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Szonia, amit nem lúini kell 
Rálőttek egy gyerme-

kével sétáló nőre Szege-
den. A kisbaba gyermek-
kocsiban volt. Az asszonyt 
bal lábán találta el a lég-
puskagolyó. A szegedi 
rendőrök elfogták a tet-
test, aki beismerte: ő húzta 

meg a „ravaszt". Azzal vé-
dekezett, hogy egy kutyára 
célzott, az ebet akarta el-
némítani, mert rettenete-
sen zavarta délutáni szi-
esztájában. 

0. X. 

Dr. Katona Tamás kandidátus, a feltaláló. (Fotó: Schmidt Andrea) 

,y\z olajszondával bárki eldöntheti 
öt perc alatt, hogy az általa vásárolt 
gázolaj átesett-e bármiféle „szőkíté-
sen" vagy sem. A vizsgálati módszer 

rendkívül egyszerű, a műszer haszná-
lata nem igényel semmiféle kémiai 
előképzettséget"'- mondta lapunknak 
az olajszondát nemrégiben feltaláló 

szegedi team vezetője, dr. Katona Ta-
más, a kémia tudomány kandidátusa, 
a JATE Szerves Kémiai Tanszékének 
tudományos főmunkatársa. Katona 
doktor és csapata a Csongrád megyei 
Rendőrfőkapitányság kérésére már 
két éve mond szakvéleményt a külön-
böző pancsolt gázolajokról. Kifino-
mult módszereikkel és nagyműszeres 
technikájukkal pillanatok alatt 
megállapítják, hogy a vizsgált gázolaj 
tartalmaz-e idegen anyagot vagy sem. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Kártyahirünk 
a 7. oldalon 
található! 

,ü nekem kamatoxo 
előfizetés! 
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• Kádár, Nyers ás Pulai - Komnál 

Pénzügyi csúcs Pesten 

Walesa és a szejm 
• Fegyveres 
rablótámadás 
történt tegnap 
hajnalban a 
röszkei határát-
kelőhelytől alig 
néhány száz mé-
terre. Két álar-
cos férfi pisz-
tollyal kénysze-
rttette a Poligrád 
Kft. Non-Stop 
büfé alkalmazott-
ját — egy 32 éves 
nőt - a bevétel 

Büszkén csíkos 
lett a divat 
átadására. A ha-
lálra rémült asz-
szonynak - miu-
tán átadott 50 
ezer forintot -
műanyag zsinór-
ral összekötözték 
a kezét. Sérülés 
nem történt. 

A rablók egyéb-
ként szakítottak a 
hagyománnyal, 
fejükre nem egy-
színű fekete, ha-
nem csíkos sisap-
kát húztak az ak-
ció előtt. 

0. X. 

Lacii, az elnök 
• A lengyel elnök (képünkön 
jobbra) hétfőn első ízben nyíl-
tan közölte, hogy Waldemar 
Pawlak kormányának lecseré-
lése az a feltétel, amelynek fe-
jében hajlandó elállni a parla-
ment feloszlatására irányuló 

szándékától. A parlamenti 
frakcióvezetőkkel folytatott 
varsói megbeszélésén Lech 
Walesa önfeloszlatásra sar-
kallta a törvényhozást. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A Gabona- és Takarmányke-
reskedők Szövetsége (GAFTA) 
legutóbbi ülésén Londonban 
alelnökévé választotta Lacfi 
Dánielt, a Gabona Rt. elnök-
vezérigazgatóját, a Magyar 
Gabonafeldolgozók, Takar-
mánygyártók és -Kereskedők 
Szövetségének elnökségi tag-

ját. Korábban nem volt a szer-
vezetnek közép-, illetve kelet-
európai tisztségviselője. Az 
alapszabály értelmében két év 
múlva Lacfi Dániel személyé-
ben magyar elnöke lesz a szer-
vezetnek. A GAFTA-nak 70 
országból 600 kereskedő cég a 
tagja. 

A megbeszélés után - néhá-
nyan ugyan nem kívántak nyi-
latkozni - a résztvevők többsé-
ge megerősítette, hogy konkrét 
intézkedésekről nem esett szó. 
A jelenlévők egyenként vázol-
ták értékelésüket a múlt év 
gazdasági folyamatairól és az 
idei legszükségesebb felada-
tokról. 

