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Felhőszakadás, vízözön 

Somogyi Károlyné felvételei - fél nappal a „nagy víz" után - Alsóvároson készültek 

Csütörtök délután egyheti átlagnak 
megfele lő csapadék zúdult Szegedre -
mindössze háromnegyed óra leforgása alatt. 
A meteorológiai állomáson 27 millimétert 
mértek, de a szakember becslése szerint a 
Belvárosban 50-60 milliméter víz esett. A 
tűzoltók 240 bejelentést kaptak, tizenkét 
kocsijuk volt szolgálatban, s péntek délben 
még mindig kint dolgozott négy autó... 

Utak, udvarok váltak járhatatlanná, pin-
céket, alagsori helyiségeket öntött el az eső: 
akadt hely, ahol fél méteres víz állt. Öt 
lakásból ki kellett költözniük a lakóknak. A 
csatornahálózat nem bírta időben elvezetni a 
hirtelen hullott, nagy mennyiségű csapa-
dékot, s ennek köszönhető, hogy a mélyebb 
fekvésű területeken „visszaduzzadt" a víz, s 
lapáttal, talicskával, vödörrel kellett ki-

hordani. Az eső elöntötte - többek között - a 
könyvtár, városháza alagsorát, utcai fák 
dőltek ki, s elromlottak a Dugonics és 
Széchenyi tér szökőkútjai is. 

Egy érdekesség: az időjárás csak Sze-
gedet tüntette ki a bőséges égi áldással. Hód-
mezővásárhely környékén kevesebb eső volt, 
Szentesen pedig öntözni kell... 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Madárijesztő szerszám? 
A hirdetőújságok hasábjain 

sűrűn találkozunk légfegyvert 
kínáló szöveggel. Minden 18 év 
feletti, cselekvőképes és önma-
gáért felelős magyar állampolgár 
birtokolhat madárijesztő szer-
számot. Madári jesztő lenne? 
Kormányrendelet szabályozza a 
tárolásra vonatkozó előírásokat. 
Ezek szerint a légfegyvert (bár-
minemű fegyvert!) jól zárható 
helyen kell tartani. A puskát és a 
lövedéket eleve el kell külö-
níteni . Tizennyolc év alatti 
személy csak cselekvőképes 
felnőtt felügyelete alatt veheti 
kézbe a légfegyvert... 

Mindezzel szemben mi is 
történt Szentesen? Két jó barát, 

13 és 12 évesek, a házigazda 
húgának a jelenlétében a szo-
bában játszott . A szülők öt 
hónapja Szlávia 63 l-es légpus-
kát vásároltak. A vendéglátó fiú 
elővette a fegyvert, s a keserű 
véletlenek összejátszása folytán 
homlokon lőtte a fotelban ülő 
fiút - legjobb barátját... A fi-
gyelmetlen fiú húga közben az 
ágy szélén játszott. 

Az áldozat közvetlen közelé-
ben hagyta el a fegyver csövét a 
lövedék. A sérültet eszméletlen 
állapotban szállították kórházba. 
Az idegsebészeten azonnali 
műtétet hajtottak rajta végre. A 
roncsolásos agysérülés - a beavat-
kozás ellenére - élvetveszélyes. 

Elnapolták a Torgyán-pert 
A Budai Központi Kerületi 

Bíróság pénteken - harmadik 
nekifutásra - a vádlott, Torgyán 
József FKGP-pártelnök jelen-
létében folytatta, majd a három 
sértett, Pásztor Gyula (35-ök 
f rakcióvezetője) , Kocsenda 

Antal (35-ök) és Zsíros Géza 
(35-ös) távolléte miatt július 
20-ára elnapolta azt a rágal-
mazási pert, amelyet öt kisgazda 
volt elnökségi tag indított a 
„borítékügyben" tett kijelen-
tései miatt Torgyán József ellen. 

Mai mellékletünk: 

Bratinka József 
záródokumentumot fogalmaz 

(2. oldal) 

OTP-kamatcsökkentés 
(4. oldal) 

2-0 Németország ellen 

Dánia az Európa-bajnok! 
Európa-bajnoki döntő: 
Németország—Dánia 0--2 

(0-1). 
Ullevi stadion, Göteborg , 

37 000 néző. 
Vezette: Bruno Geller (svájci). 
Gólszerzők: Jensen (20. p.), 

Wilfort (79. p.). 
A dán kezdés után, amint az 

várható volt, a németek azon-
nal támadásba lendültek, húsz 
percig nagy nyomás nehezedett 
a dán kapura. Ekkor Povlsen 
szerzett labdát a jobb oldalon, 
középre gurított, s a jótemben 
érkező Jensen hatalmas gólt 
lőtt (0-1) . A dánok a gól után 
is remekül és lelkesen véde-
keztek, s szinte valamennyi el-
lentámadásuk veszélyt jelentett 
a német kapura. 

