
Török sajtójelentés sze-
r in t ku rd szepa ra t i s t ák 
állítólag 6 tanítót végeztek 
ki a délkelet-törökországi 
Darikent faluban. 

A hfr szerint kurd fegy-
veresek rohanták meg éj-
jel a falut, az általános is-
kola 6 tanárát összeterel-
ték, és hidegvérrel agyon-
lőtték őket. A fegyveresek 
azzal vádolták a tanítókat, 
hogy elfogadták a török 
„gyarmatosítók" oktatási 
rendszerét . „Ez itt Kur-
disztán, itt kurd nyelven 

kell tanítani" - hirdették a 
t á m a d ó k , akik e lmene-
kültek, mielőtt a török biz-
tonsági erők fegyveresei a 
helyszínre érkeztek. Állító-
lag már tavaly Ls meggyil-
koltak ezen a településen 
három taní tót , közöttük 
egy nőt. A török sajtó sze-
rint az ország keleti és dél-
keleti részein m á r több 
mint 3000 iskola kénysze-
rült bezárásra a múlt tan-
évben a kurdok fenyege-
tései miatt. 

Az Agroker Rt. pert in-
d í to t t a szegedi ö n k o r -
mányzat valamint az Ál-
lami Népiegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat el-
len. A felperes szerint sza-
bálytalanul kapott enge-
délyt a dorozsmai nagy-
bani piac üzemeltetéséhez 
a város tulajdonában lévő 
vásár- és piacigazgatóság. 
A konkurencia az illegá-

lisan működő zöldségpia-
cával 100 mill iós k á r t 
okozott - állította a keres-
kedelmi cég. 

Első fokon a megyei bí-
róság tárgyalta az ügyet. 
Az Agroke r kerese té t 
a lapta lannak talál ta, fgy 
azt elutasította. Amennyi-
ben a felperes elégedetlen 
a döntéssel, az ügy a Leg-
felsőbb Bíróság elé kerül. 

Szegeden a lop! 
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• Nazarénus imaház és szociális otthon 
Építkezés két főállású alkalmazottal 

Az alapozás 1992 szeptemberében volt, télen ülepedett a föld, 
majd az igazi folyamatos munka áprilisban kezdődött. Az 
építkezéshez szükséges pénz több helyről jött össze: országos 
adakozásból, külföldi segítségből, a makói, a szegedi és a régi 
budapesti gyülekezetház eladásából. 

Se hitel, se támogatás. Kívülálló nemigen érti, miért nem 
kértek valamelyik minisztériumtól, önkormányzattól támogatást, 

Fotó: Schmidt Andrea 
hiszen hatvan idős embert fognak itt 36 szobában és 4 
garzonlakásban minden igényt kielégítően gondozni, etetni, s 
ezzel az állam válláról veszik le a terhet. Semmilyen támogatást 
nem kívántak igénybevenni, s ez vonatkozik az üzemeltetésre is. 
Bíznak az önfenntartásban. 

(Kovács András riportját 
az 1% címoldalán olvashatják.) 

„Az egyetemi fejlesztések 
elkerülhetetlenek" 

Köddé vált TV4? 
Tegnap este hi-

ába kapcsolták so-
kan a TV4 csator-
nájára készülékü-
ket, a gyorsan nép-
szerűvé vált prog-
ram ugyanis köddé 
vált. Az elmúlt na-

pokban többször is 
megjelent a sajtó-
ban az az MTl-köz-
lemény, mely sze-
rint a TV4 szep-
tember 13-tól bi-
zonytalan ideig 
szünetelteti műsor-

szolgáltatását. A 
„fenyegetést" tett 
követte, fgy ma már 
tévénkben se híre, 
se hamva a TV4-
nek. Az előzmé-
nyek ismeretében 
több mint furcsa ez 
a lépés... 

(Részletek 
a 4. oldalon.) 

Feldarabolnak 48 harckocsit 

M 

sSSSE- Másnak csöngetnek Oföldeákon 
nekem az iskolában. Amikor 

Lázadnak a románok 

Tizenkilenc román menekült 
megsokallta a 30-50 napos be-
zártságot a Győri Határőr Igaz-
gatóság közösségi szállásán, s 
kedd reggel vaságyakkal eltor-
laszolták szobájuk ajtaját, ki-
verték az ablakot, a matracokat 

pedig az ablaknak támasztva 
meggyújtották. A lángokat a 
helyi erők hamar megfékezték, 
égési sérülés nem történt. A lá-
zadók reggel óta éhségsztrájkot 
folytatnak és követelik, hogy 
engedjék haza őket Romániába. 

