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A szegedi Roosevelt tér 
5. szám alatt egyik első 
emeleti lakásában szom-
baton délután 14 óra körül 
keletkezhetett az a tűz, 
melynek oltásához riasz-
tották a tűzoltókat. A lakás 
ajtaját lánccal biztosították 
belülről, s mire a tűzoltók 
bejutottak, az ott lakó B. 

Zs. 41 éves nyugdíjas -
feltehetően füstmérgezés 
következtében - elhunyt. A 
tűz okát sem tudták meg-
állapítani. Körülbelül 30 
ezer forint értékű ruha- és 
ágynemű égett el. A vizs-
gálatok szakértők bevo-
násával folytatják. 

_ • 
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• Szeged, 1956 

Miss USA 
lekete 

A huszonkét eszten-
dős, fekete bőrű Kenya 
Moore-t választották meg 
a hét végén az Egyesült 
Államok legszebb höl-
gyének. A Detroitból 
származó és jelenleg a 
Wayne Egyetemen tanu-
ló diáklány a „Miss USA 
1993" cím mellett 200 
ezer dollárral is gazda-
gabb lett. Egyben repü-
lőjegyet válthatott a még 
nagyobb megmérettetés-
re, a világszépe megvá-
lasztására kiirt Miss Uni-
verse-re, amelyet május-
ban rendeznek meg Mexi-
kóvárosban. 

Felsírt Bosznia -
Csongrádon 

Arra a kérdésre, hogy miért 
nem a csongrádi Városháza 
előtti téren fe jezhe t ték ki 
békevágyukat és a nagyszerb 
álmokat kergető, népirtó há-
borút elitélő véleményüket a 
városi laktanyában élő bosnyák 
menekültek és a velük szim-
patizáló helybeliek, választ a 
televízió, a rádió és a sajtó-
orgánumok jelenlévő képvi-
selői nem kaptak Horváth 
Gergely igazgatótól. A titok-
zatos helyszínáthelyezés, il-
letve ennek sugalmazása fölte-
hetően biztonsági okokkal len-
ne magyarátható, de ez a békés 

csongrádi bosnyákok lelkivi-
lágára úgysem lenne gyógyír. 

Némi késéssel, vagyis nem 
sokkal szombaton délután 
ket tő óra után mintegy öt-
százan, zömmel a menekült-
táborban élők és Békéscsabáról 
érkezett menekült rokonok és 
néhány tucat városbeli jelenlé-
tében kezdődöt t meg az a 
háborúe l lenes békedemos-
tráció, mely fölfogható úgy is, 
hogy az idesodródottak ja j -
kiáltása volt önmagukért és a 
véres háborúban naponta fogyó 
testvéreikért. 

(Fotó: Enyedi Zoltán) 

Funar dolgozik 

Kolozsvárott tilos 
a Himnusz 

Gheorghe Funar kolozsvári 
polgármester bet i l ta t ta a 
magyar zászló használatá t , 
illetőleg a magyar Himnuszt az 
erdélyi városban - jelentette 
szombaton az AFP és az AP. 

A kolozsvári városi tanács 
döntését ál l í tólag az tette 
szükségessé, hogy „Kolozs-
várott számos magyar etnikai 
identitását makacs módon a 
magyar állam jelképeivel fejezi 
ki, a helyi románok egységét 
fenyegetve" - idézte az AP a 
kolozsvár i rádióból Funar 
szavait. Az AP emlékeztetett 
arra, hogy „a tavaly megvá-
lasztott nacionalista polgár-
mester vezényletével már egy 
sor magyarellenes intézkedés 
született" az erdélyi városban. 

Az AFP a Rompres hírügy-

nökség anyagára hivatkozva 
számolt be a szombat i ko-
lozsvári döntésről, amely az 
„idegen államok" zászlaját és 
himnuszát tiltotta be, s ezeket 
csak „hivatalos események" 
idejére engedélyezte. A francia 
hírügynökség szerint a határo-
zat a román alkotmányra hi-
vatkozó Funar javas la tá ra 
született, aki nehezményezte, 
hogy „egy másik állam zászla-
ját tűzik ki és a magyar Him-
nuszt éneklik vasárnaponként 
egyes t emplomokban" . Az 
RMDSZ képviselői hevesen 
tiltakoztak a döntés ellen, s 
szavazáskor e lhagyták az 
üléstermet, az ellenzéki kép-
viselők pedig nem vettek részt 
a szavazáson. 