A második félidő ugyanúgy 
kezdődött, mint az első: német 
rohamokkal. Hiába volt azon-
ban a német nyomás, látszott, 
hogy a v i l á g b a j n o k ezen a 
napon nincs „dánverő" formá-
ban. A támadások nem sikerül-
tek, vagy a dán kapus, Schmei-
chelt védett szenzációsan. A 
80. pe rcben aztán minden 
eldőlt. Wilfort lépett ki ügye-
sen egy előreíveléssel, becsa-
pott két védőt és 16 méterről 
remek lövéssel döntötte el az 
Európa-bajnoki cím sorsát (2—0). 

Jó mérkőzéssel és hatalmas 
meg lepe t é s se l ért véget a 
svédországi EB: minden össze-
vetve azonban a végig szelle-
mesen és lelkesen játszó dánok 
megérdemelten győztek. 

Kávéfront 
Folyamatosan végzi az Adó-

és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
a kávéimporthoz kapcsolódó 
vizsgálatait. A vámszervek mint-
egy 540 magánszemélyt regiszt-
ráltak, akik összesen csaknem 2 
millió kilogramm kávét hoztak 
be az országba. Az importőrök 
43 százaléka volt vállalkozó. 
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Nézzük meg Svédországot 
Magyarország - a davosi 

Világgazdasági Fórum közre-
működésével készülő IMD-
WEF-jelentés szerint - tagja a 
világ kulcsfontosságú orszá-
gaiból álló harminchatos klub-
nak. Igaz, összességében a lis-
ta legvégén, de rajta a listán, 
mégha mi itthon néha egy 
másik listán érezzük magun-
kat, amelyen azok az országok 
szerepelnek, ahol az ördögnek 
sem lehet telefonhoz jutni és 
ahol urambátyámmal kezdőd-
nek a varázsigék. 

Belülről amúgy sem mindig 
látni, amit kívülről néznek 
rajtunk. Pedig lehet, hogy épp 
e kancsalítással szabadulnánk 
meg a rajtunk mindig számon 

kért pesszimizmustól, bár a 
részeredményekből ítélve és 
maradva mindennapi rossz 
tapasztalatainknál, egy ideig 
még meg kellene hagyni a 
pesszimizmust. Akkor is, ha a 
WEF-listán a „komolyan 
vehető" országok között hiába 
keressük azt a keleti társasá-
got, amelybe a század történel-
me sodorta Magyarországot, s 
melynek visszahúzásából ma is 
oly nehéz szabadulni. Nem ők 
a versenytársak, legalábbis az 
összehasonlítósdiban nem, 
mert ha őket keresgélve kez-
dünk - és éppen most - büsz-
kék lenni helyezésünkre, az 
nem lesz kisebb önáltatás, 

mintha megfeledkeznénk a te-
lefonról vagy az urambátyámról. 

A dánoknak például van 
telefonjuk és nincs urambáty-
juk. Az ember azt gondolná -
szintén kívülről -, hogy egész 
jól megvannak magukkal ott, a 
lista negyedik helyén. És 
mégis, a Maastrichtról rende-
zett népszavazás előestéjén egy 
közvélemény-kutatás megálla-
pította, hogy szerintük a szo-
ciális gondok aggasztóak, dúl 
a munkanélküliség, hideg van, 
esik az eső, és különben is néz-
zék meg Svédországot. 

Szóval: nézzük meg Svéd-
országot. 

Panek Józse f 

FOTÓ: RÉVÉSZ RÓBERT 

Hívja és várja á vendégeket Ópusztaszer 
vasárnap a hagyományteremtő Árpád-napra. 
Az ünnepi eseménysorozat délelőtt 10 órakor 
kezdődik a Himnusz hangjaival. Ünnepi kö-
szöntőt dr. Farkas László címzetes államtitkár, 
köztársasági megbízott mond. Ezután átadják 
az Öpusztaszer díszpolgára címet, majd meg-
koszorúzzák az Árpád-emlékmüvet. Tizenegy-
től a világba szétszóródott magyarság egy-egy 
csoportjának képviselői szólalnak meg. Déltől 
kulturális műsor szórakoztatja a falu népét és a 
vendégsereget. 

A történeti emlékparkot hétköznapokon is 
mind többen látogatják, s bizony előfordul, 
hogy csalódnak, mert azt hiszik: a Fesztv-
körkép már látható. Sajnos, nem. Még az óriás 
„jurta" sincs teljesen készen; építők népes 
csoportjával találkoztunk. Mint megtudtuk: a 
körkép még darabokban, egy közeli épületben 
van. A hatalmas körkép előtti terep kiképzése is 
segíti a nézőt, hogy valódi térhatásában élvezze 
majd a kivételes műalkotást... A vasárnapi 
vendégeknek az egyéb látnivalókkal (skanzen, 
ásatások) kell beérniük. 
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