
• A megyei bíróság hét napon 
át tárgyalta a makói cigány-
gyilkosságot. Összesen 23 ta-
nút és több szakértőt hallgatott 
meg az ügyben. Tegnap dél-
után megszületett az ítélet első 
fokon. Annyit előre elárulunk, 
hogy az ügyész és a vádlottak 
is fellebbeztek ellene. Az előb-
bi kevesellte azt, amit az utób-

• Gyertyával nézte, 

„Oszt vót" 
Úgy látszik Kárpátalján 

már fogla lkozássá kezd 
válni a kőolajvezetékek 
megcsapolása . Ezúttal 
ismét Beregszász környé-
kén ment ki az éj leple 
alatt a kőolajvezetékhez 
három fiatalember. Egyi-
kük fúrószerszámmal a 
kezében látott munkához, 
a másik kettő pedig gödröt 

biak sokalltak. A makói Ci-
gány Bécsnek ismert város-
részben a perpatvar gyakori 
dolog. Ez sokszor csupán a ve-
szekedésben merül ki, máskor 
csattannak a pofonok is. Ám 
ami tavaly nyáron történt, az 
több volt a soknál, mert meg-
halt egy fiatal férfi. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

van-e benzin? 
ásott, hogy legyen hol fel-
fogni az üzemanyagot. 

A fúrás sikerült, a lyu-
kon át szökőárként tört fel 
a kőolaj, befecskendezve a 
fúrást végző fiatalember 
ruházatát. Az pedig mit-
sem törődve az egésszel, 
gyertyát gyújtott , hogy 
meggyőződjék a végzett 
munka a laposságáról . 
Vesztére tette, mert maga 
is égő fáklyaként lobbant 
lángra, súlyos égési sebei-
be a kórházban belehalt. 

• Először, ugye, megszületett 
a Délmadár, majd pár hónappal 
később a HDS. Aztán 1993 
májusában a korszakalkotó öt-
let: megyei hetilapok egyesül-
jetek! Nos, valahogy így kez-
dődött a HDS & Délmadár tör-
ténete. A Délmagyarország 
Kft. bevallottan mindenkihez 
szóló - merthogy a kíváncsi 
hölgyeknek, a még kíváncsibb 
gyerekeknek és a sportimádó 
férfiaknak is ajánlott - újságját 
ma már Szegedtől Szentesig, 
Vásárhelytől Makóig keresik 
és talán szeretik is az emberek. 
A tegnapi születésnapi bulin 
(amely nem jött volna létre, ha 
nincs az Osztrák-Magyar étte-
rem és a mórahalmi Bounty) 
ezért is koccintottunk annak a 
20-25 ezer olvasónak az egész-
ségére, aki rendszeresen kezé-
be veszi ezt a lapot. 

W Szegeden ? lapl 
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• Műszaki átadás a szabadtéri nézőtéren 

A lelátó biztonságos 
• Végéhez közeledik a Dóm 
téri nézőtér műszaki átadása, 
miután a nézőtér i pályázat 
nyertese, a magyar Compack-
Bau Kft. bejelentette a szabad-
téri játékok lelátójának és mű-
szaki tartozékainak elkészültét. 
Az átadás hatósági bejárások-
kal kezdődött meg május 11-
én, és utolsó stádiumában teg-
nap délelőtt helyszíni megte-
kintést tartottak a beruházás 
előkészítésében és kivitelezé-
sében közreműködő tanácsadó 
szakemberek számára. A meg-
tekintésen, amelyen az kivite-
lező cég küldöttei önkormány-
zati vezetőkkel és szakembe-
rekkel, a Szabadtéri Játékok 
vezetőivel, a Magyar Építé-
szek Kamarája, a Mérnöki Ka-
mara és a Városszépítési Egye-
sület képviselővel találkoztak, 
az új nézőtér általában kedvező 
fogadtatásra talált. 

(Részletek a 8. oldalon.) 

Családi dráma Egerben 
Saját kezével húzta ki 

tüdejéből a belédöfött kést 
az az egri férfi, akit volt 
fe lesége egy vita során 
szúrt meg. 

