
i ^ S & í l ^ A bösi C-változat ára nem kért véleményt a 
lehetséges bösi megol-
dásokra] a vízügyi szak-
emberektől, erre való-
színűleg akkor kerül 
sor, ha tisztázódnak a 
Hágai Nemzetközi 

Bíróság döntése nél-
küli, peren kivüli egyez-

ség feltételei. Egy, neve 
elhallgatását kerö víz-
ügyi szakember arról 
tájékoztatta a sajtót, 
hogy elvileg több variá-
ció lehetseges a meg-meg 

egyik le 
hetséges megoldás: Ma 

ge: 
egyezesre. Az egyik le-

gyarország a szlovákok 
hasonló compromisz-
szumkészsége esetén el-
fogadja a C-változatot, 
a létesítmény üzemelte-
tését, és igényt tart a 
Bósön termelt energia 
50 százalékára. (MTI) 

A M a g y a r Szoc i a l i s t a 
Párt Országos Elnöksége 
felállította azt a két delegá-
ciót, amely a következő he-
tekben tárgyalóasztalhoz ül 
a szabaddemokratákkal. A 
koal íc iós együ t tműködés 
normáit elemző szocialista 
munkacsoportot Gál Zoltán 
veze t i , két t a g j a K a t o n a 
Béla és Hegyi Gyula or-
szággyűlési képviselő . A 
másik, a közös kormányzás 
működési szabályait és in-
tézményes biztosítékait, to-

A szocialisták 

vábbá a kormányzati struk-
túrát elemző munkacsoport 
v e z e t ő j e S z e k e r e s I m r e 
frakcióvezető, tagja pedig 
Pál Lász ló és A v a r k e s z i 
Dezső parlamenti képvise-
lő. (MTI) 

Surányi forintos jóslata 
Idén a forint leértékelésé-

nek egész évi nagysága 28 
százalék lesz, jövőre, ha sike-
rül tartani a hazai stabilizáci-
ós folyamatot, egész évre ve-
títve mintegy 16 százalék 
lesz a devalválás - mondta 
Surányi György, a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke az Or-
szággyűlés Gazdasági Bizott-

ságának ülésén. A stabilizá-
ció eredményei már azt is 
mutatják, hogy az első félé-
ves adatok alapján a gazdasá-
gi növekedés üteme 2-3 szá-
zalékot ért el az egy évvel ez-
előtti teljesítményhez képest. 
Az ipari termelés az egy év-
vel ezelőtti mértékhez viszo-
nyítva 10 százalékkal bővült. 

Mibe került 
beiskolázás? 

(4. oldal) 

Káityahihink 
>13. oldalon 
található! 

— 
Szegeden a.lap! 
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# Fodor Gábor a Délmagyarországnál 

A miniszter és a nyilvánosság 
ALAPÍTVA: 1910-BEN 

Fotó: Schmidt Andrea 

Fotó: Gyenes Kálmán 

ÁRA: 24 FT 

A hídon 
csak ötvennel 

Az elmúlt napokban 
több súlyos és nagy 
anyagi kárral járó köz-
lekedési baleset történt 
Szegeden, az Északi Ti-
sza-bídon. Az ok: a régi 
híd lezárása miatt meg-
növekedett forgalom. 
Ezen felül hamarosan 
újabb veszélyforrásra 
is számítani kell: köze-
leg a hideg, s a nedves 
időben páralecsapódás 
is nehezíti a biztonsá-
gos közlekedést. 

Mindezért a Csong-
rád Megyei Rendőr-
Főkapitányság Baleset-
megelőzési Bizottságá-
tól kapott értesítés sze-
rint az új hídon 1995. 
szeptember 7-étől 
(vagyis mától!) 70 
km/óráról 50 km/órára 
csökkentették a sebes-
séghatárt. A bizottság 
kéri a közlekedőket, 
hogy a balesetek elke-
rülése érdekében tart-
sák be a sebességkorlá-
tozást. 

A hangverseny előtt katolikus és zsidó, magyar és izraeli egyházi és közéleti személyiségek 
közös megemlékezésen vettek részt. (Fotó: Schmidt Andrea) 

A keresztény-zsidó kötelékek estje 
A Vatikán gondolkodásában a pai nuncius beszédében azon a zsinagógában. Az esten beszédet 

keresztény-zs idó v iszony nem hangversenyen, amelyet a két mondott Fodor Gábor művelődési 
másodrendű, hanem központi vallás lelki kötelékei jegyében a miniszter és Joel Alon, Izrael bu-
kérdés - hangsúlyozta többek szegedi nemzetközi biblikuskon- dapesti nagykövete is. 
között Angelo Acerbi érsek, pá- ferencia keretében rendeztek a (Részletek az 5. oldalon.) 

Tegnap Szegedre jött 
Fodor Gábor művelődé-
si és közoktatási mi-
niszter, hogy részt ve-
gyen a Keresztény-Zsi-
dó Társaság rendezvé-
nyén; az esti koncert 
előtt szerkesztőségünk-
be látogatott. Dlusztus 
Imre főszerkesztővel és 
és néhány munkatársá-
val a többi között arról 
beszélgetett, hogyan 
lehetne a tárca és a vi-
déki médiumok együtt-
működését javítani an-

nak érdekében, hogy a 
minisztériumi szakmai 
munka nagyobb nyil-
vánosságot kaphasson. 
A találkozón szóba ke-
rült, hogy Fodor Gábor 
hamarosan újra a vá-
rosba jön, a Szent-
Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetemre, 
hogy az ottani konflik-
tusok minden szereplő-
jét meghallgassa. 

(Információnk 
az 5. oldalon.) 

