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A tegnapi, eső áztatta Szeged szürkeségébe több ünne-
pi esemény is szint varázsolt. Tovább folytatódott az ün-
nepi könyvhét helyi eseménysorozata: a Somogyi Könyv-
tárban délután 5 órakor Moldova 'György Az utolsó ha tár 
című könyvének premierjét rendezték meg. Van-e még 
Moldova-jclenség? — erről hamarosan beszámolunk la-
punkban. \ e m mindennapi vendége is volt tegnap a vá-
rosnak. Az ember t ragédiája szerzőjének, Madách Imrének 
dédunokája látogatott Szegedre, a dédapjáról elnevezett 
iskolába. A Parlament földeladásra hirdetett moratóriu-
mával párhuzamosan, „idehaza" tudományos ülést ren-
deztek a földkérdésről. Változnak társadalmi szervezeteink 
is. A Hazafias Népfront szegedi szervezete két kongresszus 
között igyekezett rendezni sorait. Holnap pedig a szep-
tember végcig mandátumot kapott városi tanács ülésezik 
— fontos döntések várnak a városatyákra. 

Vita a földről 

Immár tudományos berkekben is 
A rendszerváltozás idősza-

kában sem árt, ha sietve 
meghozott vagy ezután meg-
hozandó törvények logikai 
rendszert alkotnak. A szak-
emberek véleménye, érvei 
ehhez jó támpontot adhat-
nak. A rehabilitációs és a 
földtörvény szerteágazó kér-
déseit is úgy célszerű meg-
oldani, hogy minél szélesebb 
körben orvosolja a sérelme-
ket, de minél kevesebb em-
bert bántson meg. A JATE 

Állam- és Jogtudományi 
Karán tegnap, kedden „A 
földtulajdoni és földhaszná-
lati viszonyok továbbfejlesz-
tésének közgazdasági és jo-
gi koncepciói" címmel meg-
rendezett vitaülésen többek 
között az ország felsőokta-
tási intézményeinek e téihá-
val foglalkozó jogászai és 
közgazdászai fejtették ki vé-
leményüket. Az itt körvona-
lazódott álláspontot el jut tat-
ják az érdekelt kormányzati 
szervekhez is. 

Szűk költségvetés 

Tisztújítás az autóklubban 
A Magyar Autóklub leg-

utóbbi megyei közgyűlésén 
az utóbbi öt év eredményei-
nek emlegetése mellett leg-
inkább az elkövetkező idő-
szak teendőiről esett szó. 

A tervezet szerint — me-
lyet majd az országos köz-
gyűlésnek kell megerősítenie 
— a tagság igényeihez igazo-
dó szolgáltatások fejlesztésé-
re lenne szükség, hiszen 
azok tagmegtartó és tagto-
borzó jellegűek. Pénz híján 
azonban inkább a minőségi 
javulásra, így a turisztikai 
információs szolgálat és az 
adminisztráció számítógépes 
ellátására fordítanak figyel-
met. 

Jelenleg a megye négy 
városában nincs műszaki 
állomás, ezek pótlására 10 
millió forintra lenne szükség. 
A realitásokkal számolva 
azonban legfeljebb Makón 
és Csongrádon számithatnak 
a klub tagjai a •hiányzó mú-

Madúch Imre dédunokája 

fm. 
Michael Madách, a tragé-

dia írójának dédunokája 
New Orleansban él. Most 
európai körút ján feleségével 
és fiával Magyarországra, 
Szegedre is ellátogatott, Ma-
dách úr tegnap délután a 
dédapjáról elnevezett iskola 
vendége volt, ahol a Madá-
csosok Baráti Köre tisztelet-
beli tagjává választották és 
megajándékozták Tóth Valé-
ria Madách-plakett jével . 
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A SZEGED EGYÜTTES GÁLAMŰSORA Somogyi Károlyné felvétele 

ellátogat Magyarországra és gyűjteményében az amerikai A tárgyalóteremből 
megkeresi ősei szülő- és magyarok történetének do-
nyugvóhelyét is. kumentumait is megtekintet-

A vendég a Somogyi te. Képünk is a könyvtár-
Könyvtar Vasvári Ödön ban készült. 

szaki bázisok létrehozására. 
Mivel a MAK költségvetése 
egyre szűkösebb, a küldöttek 
elfogadták azt az indítványt, 
mely szerint a tagdijakat 
300-ról 600 forintra emelnék. 

