^ ^ ^ ^

0

ALAPÍTVA: 1910-BEN

0

DELMAQYARORSZAG
A R A : 15 F T

SZOMBAT, 1 9 9 3 . APR. 2 4 . , 8 3 / 9 5 .

Képzelt

riport

a gyerekkeieskedelemről?
Szegedről perlik
a News magazint
Az osztrák News ctmű hetilap nemrégiben riportot közölt
a szegedi gyermekkereskedelmi botrányról, mégpedig a lap
két munkatársának - egy fotóriporternek és egy újságírónak - helyszíni élményei alapján.
Mind a cikkben, mind pedig
a Magyar Rádió bécsi tudósítójának, Zentai Péternek, a riport
írójával folytatott, a 168 óra
legutóbbi adásában elhangzott
tudósításában súlyos vádak
hangzottak el a szegedi szülészeti klinikáról, illetve a szegedi Tisza Szállóról.
(Folytatjuk a 2. oldalon.)

A romániai gyerekek még Szegeden várják további sorsukat
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• A rendelkezésre álló adatok
alapján 1993. április 20-án, 22
óra körüli időben S z e g e d ,
Szondi Gy. u. 9. szám alatt lakó Bozsó Jánosné házának kerítésén átmászva, és a bejárati
ajtót berúgva jutottak be a tettesek. Az álmából hirtelen felébredő aszszonyt az előszobában gázpermettel szembefújták, földre teperték, tettleg
bántalmazták és szájába egy
fémszerű, fegyvernek látszó
tárgy csövét helyezték és követelték tőle pénzének átadását,
aki félelmében elárulta, hogy
hol tartja pénzét. Ezt követően
szobai ágyán kezénél-lábánál
összekötözték és 2 óra hoszszáig fogva tartották, majd távoztak, 62 000 forintot és egy
nyakláncot víve magukkal.
Arról a személyről, aki végig beszélt a sértetthez és fenyegette, valamint szájába a

• Vasárnap az újszegedi Sportcsarnokban

Esti mese - kézilabdabarátoknak
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• Százezer a nyomravezetőnek

Fegyveres rablók a Szondi utcában
A Szegedi Rendőrkapitányság Nyomozó Alosztálya nyomozást folytat fegyveres rablás bűntettének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen.
fegyvernek látszó tárgyat dugta, az alábbi leírás áll rendelkezésre:
Körülbelül 175 cm magas,
enyhén kövér testalkatú, sötét,
félhosszú hajú. kerek arcú, bajuszt, szakállat nem viselt, életkora kb. 30 év. Ruházata: felülről sötét szfnú, orkánszerű
anyagból készült dzseki. Más
egyéb ruházata ismeretlen.
A másik férfi kb. 180 cm

• Májusban szavazunk

Választási székhely:
az államtitkári hivatal
Májusban társadalombiztosítási önkormányzati képviselődet választunk. Az ide vonatkozó törvény úgy intézkedik,
hogy a tb-képviselők választásának lebonyolítása a területileg illetékes köztársasági megbízott feladata. A dél-alföldi
régióban dr. Farkas László államtitkár és munkatársai vég-

Egy hét alatt 12 személy követett el öngyilkosságot a
Vajdaságban - közölték újvidéki illetékesek. A 12 öngyilkos között egyetlen nő volt. Egy férfi - miután kézhez vette a szociális segélyt - petróleummal leöntötte
magát, s rágyújtott, egy személy felakasztotta magát, a
legtöbben azonban pisztollyal végeztek magukkal. Egy
volt katona a szállodai szobában lett öngyilkos. A szerelem és nem a háború pártján vagyok - így hangzott búcsúüzenete.

zik az előkészítést. A Területi
Választási Bizottság első ülésén számbavette a végrehajtási

magas, 30 év körüli, erősebb
testalkatú, mint az előző. Más
leírás nem áll rendelkezésre.
Ruházatával kapcsolatban a
sértett csak a lábbelijét tudta
megfigyelni, amely fehér színű
sportcipő.
Az eltulajdonított nyaklánc
leírása: 14 karátos, kb. 40 cm
hosszúságú, sodrott vékony
szemekből álló, kb. 3 - 4 mm
vastagságú kapoccsal ellátott,
• A börtönbűi az önkéntes
halálba menekült csütörtökön egy elitéit, aki a délutáni órákban harmadmagával szökött meg a pécsi
börtönből, majd - miután
a rendűrök körülzárták a
házat, ahová elrejtőzött levetette magát a tízemele-

török gyártmányú. A hozzá tartozó medál szintén aranyból
készült, mely Jézust ábrázolja
a feszületen. Hosszúsága 2 cm,
szélessége 1 cm. A kereszt
kerek keresztmetszetű.
A rendőrség kéri, hogy az
üggyel kapcsolatban, aki érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen hivatali
munkaidőben a Szegedi Rendőrkapitányság Nyomozó Alosztályán, vagy a rendőrség hív ó s z á m á n . T e l e f o n : 477577/1434.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a
nyomravezetőnek 100 000 forintjutalmat ajánl fel.

Szökés
a halálba
tes épület tetejéről. A tizenkilenc éves Eder Attilát
egy nappal korában rablásért ftélte el a bíróság.

Ismét egymásra talált a két
szegedi első osztályú kézilabdaklub. Ennek megfelelően vasárnap 18 órától először a Pick
Szeged férfi gárdája mérkőzik
az újszegedi Sportcsarnokban a
legjobb négy közé jutásért. Ellenfele az a Nagykanizsa lesz,
amely ebben a bajnokságban
egyszer már borsot tört a szegediek orra alá. A Szegedi ESK

női együttese már két lépéssel
előrébb j á r a bajnokságban,
hiszen a Tisza-partiak előtt a
döntőbe kerülés lehetősége lebeg. Mindenesetre vasárnap 20
órától választ kapunk arra a
kérdésre: az FTC-vel lesz-e
harmadik mérkőzésük a képen
látható Gyimesinééknek? (Fotó: Gyenes Kálmán)
n

rendeletben lebontott feladatokat. A bizottság székhelye dr.
Farkas László köztársasági megbízott hivatala. Címe: Szeged,
Rákóczi tér 1. III. 310. Telefon:
62014-782.

m Alávetési nyilatkozat Bős-ügyben

A szlovákok ratifikálták
A pozsonyi parlament pénteken ratifikálta a bősi erőmű vitájának eldöntését kezdeményező hágai alávetési
nyilatkozatot. A törvényhozók nagy többséggel megszavazták, hogy a hágai Nemzetközi Bíróság döntsön az elhúzódó vitában.
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Olvasóinknak ritka élményben van részük: Nagy László
fotójának segítségével bepillanthatnak az alsóvárosi ferences-rendi kolostor refektóriumába, azaz: ebédlőjébe.
E helyre ugyanis csak a kiválasztottak léphetnek be, ez
már az idegenek, (különösen
a hölgyek!) elől elzárt klauzúrához tartozik. Lapunk 7. oldalán, a Stefánia című melléklet címlapján az alsóvárosi
Havas Boldogasszony templomról, és a hozzá tartozó kolostorról közlünk írásokat.