Az Európai Hagyomá-
nyos Fegyveres Erőkrő l 
szóló Szerződés keretében 
harckocsik megsemmisí-
tését ellenőrzi szerdán a 
Hajdú megyei Hadháztég-
láson egy francia vezetésű, 
brit és spanyol katonákból 
álló ellenőrzőcsoport. 

Mint ismert, Magyaror-
szágnak a Szerződést alá-
író államokhoz hasonlóan, 
1995. november 17-re az 
előírt nemzeti szintre kell 

csökkentenie harckocsijai-
nak számát, ami Magyar-
ország esetében 835 harc-
kocsit jelent. A mennyiségi 
korlátokon beiül a minő-
ségi fejlesztésre a Szerző-
dés lehetőséget biztosít. , 

Az egy hónap ig t a r t ó 
megsemmisf tés i c ik lus 
a la t t 48 d a r a b T - 5 5 - ö s 
ha rckocs i t d a r a b o l n a k 
szét a Szerződésben előírt 
követelmények szerint. 

Vásár Újvidéken 
Újvidéken kedden megnyílt 

a 31-ik őszi nemzetközi vásár, 
amelyen 50 ezer négyzetmé-
teren több mint 400 kiállító 
mutatja be mezőgazdasági, 
élelmiszeripari és gépipari 
termékeit. 

A kiállítást megnyitó Mi-
lorad Unkovics külgazdasági 
miniszter elmondta: „Mind-
annyian tudjuk, hogy a gaz-
dasági válságkezelő program 
beindítása előtt tragikus hely-

zetben voltunk. A program 
mindnyájunknak, a jugoszláv 
gazdaságnak és a polgároknak 
is megújhodást hozott." 

A vásárral egyidőben meg-
nyílt a vásári bazár is, ahol 300 
kiállító árulja termékeit. A 
vásár megnyitásáról beszámoló 
Tanjug nem közölte, hogy a 
hány külföldi kiállító képvisel-
teti magát a négynapos rendez-
vényen... 

• Ön hosszú szegedi évek 
után vállalt kormányzati 
tisztséget. Kikerülhetetlen a 
kérdés: számíthat-e valami-
lyen előnyre egykori mun-
kahelye? 
- Csak azt tudom válaszolni, 

amit ezzel kapcsolatban eddig 
is nyilatkoztam. Nem leszek 
rossz hagyományok folytatója. 

Dr. Csirik Jánost , a Mű-
velődési és Közoktatási Mi-
nisztérium felsőoktatásért 

Fotó: Schmidt Andrea 

felelős új helyettes állam-
titkárát Szegeden nem kell be-
mutatni. A József Attila Tudo-
mányegyetem volt rektora alig 
több mint egy hete foglalta el 
nem kevés munkával járó új 
tisztségét, de azért arra időt 
szakított, hogy a hét végén 
hazajöjjön a JATE tanévnyi-
tójára. 

(A helyettes államtitkár la-
punknak adott interjúját a 7. 
oldalon közöljük.) 

még tanítottam, kíváncsiságból 
be-benéztem az alsó tagozatú 
osztályokba is, hadd lássam, 
miből lesz a cserebogár. Ami-
kor az az öröm is elért, hogy 
helyettesfthettem is néhány 
napig az egyik összevont tago-
zatban, még egyszer megta-
nultam magasabbra emelni a 
kalapomat a tanítók előtt. A 
„tő elvonni tilentet" bája is 
megfogott, meg az az igye-
kezet is, hogyan kell lábra állí-
tani a m-betűt, hogy 3-as le-
gyen belőle. Ilyesmire gyerek-
korából nem emlékezhet az 
ember. Arra se, mekkora figye-
lem kell, hogy a b és d, a g és p 
föl ne cserélődjön, és a s-betű 
se forduljon meg saját tengelye 
körül, meg a z se. 

Búzás János tanító úr most 
ment nyugdíjba Óföldeákon. 

(Riportunk a 7. oldalon.) Fotó: Enyedi Zoltán 


