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Z. Nagyékat Magda gyilkolta meg! 
Ivan Sinkovics, a Cigány vallo-

másából kiderül, hogy 1994. január 
23-án éjjel Marinko Magda egyedül 
végzett a négytagú Z. Nagy családdal. 
Sinkovicsnak ezt Marinko Magda 
mesélte el négy nappal később, éjjel, 
amikor Palicsról, ahol az Agatity 
házaspárt iflték meg, a magyar-
jugoszláv határ felé tartottak. 

Szóval, tegnap elkezdődött az 
évtized pere. Reggel 8 óra 30 perckor 
Szabadkán lezárták a börtön és a 
Szabadkai Kerületi Bíróság épülete 
közötti négysávos, mintegy egy 
kilométer hosszú utat. Hihetetlen 
rendőri biztosítás mellett szállították 
a vádlottakat a „program" szerint 9 
órakor kezdődő tárgyalásra. Előzetes 

- állítja 
a vádirat szerint 
a Magda-ügy 
egyik vádlottja 

tervek szerint a vádlottakat, az olasz 
maffiaperekhez hasonlóan, rács 
mögött akarták elhelyezni a tár-
gyalóteremben, de az utolsó pil-
lanatban mégis más megoldást 
választott a bíróság, valamint a 
biztonsági személyzet, vagyis a 

rendőrség. Az épületben egyébként 9 
óráig minden aznapi pert befejeztek, 
illetve felfüggesztettek, „idegenek" 
nem léphettek be. Már az utcán 
rendőrök szűrték meg az arra 
járókat, az első ajtónál hat rendőr 
vizsgálta át a belépni szándékozók 
engedélyét, ruházatát, táskáját, s 
ehhez fémkereső detektorokat is 
használtak. Hat méterrel odébb 
ugyanilyen procedúrán kellett átesni, 
ám ezzel még nem volt vége: a 
tárgyalóterem bejáratánál szintén 
szigorú ellenőrzésnek vetették alá 
azokat, akik egyáltalán idáig el-
jutottak. 

(Tudósításunk a 2. oldalon.) 

| 
Mai mellékletünk: o o 

I X W O I K 
Ha nem fizet, 
lecsavarom a... tükrét! 

Nem a dicsek-
vés beszél belő-
lünk, de az tör-
tént , amit vár-
tunk. A Délma-
gyarország múlt 
csütörtökön de-
bütáló mellékle-
tében, a Szegedi 
Tükörben megje-

lent v i ta indí tó 
c ikkünk ( igen, 
amelyik a par-
kolási anomáli-
ákról szólt) heves 
reakciókat váltott 
ki olvasóinkból, 
így mi sem ter-
m é s z e t e s e b b , 
mint hogy ma 

visszatérünk a té-
mára, abban re-
ménykedve , hogy 
végre az önkor-
mányzat is lép va-
lamit az ügyben... 

Az ismét 4 olda-
lon jelentkező Sze-
gedi Tükör egyéb-
ként - sok egyéb 
mellett - a fogászati 
e l látás legújabb 
„veszélyeivel" vala-
mint Farkas Gyula 
professzor humán-
biológiai kutatá-
saival is foglalkozik. 

• Moldovai merányletkísárlet 

Gránát a hálószoba függönyén 
Merényletet kíséreltek meg 

a moldovai parlament elnök-
helyettese és felesége ellen -
jelentet te a moldovai rádió. 
Nicolae Andronic otthonába 
ismeret len tet tes lakásának 
második emeleti ablakán ke-
resztül egy gránátot hajított be, 
de az a szoba függönyében 
megakadva nem robbant fel. 
Néhány másodperccel később 

a politikus a gránátot a füg-
gönyről levette és az ablakon 
kihajította. A robbanószerkezet 
később az épület előtt találták 
meg. Az ügyben a moldován 
nemzetbiztonsági hivatal vizs-
gálatot indított. A rádió jelen-
téséből nem derül ki, hogy mi 
lehetett a parlament elnökhe-
lyettese elleni merényletkísér-
let indítéka. 

Kártyahiriutk 
a 8. oldalon 
található! 

„A nekem kamatozo 
előfizetés! 
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Színházünnep Szegeden 
„Hét előtt ... tíz után" cím-

mel rendeznek háromnapos 
színházi programot május 26-
28-án Szegeden; a cél: felele-
veníteni azokat a több száz 
éves szokásokat és hagyomá-
nyokat, amelyek visszaadják a 
színházbajárás méltóságát és 
rangját. A beharangozó sajtó-
tájékoztatón Újvári Tamás, a 
rendezvénysorozat szervezője 
elmondta, hogy az ötlet tavaly 
a fővárosi József Attila Szín-
házban merült fel, s az akkori 
első program sikerén felbuz-
dulva a minap Egerben ren-
deztek hasonlót . A szegedi 
tervekben szerepel amatőr 
sminkverseny, kiválasztják a 

legszebb színházi ruhát és lesz 
operapremier is. A színház-
rajongók ingyen vehetnek részt 
a rendezvényeken, amelyek 
keretében árverésre bocsátják a 
színházi hírességek jelmezeit, 
egyéb relikviáit. A gyerekek 
számára aszfalt-rajzversenyt is 
hirdetnek. A rendezvénysoro-
zat pénzügyi alapjait a Hun-
guest Rt. teremti meg, s több 
helyi szponzor is segíti a kö-
zönségta lá lkozókkal és di-
vatbemutatókkal színesítet t 
program sikerét. A bevételt a 
szegedi színjátszás támoga-
tására fordítják. 

