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Szombaton Dorozsmai 
útonállók címmel beszá-
moltunk az Árpa és Búza 
utcai K. család - kétkezi 
munkával hadilábon álló -
ifjoncainak alávaló tet-
téről: este csoportosan 
megtámadtak két férfit, 
gázpermettel védekezésre 
képtelenné tették őket, 
majd, egyiknek a kerék-
párját rabolták el, a mási-
kat kizsebelték. A rend-
őrség rövidesen elfogta a 
rablással alaposan gyanú-
sítható K. I. és K. L. kis-
kundorozsmai lakosokat, s 
nagy erőkkel keresték tár-
saikat. El is fogták mind a 
hat jómadarat - a törté-
netnek azonban koránt-
sincs vége. Kiderült, hogy 
csoportosan elkövetett ne-

mi erőszak is a rovásukra 
írható; a dorozsmai Beton 
kocsmánál lesben állva 
megfigyeltek egy közép-
korú hölgyet, majd a 
Templom kertnél megtá-
madták, leteperték, s erő-
szakos nemi közösülésre, 
majd fajtalankodásra 
kényszerítették. Először 
K. J. bizonyította „férfias-
ságát", majd a fiatalkorú 
K. Zs. következett... A 37 
éves asszonyt K. I. lakásá-
ra hurcolták, ahol mérhe-
tetlenül megalázták női 
mivoltában. A tettesek kö-
zött két gyerekkorú volt... 
A banda tagjai közül né-
gyen előzetes letartóztatás-
ban várják sorsuk alaku-
lását; ketten szabadlábon 
védekezhetnek. 

Ezen a héten az 5 találat nyereményalapját 

100 millió forintra megnöveljük • 
Szerencsejáték Rt. 

ÁRA: 15 FT 

Fotó: Révész Róbert 

Július közepétől csaknem 
egy hónapon át óriási ár-
kedvezménnyel rendezett 
vásárt a Szegedi Ruhagyár 
Rt. A fél város a Kossuth 
La jos sugárúti volt gyári 
„ e b é d l ő b e n " t o l o n g o t t . 
Akik zárásig nem jutottak 
be, a bejáratnál akartak ölre 
menni a portásokkal, ren-
dészekkel. Az emberek tu-
catszám vitték a 100 forin-
tos halásznadrágokat, sorto-
kat, vászonszoknyákat, blé-
zereket, nem beszélve a 2 
ezer forintos férfi öltönyök-
ről. 

• 
Mint utóbb Juhász Géza 

vezérigazgatótól megtud-
tam, nem csak felhalmozott 
készleteitől szeretett volna 
megszabadulni a vállalat. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Göncz Árpád a pécsi 
magyar-román polgárfórumon 

• Göncz Árpád vasárnap ellá-
togatott a pécsi magyar-román 
polgárfórum zárónapi tanács-
kozására. 

A köztársasági elnök a 
fórum résztvevőihez intézett 
rövid beszédében hangoztatta: 
meggyőződése, hogy két or-
szág, két nemzet barátsága 
mindenekelőtt a nemzetek tag-
jainak magatartásán múlik, s 
egy román és egy magyar 
ember barátságában nincsenek 
hátsó szándékok, a jó és a 
rossz határvonala mindenütt 

megvonható, csak az etniku-
mok között nem. - A józan 
észnek kell győzedelmeskednie, 
amely a hétköznapokon köny-
nyebben érvényesül, mint a po-
litika síkján, s emiatt értékel-
hető nagyon sokra a pécsi fó-
rum munkája, amely kovásza 

lehet a népek megismerését, 
kapcsolatteremtését szolgáló 
aprómunkának - mondotta a 
köztársasági elnöke, aki a sajtó 
munkatársaitól - mindkét 
oldalon - azt kérte: figyeljék 
nagyító alatt az emberek 
közeledésének ezeket a ke-

vesebb hírértékkel, annál 
nagyobb jelentőséggel bíró 
apró mozzanatait. A fórum 
munkájához szerencsét kíván-
va befejezésül azt a reményét 
hangoztatta, hogy e folyamat 
Romániában is folytatódik 
majd. 

Göncz Árpád ezt követően 
Mohácsra utazott, ahol részt 
vett a város fennállásának ki-
lencszázadik és az 1526-os 
csata négyszázhatvanhetedik 
évfordulója alkalmából rende-
zett megemlékezéseken. 

Gázlánggyujtás 
Ásotthalmon 

• Megérkezett a gáz. Ásott-
halom, a 4200 lelket számláló 
település ugyan utolsóként 
csatlakozhatott a megyében 
épített gázvezetékre, ennek 
ellenére határtalan az öröm a 
faluban. A 860 háztartásból 
737 kapja ezután a vezetékes 
gázt, amire, köztünk legyen 
mondva, már olyan régen 
várt...Tegnap délután az ásott-
halmi polgármesteri hivatal 

Fotó: Somogyi Károlyné 
előtt, majd pedig a helyi 
labdarúgó pályán tartottak 
alkalmi ünnepséget, amelyen a 
megyei, a szegedi és a környék 
településeinek képviseletében 
megjelent vendégek a helybe-
liekkkel együtt ünnepeltek. A 
szónokok méltatták az ese-
mény jelentőségét, rámutatva 
arra, hogy a gáz „megjelenése'' 
a falu fejlődésében is mér-
földkövetjelent. 

Nagy hátúak és nagy talpúak a Szikin 
Amilyen jó idő járt a virág-

kiállításra, annyira nem sike-
rült beszélni az időjárásfele-
lőssel a III. Nemzetközi Ka-
mionos Country Találkozó 
szervezőinek. Akadt, aki Szőke 
Péter rendőrkapitányt okolta, 
lévén, az ó ünnepi beszéde 
után nyíltak meg az ég csa-
tornái, mások rádiós kolle-
gánkat, Vajda Horváth Pétert 
hibáztatták, miszerint ő kia-
bálta el egyenes adásban a jó 
időt. Csak Péterrel ne kezdjen 
a kamionos. 

Egy szó mint száz, az autó-
csodák után másodszorra 
mindjárt az eget vizsgálták leg-
intezívebben szervezők, rész-
vevők, vendégek egyaránt. 
Csakúgy, mint tavaly. 

(Folytatás a 3. oldalon.) Fotó: Hárs László 