• Vámos gyorsmérleg 

A legnagyobb fogás: 
338 kiló kábítószer 

Európa-
bajnokságra 

utaztak 
A rádiós tájfutó Európa-

bajnokságot mától négy na-
pon át a szlovákiai Chestel-
micán rendezik. A magyar 
válogatottban négy szegedi 
is helyet kapott. A várható 
esélyekről a kapitány lapunk 
11. oldalán nyilatkozik. A 
városunkból utazók (balról 
jobbra): Savanya Gyöngyi, 
Bozsó Norbert, Hajnács Ta-
más, Paskuj Mátyás szövet-
ségi kapitány, László Károly 
és Deák János edző. 

Mai mel lék letünk: 

/ / Kötik 
a cementet 

Importkvóta 

A jövedéki törvény megje-
lenését követően, június 19-
étől Békés és Csongrád me-
gyében két úgynevezett jöve-
déki akciócsoport alakult a 
váratlan ellenőrzésekre. Rovó 
István, a Vám- és Pénzügyőr-
ség Békés és Csongrád me-
gyei parancsnok-helyettesé-
nek elmondása szerint: 500 
ellenőrzést tartottak azóta és 
19,2 millió forint értékű árut 
foglaltak le. A kirótt bírság 
összege 21,5 millió forint. 

Idén az első félévben a 
vám- és pénzügyőrség a két 
megye határszakaszán lebo-
nyolódó külkereskedelmi for-
galomból 11 milliárd 385 
millió forintot szedett be, 

•vám, áfa, statisztikai illeték, 
fogyasztási adó, valamint 
vámpótlék címén. A határo-
kat 4,6 millió utas lépte át, 
60-70 százalékuk román és 
jugoszláv, 10 százalékuk ma-
gyar, a fennmaradó hányadot 
pedig főleg németek, osztrá-
kok, franciák és törökök kép-
viselték. Az ország ki- és bel-
épő gépjárműforgalma nagy 
volt, 1,5 millió autót számol-
tak össze, a döntő többség, 
1,35 millió személygépkocsi 
volt. 

Azonnali vámfizetési kö-
telezettséget 1804 esetben 
állapítottak meg, 11 millió 
forint értékben. A jogsza-
bályt sértő cselekmények 
száma 1995 első félévének 
végén 1230, 1 milliárd 60 
millió forint „értékben" (ez a 
kétszerese a tavalyinak). Az 
elkövetők jellemzően romá-
nok, jugoszlávok, de egyre 
több az ukrán, orosz, magyar, 
török és bolgár nemzetiségű is. 

A strucc és a biogiliszta 
Könnyen 

megtéved az 
ember. Ami-
kor még csak 
t e l e f o n o n 
egyezkedtünk 
Szalai Mi-
hállyal, azt 
mondta, kicsik 
még az ő 
struccai, vár-
iunk, amíg 
megnőnek. 
Azt hittem, pi-
pi-pipi méretű-
ek csak, de 
mivel akkorát 
se láttam, kér-
ve kértem, 
hadd menjek 
mindjárt. Ha-
talmas szeren-
csém volt. Kö-
rülbelül hat-
van centis te-
raszon álltam 
a magam 
százhatvanki-
lenc centijével, 
és így került a 
nagy madár 
feje az enyém 
magasságába. 

Akár hatvanat is tojnak - évente... 
(Fotó: Somogyi Károlyné) 

- Ez magá-
nak kicsi? 

Biztos, 
hogy nő még. 

(írásunk a Szegedi Tükör 
címoldalán.) 

Az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium piacvédelmi 
megfontolásokból 70 ezer 
tonnás kontingens beveze-
tését és engedélyezési köte-
lezettséget írt elő négyféle 
cementtermék romániai im-
portjára. Mivel azonban a 
benyújtott igények többszö-
rösen meghaladják a kon-
t ingenst , az IKM további 
engedélykérelmeket e ter-
mékekre nem fogad el - tá-
jékoztatta a minisztérium a 
sajtót. Ismeretes, hogy az 
engedélykérelmeket szep-
tember l - j é tő l lehetett az 
IKM Engedélyezési Főosz-
tályára beadni a 2523.10-
009 HS vámtarifaszámú ce-
nten tklinkerre, a 2523.29-
007 HS portlandcementre, a 
2523.30-001 HS bauxitce-
mentre és a 2523 .90-007 
HS más h i d r a u l i k u s ce-
mentre. A minisztérium to-
vábbi engedélykérelmeket 
azért nem fogad el, mert 
már szeptember 6-án a kon-
tingenst meghaladó meny-
nyiséget igényeltek az en-
gedélyezési főosztálytól. 

(MTI) 

A Békés és Csongrád me-
gyei parancsnokság a nagy 
fogások között tartja számon 
azt az öt esetet, amikor hatal-
mas mennyiségű kábítószerre 
bukkantak: összesen 338 kiló 
kiló kábítószert, főleg heroint 
találtak. 

A vám- és pénzügyőrség 
tudomása szerint a két déli 
megyében csak 1600 a jöve-
déki törvény alá eső alany, 
mivel a HTO-felhasználók 
nyilvántartása megszűnt. Kö-
zülük termelők, export- és 
importőrök éppúgy találha-
tók, mint benzinkút-tulajdo-
nosok. Hagyományos cikk a 
pálinka: a pénzügyőrök által 
ellenőrzött 50 százalékos jó 
magyar fejbevágósból 460 
ezer liter főtt ki legálisan. 
Ezért a mennyiségért 58 mil-
lió forint gyarapította a vám-
és pénzügyőrség kasszáját. 

F. K. 

Komámasszony, 
hol az olló? - kérdezték 

már a télen is. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 


