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Göncz Árpád köztársa-
sági elnök együttérzéséről 
és támogatásáról biztosí-
totta a természeti csapás 
sújtotta Szeged városát. A 
köztársasági elnök tele-
fonon lépett kapcsolatba 
Szeged polgármesterével, 
Lippai Pállal, akitől a vi-
harkárok mértékéről ér-
deklődött. Teljes együttér-

zéséről biztosította a la-
kosságot, s kifejezésre jut-
tatta, hogy a rendelke-
zésére álló minden lehet-
séges módon támogatást 
nyújt a károk mielőbbi 
helyreállításához. Az ál-
lamfő folyamatos tájékoz-
tatást kért a szegediek 
helyzetéről. 

Egy padlás a Lajta utcában. (Fotó: Nagy László) 

• Az első becslések szerint: több mint 
160 milliós a kár 

Gyorssegélyre: 50 millió forint 
Cserepek úsztak a levegő-

ben. majd potyogtak az úttest-
re. Az IKV egyik raktárának 
te tőszerkezetét megemelte , 
azzal a Lajta utca magán-
házainak kéményét , te te jé t 
szinte leborotválta a 160 kilo-
méteres sebességű szél. A „ha-
lottak városát" sem kímélte a 
tornádó: a Belvárosi temetőben 
s írköveket mozdí tot t el 
helyéről a vihar. Az IKV ke-
zelésében lévő házak tetőszer-
kezetében 38-40 milliós kár 
ke le tkezet t , a helyreál l í tás 
lega lább két hónapot vesz 
igénybe. A városi önkormány-
zat in tézményeinek szinte 
mindegyike megsérült, kisebb-
nagyobb mértékben. A Bol-
dogasszony sugárúti bölcsödé 
teteje a járdán kötött ki. Itt az 
apróságokat hétfőn a baleset-
veszély miatt sem fogadhatták, 
a kicsiket a környék más böl-
csödéiben helyezték el. 

Hatalmas, öreg fákat töves-
től csavart ki az orkán. A gyér-

megmenekült 
Rendet vágott a szombat esti tornádó Csongrád 

megyében; szinte érintetlenül maradtak az északi 
települések, a vihar tombolása kétségtelenül Szegeden ért 
csúespontjára, de tarolt az országhatárhoz közeli, déli 
sávban is. 

Kisteleken az önkormányzati épületekben nem esett 
kár, s a lakosság részéről sem érkeztek panaszok, kaptuk 
az információt a város önkormányzatának jegyzőnőjétől. 

Mórahalom kisebb-nagyobb károkat szenvedett, 
l ltcáin szombat este a szél volt az úr, a cserepeket 
hajigálva könyörtelenül bontotta itt-ott a tetőt, tépte a 
fák lombját, törte az ágakat. A hetedik kerületben gyö-
kerestől fordított ki egy eperfát, fölemelte, s az egyik 
közeli lakóházra dobta, olyan erővel , hogy még a 
mennyezet is beszakadt. A polgármesteri hivatalban 
arról tájékoztattak bennünket, hogy a károkat még nem 
sikerült felmérni, a jegyzőnő tegnap, a városépítész ma 
dolgozik ezen. 

Ó . J . 

mekkórház udvarán az ügye-
letes orvos autójára akkora fa 
zuhant, hogy azt hétfő délelőt-
tig daruval se tudták leemelni. 

Legalább 3-5 ezer fát döntött 
ki, 25-30 ezer fa ágát törte le a 
szélvihar. A Városgondnokság 
a lakosság bejelentéseit to-

vábbra is várja a 313-428-as 
telefonszámon. 

Szégeá hüiürát 10-15 kilo-
méter szélességben, 20-25 
kilométer hosszúságban jégeső 
is pusztította. A kár tetemes: 
körülbelül 20 ezer hektáron a 
növénykultúra 80-100 százalé-
kát semmisítette meg a jég-
verés. 

A Torony alatt hétfőn dél-
előtt ilyennek festették le vá-
rosunkat és környékét . Dr. 
Lippai Pál polgármester és a 
két alpolgármester kérte gyors 
helyzetjelentésre és kárbecs-
lésre az önkormányzati hivatal, 
az intézmények és a vállalatok 
vezetőit. A vihar pusztítását 
érzékletesen il lusztráló be-
számolókból kiderült: több, 
mint 160 milliós kárt okozott a 
Szegeden dühöngő tornádó. Az 
önkormányzat területét ért 
veszteségről a kormány kép-
viselői közvetlenül is benyo-
mást szerezhettek. 

