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Torgyán-botrány Szegeden 

Fotó: Schmidt Andrea 

Nem volt „zaj ta lan" dr. 
Torgyán Józsefnek, a Füg-
getlen Kisgazda-, Földmun-
kás- és Polgári Párt elnöké-
nek tegnapi szegedi látoga-
tása. Délelőtt 9 órára jelez-
ték érkezését a Teleki utcai 
székházba, de jóval koráb-
ban már nagy csoport gyü-
lekezett az épület előtt. Ők 
nem kaptak meghívót. Ami-
kor Torgyán megérkezett, a 
k innrekedtek bizony nem 
éppen hízelgő jelzőkkel fo-
gadták. Hazug, áruló, nem 
kellenek a parasztok, csak a 
tintanyalók, ugye!? Ilyen és 
nyomdafestéket különöseb-
ben nem szívlelő bekiabá-
lások hangzottak el, sőt to-
jás is repült az elnök felé, 
de az szerencsétlenségünk-
re, éppen fotós kolléganőn-
ket találta telibe... 

(Tudósításunk 
a 3. oldalon.) 

Itt nincs háború • • • 

Fotó: Somogyi Károlyné 

Béke van, 
nyugalom. Nincs 
infláció, nincs vi-
szálykodás az 
önkormányzat-
ban, nincs zsú-
foltság a tömeg-
közlekedésben, 
de a közutakon 
sem... Ez a Rösz-
kei Közkor-
m á n y z ó s á g , 
amelynek ideig-
lenes elnöke, Al-
másy István, 
büszkén mutatja 
az általa készí-
tett bélyegeket, 
melyek egyszer 
filatéliai ritkasá-
gnak számítanak 
majd. 

(írásunk 
a 6. oldalon.) 

119 embert ölt meg 

S z u p e r g y i l k o s 
r e n d ő r k é z e n 

Pillér-eredmények 
A Pillér Második Ingatlan-

befektetési Alap 2 milliárd 
forintos befektetésijegy-cso-
magjából mintegy 1 milliárd 
793 millió forintot névértékben 
jegyeztek - közölte a papírok 
forgalmazásával megbízott K 
és H Brókerház Rt. A közel 
300 jegyzési helyen több mint 

tizenkétezren igényeltek a kár-
pótlási jegyért megszerezhető 
papírokból. 

A befektetők 64 százaléka 
alanyi jogú kárpótolt, 32 szá-
zaléka kárpótlási határozattal 
nem rendelkező magánsze-
mény, 4 százaléka jogi sze-
mély volt. 

Szűznek maradni 
vagy sem 

Manapság há-
rom nőből kettő 
szüzén akar férjhez 
menni, és a nők 
fele gondolja úgy, 
hogy házasság előtt 
sem a férfiaknak, 
sem a nőknek 
nincs szükségük 
szexuális tapaszta-
latokra - ez derül 
ki telefonos felmé-
résből, amelyet a 
Redbook amerikai 
magazin számára 
végeztek. 

Ötszáz megkér-
dezett nőből 64 
százalék foglalt ál-
lást a házasság 
előtt szüzesség mel-
lett, míg 31 száza-
lékuk ellenkező vé-
leményen volt. Sze-
xuális kapcsolatra 
lépni azzal az em-
berrel, akihez 
amúgy is férjhez 
megy az ember lá-
nya, ugyanaz, 
mintha szüzén 
menne férjhez -

legalábbis a nők 53 
százatéka gondol-
kodik így, míg 42 
százalék vitatja ezt 
a nézetet. 

És mi van ak-
kor, ha a nő nem 
megy férjhez? A 
megkérdezettek 
döntő többsége úgy 
vélte, hogy ebben 
az esetben a lá-
nyoknak 23 éves 
korukig javallott 
szert tenni szexuális 
tapasztalatra, míg 
27 százalék azon az 
állásponton van, 
hogy a nő akár 
élete végéig is meg-
őrizheti a szüzes-
ségét. 

