növelni kell a felsőokta-
tásban a hallgatók számát. 
Mint rámutatott: a munka-
nélküliek között igen kevés 
a felsőfokú végzettségű, 
ezért ez jó befektetésnek 
ígérkezik. (MTI) 

a « « S p » J Ü 2 2 
Gyülekezés: 9 és 10 között 

S Z E G E D I B O G A R K L U B 
VW. AUDI. OPEL ALKATRESZEK 

KERESKEDESE 
AUTOHORUSZ KFT. 

Szetted. Mars tér 10-11. T.: 325-369 

Részlet az egésznapos 
programból: 

• vetélkedők 
V W bogár leg-ek 
melyik 
a legszebb, 
a legöregebb, 
a legeredetibb 
V W bogár 

• tájékozódási 
futam, mókás 
fe ladatokkal 

• ügyességi 
versenyek 

• bogár gurítás 
a rámpáról stb. 

PROGRAMAJÁNLAT 

Építőanyag-kereskedés 
Szeged, Becsi krt. 36. 
Telefon: 323-609. 

homlokzat * vakolatok * festé-
kek * vékonyvakolatok * hőszigetelt) 
vakolatok * kiszellőző vakolat $ gépi 
vakolatok $ fugázók $ lábazat vakola-
tok * csemperagasztó 680 FK25 kg 

Támadásban 
a gyapottok bagolylepke 

Az utóbbi évek száraz 
időjárása következtében ha-
zánkbaan felszaporodott a 
számtalan mezőgazdasági 
kultúrában kárt okozó gya-
pottok bagolylepke. Szórvá-
nyosan 1993 augusztusától 
fordult elő, 1994-ben már 
helyenként tömegesen meg-
jelent, s 1995-ben igen ko-
moly kártétele várható. 

A kártevő báb alakban te-
lel a talajban. A lepke tojá-
sait a növények leveleinek 
fonákára, közel a virághoz 
vagy terméshez - egyesével 
rakja. A kikelő hernyó a 
bimbókba, virágokba és a 
fejlődő termésbe rágja be 
magát. A rejtetten termésben 
lévő lárvák vegyszerrel ne-
hezen, vagy egyáltalán nem 
irthatók. 1995-ben az első 
nemzedék rajzása június vé-
gén befejeződött. A második 
nemzedék rajzása július má-
sodik dekádjában kezdődött, 
s várhatóan október közepé-
ig tart. Várható, hogy a má-
sodik nemzedék súlyos káro-
kat okoz a mezőgazdasági 
kultúrákban. A károsított nö-
vények köre igen széles: ku-

koricacső, napraforgóvirág, 
babhüvely, paradicsom- és 
paprikabogyó, uborka, rózsa, 
gerbera, szegfű, muskátlivi-
rág stb. 

A károk mérséklése érde-
kében rendszeres növényvé-
delmi munkára van szükség. 
Az adott kultúrákban egyéb 
bagolylepke fajok ellen en-
gedélyezett rovarölőszerek 
használhatók. Pozitív tapasz-
talataink vannak a Bacillus 
thuringiensis hatóanyagú ké-
szítmények (Dipel, Thurici-
de HP stb.) felhasználásával 
kapcsolatban. Előnyük az is, 
hogy a munkaegészségügyi, 
illetve élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idejük 0 
nap. Azokban a kultúrákban, 
ahol alkalmazásuk nem en-
gedélyezett, eseti felhaszná-
lási engedélyt a területileg 
illetékes megyei Növény-
egészségügyi és Talajvédel-
mi Állomástól lehet kérni, 
ahol egyéb szaktanáccsal is 
ellátják a felhasználót. 

Csongrád Megyei 
Növényegészségügyi 

és Talajvédelmi Állomás 

• Vigyázzunk a gyermekekre! 

Veszélyes játékok • Vasúti áruforgalom 

Hoivát korlátozás 

Átgondolatlan és felelőtlen vagdalkozásnak nevezte a szeptem-
ber elejére Pécsett és Szegeden meghirdetett, a tandíj ellen irá-
nyuló, közös hallgatói és oktatói demonstrációt Papp Lajos, a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkára 
hétfőn a sajtó képviselőivel folytatott beszélgetésen. 

m Pécsi és szegedi (tervezett) demonstráció: 

Felelőtlen vagdalkozás? 


