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Az utolsó fordulóig abban a hitben éltünk, nem lesz, 
nem lehet akadálya annak, hogy a Szeged SC fiatal, 
tehetséges, rendkívül sokra hivatott ifjú pólóscsapata 
bekerüljön a legjobb négy közé, részt vehessen az 
éremcsatában. Vasárnapra aztán minden másként 
alakult, a szövetség arra illetékes tisztelt vezetői ugyanis 
szombaton közölték az érdekelt csapatokkai, a már 
számtalanszor közzétett versenyki írás továbbra is 
érvényben van ugyan, csak figyelembe kell még venni 
egyet és mást , ha neta lán azonos p o n t s z á m m a l 
rendelkezik majd a Vasas, a Tungsram és a Szeged SC. 
Hogy mit, az A Dél Sportja 3. oldalán olvasható... 

Tornádó söpört végig a városon 
Emberemlékezet óta nem volt Szege-

den ehhez hasonló. A szombat esti fél 
óráig tomboló orkán erejű szél 160 kilo-
méteres sebességgel söpört végig Csong-
rád megyében, de a legnagyobb károkat 
Szegeden és környékén okozta. A hurri-
kánt 7 percig tartó kiadós jégeső' kísér-
te. A meteorológusok szerint az ország-
ban még sohasem mértek ilyen szél-

erősséget, a tornádószerű vihar derék 
vastagságú fákat csavart ki tövestől, 
ágakat tört le, ráborogatva a villamos-
és vasúti sínekre, utakra, házakra, par-
koló autókra. Emiatt egy időre megbé-
nult a város közlekedése, a forgalmat 
pedig el kellett terelni. Szünetelt az 
áram- és telefonszolgálat is. Súlyosabb 
sérülés szerencsére nem történt. 

A mentők mintegy 20 sebesültet ré-
szesítettek elsősegélyben. Főleg a fej-
sérülések voltak gyakoriak. A peche-
sebbek is kisebb agyrázkódással meg-
úszták. Sok sérülést okoztak a kitört 
ablakok üvegcserepei is. Az egyik pol-
gár kéztörést szenvedett, hat beteget 
bent tartottak további gyógykezelésre. 
(írásaink az 5. oldalon.) 

Fotó: Nagy László 

Vonzó 
főrendőr 

Nőt nevezet t ki az o lasz 
kormány az országos rendőr-
főnök he lye t t e sévé . Az 51 
éves, vonzó megjelenésű Ma-
ria-Teresa Cortelessa, férjezett 

nevén Delliorco, korábban az 
e lső női p re fek tus (belügy-
minisz té r iumi fő t i szv i se lő ) 
volt, s egész pályáját a bel-
ügyminisztériumban töltötte. 
Az országos rendőrfőnök, Vin-
cenzo Párisi helyettesévé tör-
tént kinevezésével a legma-
gasabb beosztást kapta, amit 
eddig nő a közbiztonság terén 
betöltött Olaszországban. 

Tragédia Marosleién 
Tegnap este kaptuk a hírt 

Marosleléről, Kerekes Lász-
lótól, a Rákóczi Tsz. elnökétől, 
aki egyben a község alpolgár-
mestere, hogy olyan hihetetlen 
jégeverés érte a falu határát, 
amilyenre nem emlékeznek a 
környéken. A szövetkezet ve-
tésterületén mintegy 80 szá-
zalékos a kár, a lakosok föld-

je in viszont sz in te t e l j esen 
tönkrement minden. Például a 
fokhagymaültetvények. Forint-
ban még föl sem tudják be-
csülni a veszteséget, amit csak-
is úgy tudnak jellemezni: tra-
gikus. Mert bár a szövetkezet-
nek még volt biztosítása, a ma-
gángazdák kárát nem tudni, ki 
téríti meg. A kár pedig óriási. 

Elballagtak a kisdiákok 
A közkedvelt TV-sorozat, a Família kft. szereplői egy 

hétig Tunéziában forgattak. Az észak-afrikai utazásról -
felvillantva néhány pillanatképet a Szép és Kövér család 
életéből is - sorozatban számolunk be, amelynek első ré-
szét lapunk 2. oldalán olvashatják. 

Határhelyzet - szigorításokkal 
Szigorították az ellenőrzést 

az osztrák vámszervek, ez az 
oka annak, hogy Hegyesha-
lomnál a kilépő személyforga-
lomban 4 órányi várakozással 
kell számolniuk az utasoknak -
közöl te vasárnap Kőműves 
József, a Határőrség helyettes 
szóvivője. Ugyancsak 4 órás a 
várakozás Nagylaknál a kilépő 
személyforgalomban. A kami-
onoknak, teherautóknak vU 
szont ennél jóval többet, 35 
órát kell várakozniuk itt a ki-
lépésre. Artándnál a belépő 
személyforgalomban 180 per-
ces kényszerpihenőre, a kilépő 

teherforgalomban pedig 8 órás 
várakozásra kell számítani . 
Gyulánál a belépő személyfor-
galomban 9 órát, a kilépő ol-
dalon 6 órát kell vesztegelniük 
az u tasoknak , míg a teher-
forgalomban befelé 9 órányi, 
kifelé 16 órányi várakozásnak 
néznek elébe azok, akik ezt a 
határátkelőhelyet választják. A 
fennakadást az okozza, hogy 
szombaton éjjel áramszünet 
volt a román oldalon, emiatt a 
határforgalom este 11 órától 
másnap reggel 4 óra 40 percig 
szünetelt. 

Szombaton elballagtak az általános iskolák tanulói is. Képünk a Madách Imre Általános 
Iskola ünnepségén készült. (Fotó: Nagy László) 

• A Dél-Magyarországi Regi-
onális Oktatásügyi Központ 
adatai szerint a Csongrád, Bé-
kés és Bács-Kiskun megyében 
végző általános iskolai tanulók 
99,8 százaléka tanul tovább. A 
diákok 24,4 százaléka gim-
náz iumban , 31,8 s záza l éka 
szakközépiskolában, 41,4 szá-
zaléka szakmunkásképzőben 
és 2,1 százaléka szakiskolában 
folytatja tanulmányait. Csong-
rád megyében a közép fokú 
tanintézetekbe 1993. május 15-
én felvett tanulók összlétszáma 
6 318 (szemben a megye kö-
zépfokú tan in tézménye inek 
199394-es felvételi lehetősé-
gével, amely 7 048 diáknak 
nyújt helyet). A Csongrád me-
gyei felvettek eloszlása: 28,75 
százalék gimnáziumi; 37, 52 
száza lék szakközép i sko la i ; 
30,60 százalék szakmunkás-
képző iskolai ; 3,1 százalék 
szakiskolai beiskolí^ás - ami 
azt mutatja, hogy a megyében, 
főként a szegedi számoknak 
köszönhe tően , m a g a s a b b a 
g imnáz iumi és s z a k k ö z é p -
iskolai, de alacsonyabb a szak-
munkásképzői jelentkezés. 