A sziciliai hatóságok a 
hétvégén Palermo közelében 
elfogták Lorenzo Tinnirellót, 
akit a sziciliai maffia, a Cosa 
Nostra egyik legveszélyesebb 
bérgyilkosának tartanak: a 32 
éves férfi eddig 119 embert ölt 
meg. Tinnirello végzett 1992 
júliusában Paolo Borsellino 
vizsgálóbíróval is. Borsellinót 
és öt testőrét egy autóban 
elrejtett távirányítású pokol-
géppel gyilkolta meg a 
vizsgálóbíró édesanyjának 
palermói otthonánál. 

A bérgyilkost ötödik éve 
keresték a hatóságok, s mint 
majd minden hírhedt mene-
külő, ő is mindvégig az ottho-
na közelében bújkált. Kézre-
kerítésében aktív szerepet ját-
szott az olasz katonai titkos-

szolgálat, a Sismi is. Tinnirello 
azt követően lett különösen 
keresett személy, hogy néhány 
hónappal ezelőtt a hatóságok-
kal együttműködést vállaló 
egyik maffiózó feltárta a Bor-
sellino-gyilkosság kivitelezé-
sének részleteit. 

A sziciliai maffia legkere-
settebb tagjai közül éppen egy 
tucatnyit fogtak el a hatóságok 
az elmúlt két évben azt köve-
tően, hogy rácsok mögé került 
Totó Riina, a Cosa Nostra év-
tizedeken át bújkáló első 
számú vezetője. A legveszé-
lyesebbnek tartott sziciliai 
maffiózók közül még hat van 
szabadlábon, köztük a corle-
onei Bernardo Provenzano, aki 
a hírek szerint Riina helyébe 
lépett a Cosa Nostra élén. 

Mai mellékletünk: 

SPORTJA 
A D E L M A G Y A R O R S Z A G K F T . M E L L E K L E T E 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Távolugrás - pénzért 
Nagyszabású, pénzdíjas 

távolugró gálát rendeztek 
a hét végén Szegeden, a 
szabstrandon felállított 
ugrópályán. A versenyen 
nyolc kitűnő atléta vett 
részt, köztük a két évvel 
ezelőtti fedetpályás Euró-
pa-bajnokságon ezüstér-
mes német Konstantin 
Krause, a háromszoros 

magyar bajnok Almási 
Csaba, az idei magyar baj-
nok Uzsoki János és más 
kitűnőség. A versenyt az 
utolsó ugrásával (amely 
769 cm volt) Krause nyer-
te, a 766-ot ugró Uzsoki 
János előtt. 

(A részletek a Dél 
Sportja mellékletünkben.) 

Rács mögött 
15 paprikahamisító 

Tizenöt személyt tart fogva 
a rendőrség a paprikamérgezés 
ügyében - közölte a múlt hét 
végén a rendőrség. A fogva 
tartottak közül hárman Bács 
megyeiek, a többiek budapesti, 
illetve Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei lakosok. Mind-
annyian Kalocsán kerültek rács 
mögé, az ottani rendőrkapi-
tányság nyomozói tartóztatták 
le őket. 

Az első fűszerpaprika-mér-
gezés felfedezését követően az 
ország több részéből jeleztek 
hasonló tapasztalatokat az 
egészségügyi intézmények, kü-
lönösképpen Bács-Kiskunban. 
Azóta azonban nem tudnak 
ilyen megbetegedésről. A fő-
városban indított vizsgálatok 
során azonban a budapesti 
nagybani piacon találtak Bács 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Fotó: Schmidt Andrea 

- Lassan annak kéne fi-
zetni, aki olyan bolond, hogy 
autót tart! - mondja is-
merősöm, s már sorolja is, 
hogy drága a benzin, magas 
az adó, három és fél ezer a ga-
rázsbérlet havonta. De mo-
zogni kell, igy azután hen-
z ináremelés ide vagy oda, 
továbbra is ragaszkodunk a 
jámbor négykerekóekhez . 
Akinek van, az szabadulni 
szeretne tőle, akinek nincs, az 
vásárolni szeretne valamit. De 
mit? Vasárnap már reggel 
nyolckor dugig megtelt a 
Cserepes sori autópiac: kocsi 
rengeteg, vásárló jóval keve-
sebb. Azt hinné az ember, a 
drasztikus üzemanyagárak 
miatt olcsón juthat autóhoz, 
de téved. 

(Riportunk az 5. oldalon.) 

lutópiac: eszkimónak a hűtőszekrényt? 