(Részletes információink 
a 4. oldalon.) 

Tíz támadó, két éjjeliői 
Tíz, egyelőre ismeret len 

támadó szombat ha jna lban 
betört a Magyar Szót és a Nasa 
Borba című lapot nyomtató 
Forum kiadó újvidéki székhá-
zába, és megverte az ott tartóz-
kodó két portást. Az arcukon 
és lábukon megsebesített por-
tások elmondták, hogy a táma-

dók előbb a magyarok anyját, 
majd a Forumot szidták, ame-
lyek kiadnak „ilyen lapokat". 
Eter Zoltán és Dragomir 
Zsilovics, a két megtámadott 
őr nem használta fegyverét; 
beérték azzal, hogy értesítették 
a rendőrséget. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Tegnap délután Buda-
pesten, a Fáy utcai Sport-
csarnokban játszották a 
röplabda elődöntő máso-
dik találkozóját a Vasas és 
a Medikémia Szeged csa-
patai. Köztudomású, hogy 
szombaton , Szegeden a 
Medikémia győzött 3:2-re, 
de most a Vasas visszavá-
gott, 3: l -re legyőzte a Ti-
sza-part iakat . A Nyári-
legénység csak a második 
szettben játszott elfogad-
hatóan, a harmadik és a 
negyedik játszmában mint-
ha az idegi és fizikai fá-
radtság jelei mutatkoztak 

volna a szegedieken. Több 
a lapjátékos , m i n t Hul-
mann, Schildkraut és má-
sok távolról sem nyújtot-
ták azt, amire képesek. 
Nincs még azonban semmi 
veszve, hiszen holnap 18 
órai kezdettel az újszegedi 
Sportcsarnokban ismét 
összecsap a két együttes. 
Reméljük a szegediek, lel-
kes közönségük előtt újra 
megszerz ik a vezetést . 
Rész letes beszámoló a 
budapesti mérkőzésről a 
15. oldalon. Képünkön: 
Hulmann nem a/t nyújtot-
ta, amire képes... 

vagy tájvédelem? 

Nem tartja mindenki indokoltnak a tájvédelem 
fenntartását. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• A Pusztaszeri Tájvédelmi 
Körzet léte továbbra is irritálja 
az érintett községek lakóit, 
illetve a földtulajdonosokat. 
Az ok pedig az az abszurd 
helyzet, mely szerint - a véde-
lem miatt - hivatalosan nem 

lehetne engedély 
nélkül értékesíteni 
többek között Dó-
con vagy Bakson 
egyet len lakóhá-
zat, vagy földin-
gat lant sem. A 
gazdák pedig a 
csa tornából nem 
vághatnák ki a ná-
dat, ha tényleg fi-
gyelembe vennék 
a tájvédelmi olta-
lomról szóló 1976-
os határozatot. A 
felbolydult közhan-
gulat hatására kény-
szerül Ópusztaszer 
arra, hogy bírósági 

perek sorát is magára vállalja, 
sót ha szükséges — a dóciak ja-
vaslatára - , négy másik köz-
séggel együtt még az alkot-
mánybí róság ig is e lmen jen 
elképzelései elfogadtatásáért. 

(írásunk a 6. oldalon.) 

Kiűzetés a barakkparadicsomból I Az ötgyerekes 
anya 
nem tervez, vár 

j Egy nagy család - kételyekkel, a nagycsaládosok napján. (Fotó: Révész Róbert) 

Zsuzsa nem tudta , hogy 
május 15. a nagycsaládosok 
napja. Ő, a hetedik hónapban 
já ró kismama „intézkedik". 
Tegnap is a polgármesteri hi-
vatalban járt. Nincs mögöttük 
„nagycsalád", kihez máshoz is 
fordulhatnának segí tségért? 
Aztán a .Jiázkezelőségre" ment 
vissza. Mert hát a gyerekekkel 
az utcára költözzenek? A nekik 
ki je löl t szükség lakásban 
ugyanis önkényesek laknak. 
Most mi lesz? Az egykori ál-
lami gondozot taknak, így a 
Zsuzsáéknak is menedéket 
jelentő algyői barakk-otthont a 
jövő hónapban bezáiják. Gyu-
ri, Zsuzsa férje alkalmi mun-
kásként csatornát ás. Este holt-
fáradtan tért haza. A négy lány 
már aludt. Nem sokat beszél-
gettek. Várnak. 

(Riportunkat a 7. oldalon 
olvashatják.) 


