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A József Atti la Tudo-
mányegyetemen dr. Csirik 
János helyettes ál lamtit-
kárrá történt kinevezése 
óta az általános rektorhe-
lyettes, dr. Rácz Béla egye-
temi tanár látja el a rekto-
ri t e e n d ő k e t . A r e k t o r i 
tisztségre pályázatot írtak 
ki. Ennek alapján az Egye-
temi Tanács a legutóbbi 
ü lésén arról határozot t , 
hogy dr. Mészáros Rezső 
tanszékvezető egyetemi ta-
nárt, a Természettudomá-
nyi Kar dékánját javasolja 
a JATE új rektorának. A 
kinevezési rend szerint az 
egyetemi testület a minisz-
ternek, a miniszter a köz-
társasági elnöknek tesz ja-

Fotó: Révész Róbert 

vaslatot a rektor személyé-
re, s az egyetem új vezető-
jét Göncz Árpád nevezi ki. 
(Dr. Mészáros Rezsőt az 5. 
oldalon mutatjuk be.) 

• Szeptember vé-
gén két brutális 
bűncselekmény ka-
varta fel a Pest me-
gyei Bugyi község 
és a Bács-Kiskun 
megyei Soltvadkert 
és környéke lakói-
nak életét. 

Szeptember 21-
én Bugyiban este 
fél hét körül megöl-
ték Ködmön János 
nyugdíjast. A tette-
sek zs ineggel vé-
geztek áldozatuk-
kal. Szeptember 
30-án Soltvadker-
ten Lehoczki Imré-
nét találták vérbe 
fagyva lakásán. Az 
idős asszonynak 

Tíz nap alatt 
kétszer gyilkoltak 
a román szerelmesek 

több kalapácsütést 
mértek fejére. 

A forró nyomon 
indult nyomozás 
során a rendőrök 
több értékelhető in-
formációhoz jutot-
tak. Néhány nap el-
teltével azonosítot-
tak egy román férfit 
és egy román nőt, 

akik arra hivatkoz-
va, hogy élettársi 
viszonyban vannak 
és Romániában 
nem kaptak mun-
kát, alkalmai mun-
ka címén kopogtat-
tak be házakhoz. 

(Folytatás 
a 8. oldalon.) 

O P E L ASTRA 951 

AZ ÖN OPEL MÁRKAKERESKEDŐJE: 

RUPESKY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
6728 Sngad, Fonógyári út 2-6., ÍM.: 62/324-800, Fai: 62/324-070 

Egy történelmi kézfogás. (MTI - Telefotó) 

• Aratat, Peresz, Rabin 

Nobel-békedíjak 
Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke, Simon Peresz izra-

eli külügyminiszer és Jichak Rabin izraeli miniszterel-
nök kapta megosztva az 1994. évi Nobel-békedíjat elis-
merésül „a közel-keleti béke történelmi folyamatához 
való hozzájárulásukért" - jelentette be pénteken Osló-
ban a Nobel-bizottság. 

• 160 milliós Építkezés - kérdőjelekkel 

Magánkollégium Újszegeden 

A Tiszatáj egykori lőszerkesztőját köszöntötték 

tanár úr 

A GYORS DÖNTÉS 100.000 FORINTOT ÉR! 
Nálunk már megtekintheti az új Opel Astrát, melyben a vezetőoldali légzsák széria tartozék! Nézze meg és döntsön! Ha októberben megren-
deli és december 15-ig átveszi ú j Astráját*, 100.000 Ft kedvezményt kap! Jöjjön el hozzánk! Várjuk Önt Október 15-16-án ( szombat , vasár-
n a p ) is, a rendkívüli nyitott hétvégén. Hétvégi nyitva tartás: 9-16 óráig. 

•AjánlMunk csak a hazai gyártmányú Astra öUftóe és a Caravan modellekre érvényes. Ezzel egyiddben m i s kedvezmény nem vehető igénybe. 

O P E L - I 

Visszaosztják 
a gázáremelést 

,,A kormány tisztában van 
azzal, hogy a gáz árának eme-
lése a lakosság egy részét ked-
vezőtlenül érinti majd, e lépés 
viszont elodázhatatlan, sőt, 
már az előző kabinetnek meg 
kellett volna hoznia ezt az in-
tézkedést" - jelentette ki Soós 
Károly Attila, az Ipari és Ke-

reskedelmi Minisztérium po-
litikai államtitkára pénteken 
Tatabányán. Az államtitkár az 
előbbiekhez hozzátette: a gáz 
árának emeléséből a költség-
vetésnek nem lesz bevétele. Az 
összeget ugyanis teljes egé-
szében visszaosztják a rászo-
rulóknak. 

hatvanéves 
Vörös László hatvanesz-

tendős . A Tiszatáj egykori 
sokat látott főszerkesztőjét, a 
lap szerkesztőbizottságának 
e l n ö k é t t e g n a p a T i s z a t á j 
szerkesztőségében köszöntöt-
ték a szegedi és budapes t i 
kollégák. Vörös tanár urat, 
aki 1962 óta oktat a szegedi 
egyetemen, hatvanadik szüle-
tésnapja alkalmából lapunk 
is megszólaltatta. Interjúnk a 
Stefánia mellékletben olvas-
ható. (Fotó: Révész Róbert.) 

• Kilencven tonna őrlemény 

Marad a paprikatilalom 
A jövő héten még fenn kell 

tartani a fűszerpaprika forgal-
mazási tilalmát - mondta Kön-
cse Tamásné, az Ipari és Ke-
reskedelmi Minisztérium fő-
osztályvezetője. Csütörtök es-
tig mintegy 90 tonna őrlemény 
gyűlt össze a raktárakban. A 
szakemberek a megvizsgált 
mintákat 15 százalékát találták 
szennyezettnek. A forgalma-
zási tilalom feloldását attől te-

szik függővé, hogy a begyűj-
tött mennyiség milyen arány-
ban fedi le a tényleges kész-
leteket. Hétfőn döntenek a be-
érkezett paprikamennyiségek 
további sorsáról is: a kifogás-
talan minőségű tételeket ismét 
forgalomba hozzák egy teljes 
körű bevizsgálás után, vagy az 
egész mennyiséget megsemmi-
sítik. 

Magánkollégium épül Új-
szegeden, a Bal fasor 4. szám 
alatt, a Bálint Sándor Művelő-
dési Ház mögött. A befejezésig 
még sok a kérdőjel, az sem tel-
jesen biztos, hogy diákszállás-
ként fogják megnyitni, az vi-
szont tény. Szegeden tavaly 
nagyon sok hallgató kollégi-
umi felvételét kellett elutasíta-
ni helyhiány miatt. Ők drága 
albérletekbe kényszerültek. 
Tegnap éppen az ácsok és a 
vasbetonszerelők dolgoztak a 
helyszínen az októberi ajándék 
napsütésben, a mélygarázs fö-
démjének monolitszerkezetét 
zsaluzták. Nem sokkal voltak 
többen fél tucatnál. 

(írásunk 
az 5. oldalon.) 