E m l é k t á b l a -
é s . . f i l m a v a t á s 99 

A Szegedi Forradalmi Bi-
zottság elnöke, a város 1956-os 
polgármes tere , dr. Perbíró 
József tiszteletére emléktáblát 
helyeztek el a JATE Állam és 
Jogtudományi Kar Tisza Lajos 
körúti épületében, a professzor 
egykori szobájának bejárata 
melletti falon. A február 20-ai 
ünnepélyen a családtagokon és 
tisztelőkön kívül számos egy-
kori harcostárs is megjelent, 
így dr. Kiss Tamás, a ME-
FESZ egykori megalapítója, 

Lazúr Barna, az '56-os Nem-
zetőrség főparancsnoka. Tisz-
teletét tette Réti János ezredes, 
a Magyar Köztársaság elnö-
kének szárnysegédje. Ám távol 
maradtak a város, az egyetem 
vezetői. Az ünnepségen Ober-
sovszky (Oby) Gyula, Perbíró 
professzor egykori cellatársa 
méltatta az 1956-os szegedi 
eseményekben főszerepe t 
vállaló egyetemi tanár emberi 
és politikai nagyságát. 

(írásunk a 3. oldalon.) 

ítéletidő Nyugaton 
ítéletidő tombolt a hétvégén 

Európa számos országában, 
valamint a tengerentúlon is. 
Németországban az erős 
hófúvás következtében mint-
egy negyven j á rmű rohant 
egymásba a Hamburg-Berlin 
autópályán. A sűrű köd miatt 
ugyanezen autópályán Schwe-
rin mellett is tömegkarabol 
történt egy halálos áldozattal 

és több sérül t te l . A hóesés 
miatt Nyugat-Ausztriában az 
autópályákon kétszáz kilomé-
teres autósorok torlódtak ösz-
sze. Tirolban egy brit és egy 
német tur is tabusz ütközöt t 
egymásnak, és tízen megsé-
rül tek. Arlberg térségében 
mintegy 14 ezer embert zárt el 
a hó a külvilágtól. 
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u A röplabda Szuper Ligában 

Papíron SC-Odolena 
Voda 3-1 

Tudósításunk a Dél Sportja mellékletünkben. 

ÁRA: 15 FT 

• Komolyan el kell gon-
dolkodni azon, hogy a Szegedi 
Közlekedési Vállalatot célsze-
rű volna megszüntetni, igen 
nyomos érvek szólnak ugyanis 
emellett. Básthy Gábor szocia-

lista képviselő, a városfe j -
lesztési, környezetvédelmi és 
műszaki bizottság alelnöke 
Koha Róberttel, az MDF-
frakció vezetőjével egyetértés-
ben rendkívüli közgyűlés ösz-

szehívását fontolgatja, amely 
mihamarabb meg is hozhatná 
az erről szóló döntést. Básthy 
Gábor lapunknak tegnap el-
mondta, az SZKV bizonyít-
hatóan a város legkevésbé 

hatékony vállalata, az általános 
köl tségek aránya a többi 
önkormányzati vállalaténak a 
duplája. Valóságos pénznyelő 
automata, tavaly közel 500 
milliós támogatásban részesült. 
Az ország legtöbb városában, 
Békéscsabán, Kecskeméten, 
Pécsen - s lehetne folytatni a 
sort - , a Volán egyedül látja el 
a tömegközlekedési felada-
tokat, és a jegyárak mégis az 
ittenivel azonos szinten van-
nak. Szegeden a helyi köz-
lekedés fenntartására a kon-
cessziós szerződést kézenfekvő 
volna tehát a Volánnal meg-
kötni, s addig is valamilyen 
bérleti fo rmában a részére 
átadni a trolikat és a villa-
mosokat, s az SZKV helyett 
ide utalni a százmilliós nagy-
ságrendű támogatást - kom-
penzáció gyanánt - a villa-
mosüzem fenntar tására és 
környezetkímélő autóbuszok 
vásárlására. A későbbiekben a 

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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