A közgyűlés tisztújítással 
és kitüntetések átadásával 
zárult; a következő időszak-
ban Lehmann István elnököl 
majd , ügyvezető elnökké 
Kovács Jánost választották 
a megyei küldöttek. Az or-
szágos elnökségbe d r . Csi-
szár Bélát, Lehmann Istvánt, 
Kovács Jánost és Borsi Ist-
vánt delegálták. 

Balogh Tibor főti tkár sze-
mélyesen adta á t az Autó-
klub Érem arany fokozatát 
kimagasló közösségi munká-
jáér t : Faragó Aurél lekö-
szöntő elnöknek, Vigh Ijísz-
ló volt ügyvezető elnöknek, 
Börcsök János. Lábodi Lász-
ló, Nagy József, pálfy Kata-
lin, Péter László, Szabó Je-
nő, Varga Mihály k lubtár-
saknak.. 

Kés villant Kisteleken, 
# * 

Asotthalmon 
HANGVERSENY 
A HAMAN KATÓBAN 

A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola hallgatói, 
Meszlényi László vezetésé-
vel koncertet adnak ma dél-
után 3-kor az alsóvárosi 
Hámán Kató Alt. Iskolában. 
A műsoron J. S. Bach c-
dúr szvitje szerepel. 

Technika 
— Jean, miért hordja 

a földet a tetőre? 
— Leföldelem az an-

tennát. 
(mánczy) 
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A népfront jovojerol 

Népfrontkongresszus után, népfrontkongresszus előtt 
„rendezte sorait" a HNF Szeged városi elnöksége. K-ibőví-
tett ülésükön tegnap délután a helyi népfrontbizottság t a . 
nácskozótermében az elnökség tagjai, a körzeti bizottságok 
vezetői és az elnökség mellett működő munkabizottságok 
vezetői vitatták meg a lakóhelyi népfrontmozgalom hely-
zetét. A népfrontsorsról hamarosan bőven beszámolunk. 

A családias ünnepségen á 
gyerekek kérdéseket tettek 
föl a vendégnek, aki - szép 
kiejtéssel magyarul válaszol-
ta meg azokat. Mint kide-
rült, Madách úr komolyan 
készült a magyarországi lá-
togatásra, hiszen hónapokig 
forgatta a magyar szótára-
kat és könyveket, hogy 
nyelvtudását felújítsa. Hogy 
a családi hagyományokat 
felkutassa, januárban új ra 

ETIKATLAN 
DAClAS 

Tegnap délelőtt fél 10 kö-
rül a Londoni körúti, piro-
sat mutató jelzőlámpánál 
több autó várakozott a sza-
bad jelzésre. A sorban har-
madiknak érkezett egy pi-
ros daciás, nekihajtot t az 
előtte várakozó aulónak, 
amelyet egy román turista 
vezetett. Az ütközés követ-
keztében személyi sérülés 
mem történt, á m a külföldi 
kocsi megsérült. Sajnos a 
daciást az anyagi kár nem 
zavarta, s a betétlap á tadá-
sa nélkül odébb állt. A 
rendőrség kéri, hogy aki a 
balesetet látta, továbbá a 
piros színű Dacia egyébként 
magyar rendszámát megje-
gyezte,' jelentkezzen a sze-
gedi rendőrkapitányságon. 
A 'kocsit egy 40-45 év körüli 
férf i vezette. — Ellopták a 
Zöldfa utcai parkolóból a 
CS 54—24-es rendszámú fe-
hér színű Trabant, kombit, 
valamint' a Kukorica utcá-
ból a DA 17—15-ös rendszá-
mú Jawa TS 350-es piros 
színű motorkerékpárt. 

FELVÉTEL 
A ZENEISKOLÁBA 

A szegedi Liszt Ferenc 
Zeneiskola felvételt ' h i r d e t 
az alábbi tanszakokra: elő-
képző, zeneóvoda. hegedű, 
mélyhegedű, gordonka, gor-
don (nagybőgő), cimbalom, 
harmonika, furulya, fuvola, 
oboa, klarinét, fagott, trom-
bita, vadászkürt, tenor- és 
baritonkürt. harsona, tuba, 
ütő. A felvétel időpontja 
június 7. és 8., fél 3 és fél 6 
között, Tábor u. 3. I. eme-
let. 