A megbeszélésen részt vett 
Kuncze Gábor koalíciós mi-
niszterelnök-helyettes, belügy-
miniszter, Békési László pénz-
ügyminiszter, Pál László mi-
niszter távollétében Dunai 
Imre ipari és kereskedelmi mi-
nisztériumi államtitkár. A két 
koalíciós párt gazdasági szak-
értői közül ott volt az eszme-
cserén Nagy Sándor MSZP-s 
országgyűlési képviselő, az 
MSZOSZ elnöke, Gaál Gyula, 
az SZDSZ frakcióvezetésének 
tagja, Nyers Rezső MSZP-s 
képviselő, közgazdász. Kádár 
Béla, az Országgyűlés költség-
vetési bizottságának MDF-es 
elnöke, valamint több neves 
pénzügyi szakértő: Surányi 
György, Szapáry György, Ke-
menes Ernő, Tarafás Imre, 

A kormányfő a jövő-
ben is konzultálni kíván 
neves pénzügyi szakem-
berekkel - így nyilatko-
zott az MTI-nek több 
mint háromórás, neves 
közgazdászokkal tartott 
hétfői megbeszélése 
után. Horn Gyula azt is 
kijelentette: a találkozón 
nem volt szó személyi 
kérdésekről. 

Medgyessy Péter, Király Péter, 
Pulai Miklós, Vissi Ferenc és 
Inotai András. 

Kuncze Gábor, a minisz-
terelnök koalíciós helyettese a 
beszélgetést értékelve azt 
emelte ki, hogy a helyzet meg-
ítélésében alapvetően egyetér-
tés volt, és a megteendő intéz-
kedéseket illetően is sokan val-
lottak azonos nézetet - például 
hogy megoldást kell találni az 
egyensúly-problémákra, ám 
emellett fenn kell tartani a nö-
vekedés valóban pozitív ele-
meit, illetve hogy ösztönözni 
kell az exportot. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Valószínűleg szélső-
jobboldali beállítottságú 
ismeretlen személyek ma 
hajnalban feldúlták és fel-
gyújtották egy magyar or-
vosnő rendelőjét a dél-ba-
jorországi Krumbachban. 
A helyi rendőrségen az 
MTI érdeklődésére el-
mondták, hogy a gyújtoga-
tásos merénylet következ-
tében senki nem sérült 
meg, de több százezer 
márka anyagi kár keletke-
zett. 

Az ügy kivizsgálására 
létrehozott rendőri cso-
port eddigi megállapításai 
szerint az ismeretlen sze-
mélyek hajnali három óra 
után néhány perccel a hát-
só bejáraton nyomultak be 

a rendelőbe, több szek-
rényt feldúltak és rombol-
tak, majd a váróteremben 
tüzet gyújtottak. A lángok 
több helyiségre is átterjed-
tek, mielőtt a tűzoltók 
megérkeztek. 

A tettesek az ajtó elé és 
a levelesládába rakott 
fénymásolt lapokon vállal-
ták a merénylet elköve-
tését és „Wehrgruppe 
Süd"-nek, azaz „déli vé-
delmi csoportnak" nevez-
ték magukat. A rendőrség 
azt nem kívánta elárulni, 
hogy a beismerő levél az 
elnevezésen kívül mit tar-
talmazott, de azt elmond-
ták, hogy feltételezéseik 
szerint szélsőjobboldali el-
követőkről van szó. 

MSZP: nehéz a dolga a kormányosnak 
Az MSZP szegedi szerveze-

te összevont taggyűlést tartott 
tegnap este. A városi 17 alap-
szervezet öt és félszáz tagjából 
mintegy kétszázan jelentek 
meg a pénteki tisztújító, vá-
lasztmányt létrehozó rendez-
vényt előkészítő ülésen. 

Először Géczi József, a párt 
országgyűlési képviselője tar-
tott tájékoztatót. Elmondta, bár 
a szocialisták az elmúlt fél év-
ben választási győzelmeknek 
örülhettek, mégis jócskán 
akadnak homlokráncolásra 
okot adó tényezők mind helyi, 
mind országos szinten. Szo-
morú, hogy az utóbbi időben 
megkérdőjeleződött: létezik 
valójában demokratikus hal-
oldal; a szocialistáknak van-e 
társadalmi méretű gazdasági 
stratégiája a bajok megoldá-
sára? 

(Folytatás a 3. oldalon.) A szocialisták a választmányra voksoltak. (Fotó: Gyenes Kálmán) 


