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A Time ame-
rikai hetilap II. 
János Pál pápát 
választotta az év 
l e g j e l e n t ő s e b b 
személyiségévé. 
A döntést a ka-
tolikus egyházfő 
az e m b e r i s é g 
életkörülményei 
nek javításáért 
tett erőfesz í té-
seivel, a pápa könyvének 
megjelenésével és II. Já-

nos Pál k a r i z m a t i k u s 
egyéniségével indokolták. 

Fenyőfa erdő a Mars téri piacon - Vasárnapi vásárlók a Szeged Nagyáruházban. (Fotó: Révész Róbert) 

Ádvent utolsó vasárnapja, aranyvasárnap. Talán az utolsó 
alkalom, hogy megvásároljuk a karácsonyi ajándékot és beké-
szítsük az ünnepi asztalra valót. Az üzletek nyitva, a piacok és a 
nagyobb ABC-k előtti alkalmi elárusítóhelyek is tele áruval. 

Iszákosmentés Szegeden 

A Református Iszákos-
mentő Misszió a hét végén 
Szegeden rendezte területi 
összejövetelét. A szervezet 
azoknak nyújt segítő ke-
zet, akik problémáik elől 
az alkoholba menekültek, 
a pohártól várták a meg-
oldást. 

Találkozójukon arra in-
dították a hallgatóságot, 

Fotó: Révész Róbert 

hogy fejezzék be a testük 
és lelkük pusztítását , il-
letve aki ezt már megtette, 
szolgáljon támaszul a rá-
szorulóknak. Tegyék ezt 
Jézus szavainak jegyében, 
aki ezt mondta: „Aki én-
hozzám jön, azt nem kül-
döm el magamtól". 

(írásunk az 5. oldalon.) 

De van-e vásárló és ha igen, mit vásárol? Ennek jártunk 
tegnap utána. Egy mondatban talán így lehetne összefoglalni a 
látottakat és tapasztaltakat: a kínálat jó, a kereslet elégséges. 

(Aranyvasárnapi írásunk a 3. oldalon.) 

• Horn Gyula A hétben 

Göncz Árpád az MSZP 
köztársaságielnök-jelöltje 

Mai mellékletünk: 
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Az MSZP köztársaságiel-
nök-jelöltje továbbra is Göncz 
Árpád, a politikus jövő évi új-
rajelölését támogatja a parla-
mentben legnagyobb frakció-
val rendelkező kormánypárt -
a többi között ez derült ki Horn 
Gyula miniszterelnök vasárnap 
esti televíziós beszélgetéséből, 
amely A hét című műsorban 
hangzott el. 

László József riporter kér-
déseire válaszolva a kormány-
fő beszámolt a kabinet pihenő-
napon tartott üléséről, ismertet-
te az ott elfogadott döntéseket. 
A 13. havi fizetés felének kifi-
zetését bizonyos közalkalma-
zotti munkaviszonyban dolgo-
zóknak Horn Gyula olyan 

döntésként értékelte, amely 
összhangban áll a jogszabá-
lyokkal. 

A kormányátalakítással kap-
csolatos sajtóhíreket sokadszor 
is megcáfolta a miniszterelnök, 
de azt elmondta: elképzelhető, 
hogy a^munka felülvizsgálata 
során olyan döntés születik, 
amely megszünteti a miniszté-
riumok eddigi „vegyes" rend-
szerét, tehát azt, hogy egy tárca 
minisztere alatt a koalíciós 
partner államtitkára dolgozik. 
Horn Gyula komolytalannak, 
rémhírnek nevezte azt az 
információt, amely szerint 
jövőre több mint 100 ezres 
közalkalmazotti elbocsátásokra 
kerülne sor. 

Győzelem a Sportcsarnokban 

Rég nem volt Szegeden 
ilyen rangos nemzetközi ké-
zilabda torna, mint az elmúlt 
hét végén. Négy Európa-hírű 
csapat küzdött meg három 
napon át egymással. Legna-
gyobb örömünkre az e l ső 
helyet Magyarország válo-
gatottja szerezte meg úgy, 
hogy minden ellenfelét maga-
biztosan győzött le. Pedig a ju-
goszláv, a cseh, és a a román 
válogatott az európai élme-

Fotó: Gyenes Kálmán 

zőnyhöz tartozik. Külön 
örömet jelentett számunkra, 
hogy a magyar csapatban két 
szegedi. Mezei Ricsi és Fekete 
Robi is helyet kapott, s egyik 
sem vallott szégyent. Fekete 
Robi (képünkön a labdával) 
számos bravúrt is bemutatott. 
A kézilabda tornáról és más 
sporteseményekről 

(A Dél Sportja című mel-
lékletünkben számolunk be 
részletesen). 

Lövések 
a Fehér Háznál 

Ujabb lövöldözés történt a 
Fehér Háznál, ezúttal a déli ol-
dalon, a park felőli részen. A 
titkosszolgálat szóvivője sze-
rint legalább egy találat érte az 
elnöki hivatal falát. Feltétele-
zik, hogy a tettes szándékosan 
nyitott tüzet a Fehér Házra, bár 
teljesen azt sem zárják ki, hogy 
az elnöki hivatalul és reziden-
ciául szolgáló épületbe véletle-
nül, egy tűzpárbaj során fúró-
dott a lövedék. A szemtanúk 
négy-öt lövés dörrenését 

hallották szombat hajnalban, 
amikor az eset történt. Senki 
sem sérült meg. Az incidens 
idején az elnöki család a rezi-
dencián tartózkodott, vala-
mennyien aludtak. Két hó-
napon belül immáron ez a má-
sodik eset, hogy a Fehér Házat 
lövések érik. 

A szombat hajnali incidens 
ellenére sem módosították Bili 
Clinton aznapra tervezett 
programját, és a CNN hírte-
levízió helyszíni tudósítása 
szerint az elnök reggel elindult 
Virginiába, hogy elmondja 
szokásos heti rádióbeszédét. 
Az őt szállító gépkocsikonvoj 
sorrendjét mindenesetre meg-
változtatták. 

Segélykiáltás a telefonba 

• Minden eddigi rekordot 
megdöntött a hét végén 
Moszkvában a bombariadók 
száma: szombaton tizenöt alka-
lommal vonultak ki a tűzsze-
részek, miután ismeretlen 

Riadócsúcs 
telefonálók azt közölték, hogy 
több iskolában is pokolgépet 
helyeztek el. Crisis cry for help. (Fotó: Révész Róbert) 

Összeszakadok, nem bírom 
már tovább ezt a helyzetet! -
mondta elkeseredetten a kö-
zépkorú férfi a le lkisegély-
szolgálat telefonjába. Majd el-
mesélte, hogy tizenéves fia az 
iskola mellé jár, és talán már a 
szipózást is kipróbálta a ha-
verokkal. Felesége állandóan 
perel a fiúval, mire az a vesze-
kedés végén fogja magát, s el-
megy otthonról. Ekkor az apa 
elindul, hogy megkeresse a fiát 
a városban, s hazavigye. 

- Ekkor értettem meg, mit 
jelent az, hogy „összeszaka-
dok": az apának kel lene 
ugyanis összetartani a szakadó-
félben lévő családot. 

(Az S.O.S. Telefonos l^elki-
segély-szolgálat vezetőjével, 
dr. Ónody Sarolta pszichiáter 
főrovossal készült beszélgeté-
sünket a 6. oldalon olvashat-
ják.) 