HlANY 
A FILOZÓFIÁBAN 

Tegnap megjelent Sok van 
még a filozófiában című 
cikkünkben valóban sok 
minden volt, „csupán" az 
inter júalany neve maradt ki 
az írásból. Munkatársunk a 
SZOTE Társadalomtudo-
mányi Intézete filozófia 
szakcsoportjának vezetőjé-
vel, Balogh Tiborral beszél-
getett. 

Emberöléssel kísérle-
teztek két Szeged-közeli 
településen idén február-
ban. Pár nap eltéréssel 
Kisteleken ragadott kony-
hakést egy kőműves férfi, 
míg Asotthal mon, disznó-
vágás alkalmával egy asz-
szony nyúlt a vágószer-
számért, bűnös indulattal. 
A gyilkossághoz való bá-
torságot az italtól kölcsö-
nözték. A napokban bíró-
ság előtt feleltek tettei-
kért: a két ügyben nem 
jogerős Ítéletet hoztak a 
Csongrád Megyei Bírósá-
gon. 
A 29 éves Horváth László-

né (Ásotthalom. VI. kerület, 
887.) két éve létesített kap-
csolatot M. S.-sel. Jóllehet, 
akkor még élt a férje, akit 
'86-ban ért közlekedési bal-
eset. Rokkant lett, majd 
1988-ban meghalt. A f é r j 
halála után Horváthné és 
partnere nem költöztek ösz-
sze, élettársakként külön-
külön lakásban laktak, mi-
vel M. S. nein szívlelte a 
gyerekeket. 

Hamarosan megromlott 
kezdeti jó viszonyuk, rend-
szeressé váltak a gyakorta 
verekedésbe fa juló nézetel-
térések köztük. Mindketten 
az alkoholban kerestek vi-
gaszt, de nem szakítottak. A 
tragédia M. S. házában tor-
tént, disznóvágáson Ahogy 
szokás, mindannyian poha-
razgattak. Az élettársak 
több ízben veszekedtek, M. 
S. jó párszor meg is ütötte 
az asszonyt, aki csak fenye-
getőzött: „úgyis kinyírom". 
A délután derekán egy 
ú j abb vita során M. S. za-
var ta volna haza a jócskán 
leittasodott Horváthnét. Ha-
jánál fogva ráncigálta, mire 

az beváltotta igéretét. Föl-
kapott egy konyhakést, s 
úgy szíven szúrta a férfi t , 
hogy az rögtön meghalt. 

A bíróság emberölés bűn-
tettében állapította meg Hor-
váthné bűnösségét, négyévi 
bortönre ítélte. 

* 
Magyarék közel öt éve 

vál tak el, de továbbra is 
egy házban laktak Kistele-
ken (Tisza u. 14 ). Magyar 
János foglalkozása szerint 
kőműves, de az utóbbi két 
esztendőben nem gyakorolta 
szakmáját , csupán alkal-
manként . Annál többet ivott, 
hisz a fizetségekből mindig 
futot ta neki italra. S amikor 
fölöntött a garatra, olyan-
kor rendre nekiesett volt 
feleségének. Am az asszony 
ennek ellenére' ragaszkodott 
hozzá. (Négy gyerek élt ve-
lük.) 

Február 10-én először ott-
hon pálinkázgatott Magyar, 
majd a kisteleki vendéglő-
ben folytatta délután 2-ig. 
Onnan részegen hazatérve, 
apróságokon szólal kozott 
össze az asszonnyal. A me-
netrendszerű veszekedéshez 
ezúttal nem volt kedve a 
férf inak. Előbb fenyegető-
zött, majd fölkapott a kony-
haasztalról egy hegyes kést, 
amellyel mellkason szúrta 
volt feleségét. Ezután pedig 
visszament a kocsmába. Az 
asszony,. bár életveszélyes 
sérülésekkel került a kór-
házba, életben maradt . S 
mint azt a tárgyaláson nyi-
latkozta, szabadulása után 
visszafogadja élete pár já t . 

Magyart ötévi börtönre 
ítélték emberölés kísérlete 
miatt. A bíróság elrendelte 
kényszergyógykezelését is. 

M. E. 

DÉLMAGYARORSZAG 

Kevés napsütés, újabb eső 
A többnyire rövid napos időszakok mellett gyakorta 

lesz borult az ég. Eleinte inkább csak délen, délkeleten, 
m a j d hosszabb szünet után nyugat felöl ismét egyre több-
felé lesz eső, záporeső, néhol zivatar is. Az északnyuga-
ti, majd déli, délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb 
nappali hőmérséklet nyugaton 20 fok, keleten 25 tök körül 
alakul. 
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