B. Sándort és feleségét 
már egy éve törvényesen 
elválasztotta egymástól a 
bíróság, ám azóta is egy 
lakásban élnek. Á viták 
mindennaposak voltak az 
exházastársak között, ám 
ez idáig komolyabb testi 
sértésre nem került sor. 
Vasárnap újra összeszólal-
koztak, és ekkor elvált 
neje kést ragadott és azt B. 
Sándor tüdejébe döfte. A 

súlyosan megsebes í te t t 
férfi s^ját kezével húzta ki 
a kést. 

A sérültet ezt követően 
kórházba szállították, B. 
Sándorné ellen pedig, aki 
egyébként beismerő vallo-
mást tett, életveszélyt oko-
zó testi sértés bűntette mi-
att indított eljárást a He-
ves Megyei Rendőr-főka-
pitányság. A hatóság fi-
gyelembe vette, hogy az 
asszonynak el kell látnia 
mozgáskorlátozott gyer-
mekét és idős édesanyját, 
ezért B. Sándorné szabad-
lábon védekezhet. 

Nem reménytelen a telefon-
ra várakozók helyzete Szege-
den! - állítja Vojnár László, a 
Matáv megyei igazgatója. A 
helyzetképhez az is hozzátarto-
zik, hogy a Matáv visszavonu-
lót fújt, miután egy francia tár-
saság nyerte el a privatizációs 
pályázatot. Az előírások sze-
rint 1996 végéig immár nekik 
kell kielégíteni a beadott tele-
fonigények kilencven százalé-

kát. „Olyan igényt elégítünk 
ki, amelyet magunk geijesztet-
tünk" - ezt már Nyolcas Ta-
más, az NN biztosítótársaság 
szegedi igazgatója állítja a róla 
készült portréban. Az Egy szá-
zalék című gazdasági magazi-
nunkban ez alkalommal többek 
között a lakásépítés kilátásairól 
és a hagymatermesztés gondja-
iról szóló írások kaptak még 
helyet. 

Az alpolgármester asszony és a szakemberek a nézőtéren. (Fotó: Révész Róbert) 

• A makói cigánygyilkosságtól 

Hét és fél év Dömötörnek 
Feljelentés 
Balsai István 
és Nahlik Gábor ellen 

Az özvegy a tragédia után. (Fotó: Schmidt Andrea) 

A Fővárosi Főügyészségre 
kedden megérkezett az a bün-
tetőfeljelentés, amelyet Bányai 
Gábor, dr. Hankiss Elemér és 
Nagy László tett az igazság-
ügy-miniszter, valamint a tévé 
alelnöke ellen hamis vád és 
hűtlen kezelés bűnte t tének 
gyanúja miatt. A volt tévéveze-
tők május 13-án adták postára 
a Fővárosi Főügyészségnek 
címzett feljelentést, amelyben 
az ellenük folytatott nyomozá-
sok megállapításaira és a Bün-
tető törvénykönyv paragrafusa-
ira hivatkozva állítják: az igaz-
ságügy-miniszter és a tévé al-
elnöke magas hivatali beosztá-
sukat felhasználva - 1992. de-
cember 10-e után kezdeménye-
zett büntetőeljárásokkal - tu-
datosan törekedtek egziszten-
ciájukat tönkretenni. A bűn-

ügyekben az Országos Rendőr-
főkapitányság, valamint a Fő-
városi Főügyészség a nyomo-
zásokat megszüntette, illetve 
megtagadta, mert bűncselek-
mény e lkövetése nem volt 
megállapítható, továbbá a vizs-
gált cselekmények nem bűn-
cselekmények. 

A büntetőeljárásról szóló 
törvény és az ügyészi nyomo-
zási utasítás alapján - az utób-
bi szerint hamis vád bűncse-
lekményében kizárólag az 
ügyészség nyomozhat - a Fő-
városi Főügyészségnek három 
napon belül kell döntenie , 
hogy a volt tévévezetők által 
tett feljelentés alapján nyomo-
zást rendel el, illetve megta-
gadja azt, vagy a feljelentés ki-
egészítésére intézkedik. 


