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• A város kitüntetettjei 
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Az önkormányzat két-
napos ülést tud maga mö-
gött. Csütörtökön este 10 
órakor nehéz kő esett le a 
városatyák szívéről, ami-
kor e l fogadták a város 
baltával faragott költség-
vetését. Tegnapra is akadt 
még j ó c s k á n tennivaló . 
Számos téma várt eldön-
tésre. Ilyen volt például az 
idei kitüntetések odaado-
mányozása. A következők-
re voksoltak a képviselők. 

Szeged díszpolgárává 

dr. Boda Domokost vá-
lasztották, Pro Urbe díjat 
kap majd Nóvák István és 
Tóth Béla, a Szegedért 
Emlékérmet pedig Baka 
István, Cs. Pataj Mihály, 
dr. Ferenczy Lajos, Király 
Levente, Meszlényi László, 
Nóvák András, Tandi La-
jos (lapunk felelős szer-
kesztője), dr. Turay Alfréd 
és Weninger Richárd ve-
heti át. 

(Információnk 
a 3. oldalon.) Sugárhajtású 

mentő a reptéren 

Irány Németország! (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Igaz még a tavaszt hozó 
első fecske nem jelent meg, 
ám leszállt a szegedi repü-
lőtérre az első jet - gáztur-
binás-légcsavaros gép járt 
már itt, ám sugárhajtású 
szerkezet még nem landolt 
ezen a füvön . A svájci 
Cessna Citat ion t ípusú 
mentőrepülőgép egyenest 
Svédországból érkezett 
ide, hogy egy a makói úton 
közlekedési balesetet szen-
vedett német állampolgár-

ságú férfit szállítson Né-
metországba műtétre és 
gyógykezelésre. Mivel a 
gép az országban először 
Szegeden landolt, így hiva-
talosan ideiglenes határ-
nyitásra került sor, ezt je-
lezte a gépet fogadó köze-
gek - rendőrök, határ-
őrök, vámosok - jelenléte. 
A szegedi repülőtérre ki-
mentek ugyan a tűzoltók 
is, ám rájuk szerencsére 
nem volt szükség. 

Rádióst öltek Nahodkán 
Vlagyivosztok közelében 

pénteken reggel meggyilkolták 
egy magántulajdonú rádióadó 
24 éves munkatársát. A fiatal-
embert közvetlen közelről lőt-
ték agyon. A feltételezett há-
rom tettest a rendőrség körözi. 

Az áldozat, Igor Kaverin a na-
hodkai szabadkereskedelmi 
övezetben egész nap sugárzó 
rádióadónál dolgozott mérnök-
ként. Holttestét saját autójában 
találták meg Vlagyivosztok kö-
zelében. 

Ma: Vízkereszt 
A Vízkereszt vagy amit akartok című Shakespeare-vígjá-

ték premierje ma este 7 órakor lesz a Szegedi Nemzeti Szín-
házban. A rendező Iglódi István, a budapesti Nemzeti Szín-
ház megbízott főrendezője. Képünkön: a darab egyik jelene-
te. (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Lemásolták a szegedi esetet? 
Y! „Salamon király 

csecsemőket 
árult 

Nemzetközi csecsemőcsem-
pész-há lóza to t lepleztek le 
Horvátországban. A horvát ha-
tóságok még februárban vették 
őrizetbe a brit John Davist és 
az albán állampolgárságú Ju-
lián Vollnetarit, és az a vád el-

lenük, hogy a „Salamon ki-
rály" nevű humanitárius szer-
vezetet gyermekcsempészésre 
használták fel, s egy újszülöttet 
14 ezer 500 amerikai dollárért 
adtak el. A Glóbus c. lap érte-
sülései szerint a Ukrajnából és 
Romániából Horvátországba 
vitt várandós anyák a szülés 
után írásban lemondtak gyer-
mekükről, akik ezután ame-
rikai és kanadai családokhoz 
kerültek. A lap nem közölte, 
hogy a „Salamon király" hány 
csecsemőt csempészett Észak-
Amerikába. 

• A történet elejére alighanem 
már csak a nyugdíjaskorú sze-
gediek emlékeznek: 1937. 
szeptemberében szentelték föl 
a Kálvária sugárút 22. alatti 
katolikus népházat. Kulturház 
és gyülekezde volt az államo-
sításáig - sokféle programmal, 
mint arról a korabeli meghí-
vókat, újságcikkeket plébánosi 
kézírással kiegészítő egyház-
közösségi napló, a História 
Domus tanúsítja. Az ötvenes 
években úttörőházzá, majd a 
regionális televíziózás dél-al-
földi központjává átalakított 
épület visszakérése helyett a 
ka to l ikus egyház pénzbel i 
megváltást kért kárpótlásként -
azzal a szándékkal, hogy ismét 
megteremti a népházat, ezúttal 
móravárosi, katolikus közös-
ségi ház néven. 

(A részletek 
az 5. oldalon.) 

Katolikus közösségi ház épül 

„Móravárosnak mindig volt közösségi háza" - nemsokára ilyen lesz 

más 

Mai mellékletünk: 

MÁRCIUS 4—5-ÉN, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP BEMUTATJUK AZ OPEL TIGRÁT! 
Szerettei várja az érdeklődőket a Rupesky Kft. 

Jöjjön el, és megtekintheti ezt a fantasztikus sportkocsit! 
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RUPESKY KFT. 6728 Szeged, Fonógyári út 2-4. Tel.: 62/324-800, fax: 62/324-070. 

OPEL TIGRA RÁKAPCSOLTUNK! 

• Jubileumot ünnepelt a szegedi dandár 
Miniszteri emléklap az 1945-ös 

veteránoknak 
A demokrat ikus Magyar Honvédség 

megalakulásának 50. évfordulójára emlé-
keztek tegnap a Szegedi Műszaki Dandár 
állománygyűlésén, azoknak a veteránoknak 
a részvételével, akik 1945-ben az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány felhívására önkéntesen jelentkez-
tek a seregbe. (Tudósításunk a 3. oldalon.) 

A veteránok a honvédelmi miniszter 
emléklapját kapták. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Sportcsarnokzárlat • Számos bejelen-
tés érkezett az utób-
bi napokban szer-
k e s z t ő s é g ü n k b e , 
hogy lezárták az 
Etelka sori csarno-
kot, s a cselgáncso-
zók, a kosárlabdá-
zók és más sport-
ágak versenyzői 
nem tudnak edzeni. 
Dr. Esztergomi 

Mihályhoz, a Sze-
ged Városi Sport-
igazgatóság vezető-

ték a vízdíjat, ezért 
a Vízmű leszerelte 
az órát. Márpedig 

j éhez fordul tunk 
fe lv i l ágos í t á sé r t . 
Megtudtuk , hogy 
az eddigi bér lők 
1992 óta nem fizet-

enélkül nincs szol-
gáltatás... (A témá-
val részletesebben 
lapunk 13. oldalán 
foglalkozunk). 