• 
Dr. Schamschula György, 

közlekedési , hírközlési és 
vízügyi miniszer, valamint dr. 

(Folytatás a 3. oldalon, 
háttérinformációink 

az 5. oldalon.) 

• Ezúttal a drágább győzött 

Nézőtéri körmagyar 
Jellégzetes köröket futottak 

be a közgyűlés által döntéssel 
megbízottak a szabadtéri néző-
tér ügyében eddig; és a jelek 
szerint még korántsincs vége, 
ellenkezőleg, a sűrűje ezután 
jön. Tegnap újabb hat órás, 
fordulatos tárgyalássorozat 
végpontján - miután vissza-
vonta ápril is 21-i , a hazai 
Compack céget kedvezménye-
ző döntését a bizottság - a 
svájci NUsslit hirdet ték ki 
győztesnek. A Compack csa-
lódott képviselői bejelentették, 
hogy jogszerűtlennek tartják a 
pályázat egyszer már kihir-
detett eredményének vissza-

vonását és a rájuk nézve ked-
vezőtlen új döntést; mivel a 
Compack az egész eljárás so-
rán vétlen volt, eleget tett a 
pályázati kiírásnak, a cég jogi 
útra tereli az ügyet. A vadonat-
új döntés értelmében a Nüssli 
1993. október 30-ig fölépíti a 
mobil nézőteret, kipróbálják, a 
szükséges használatbavételi 
engedélyek birtokában lebont-
ják - s a megrendelő önkor-
mányzat csak ezután f izet . 
Hogy pontosan mennyit - az 
még ezután eldöntendő. (Rész-
letes tudósításunk a 3. olda-
lon.) 

A tét 75 ezer forint! 

• Harmadik hetébe lépett a 
Horoszpók, a Délmagyaror-
szág, a kék Délvi lág és a 
HDS-Délmadár közös családi 
bingójátéka. Hétfőn délután 
ismét kihúztak tíz nyerőszámot 
meghívott olvasóink. Hogy 

mik ezek? Csütör tökön a 
HDS-Délmadárban megtalál-
hat ják. És mivel a második 
játékhéten nem jelentkezet t 
nyertes, e heti nyereményünk 
már 75 ezer forint. 

Magyar Igazság-frakció 
Magyar Igazság néven par-

lamenti f rakciót alakított a 
néhány héttel ezelőtt MDF-es 
képviselőkből létrehozott Ma-
gyar Igazság Nemzetpolitikai 
Csoport. A csoportnak Deme 
Zoltán. Bogdán Emil ; Csurka 
István, Kelemen József, Hor-
váth Lajos , Miklós Árpád, 

Tóth-Kurucz János, Réti Mik-
lós, Bognár László és Móré 
László a tagja. A névsort Csur-
ka István közölte az újság-
írókkal. Zacsek Gyula és Szi-
lasy György képviselők belé-
pésére is számítanak, de ők 
jelenleg külföldön vannak. 

Koreai atom 
Fszak-Korea megálla-

podott az Egyesült Álla-
mokkal, hogy lehetővé te-
szi atomlétesítményeinek 
e l lenőrzését . E szerint 
Phenjan állítólag elfogadta 
az atonilétesítmények „rész-
rehajlástól mentes és tel-

jeskörű ellenőrzésének el-
vét". A múlt héten három 
tárgyalási fordulót tar-
tottak New Yorkban az 
Egyesült Ál lamok és 
Észak-Korea külügymi-
nisztériumának vezetői és 
ezen a KNDK visszavonta 
korábbi, az atomsorompó 
szerződés felmondásáról 
szóló elhatározását. 
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• Nagyon nehéz 
dolog 
a demokrácia . 

A deszki 
kalap alatt 

Napsugaras nótát is lehelne 
kezdeni ezzel a címmel, de 
akik a deszki közélet örvényei-
be beleestek, azt hiszem, azok-
nak nincsen kedvük nótázni. 
Máshol úgy mondanák, suba 
alatt intéződnek el bizonyos 
dolgok, Deszken, a falugyű-
lésen valaki úgy fogalmazott, 
kalap alatt történnek, innen 
vettük a címet. 

Fotó: Enyedi Zoltán 

(Riportunk a 9. oldalon.) 


