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Gyermek nélkül üres a ház és az élet 
Tyukozas helyett gyermeknevelés? 

Az egész falu szeme rajtuk... (Fotó: Schmidt Andrea) 

„Biztos pénzt kaptok ér-
te" - jegyezték meg az is-
merősök. amikor megtudták, 
hogy a vállalkozóként ismert 
sándorfalvi család. Bodor 
Jánosék, két saját gyerekük 
mellé öt állami gondozott ki-
csit hoztak haza nagy házuk-
ba. „Kif izetődőbb, mint a 
tyúkozás?" - kérdezte, ko-
rábbi vállalkozásukra utalva, 
egy „jóakaró", aki számára 
fölfoghatatlan, hogy valaki 
nagycsaládra vágyik, mert 
önmagából kiindulva nem 
tapasztalhatta, hogy a szere-
tet érdek nélkül árad, ha van. 

Az állami gondozott gye-
rekeknek családi hát teret 
nyújtó nevelőszülőket anyák 
napja után, pedagógusnap 
előt t a Csongrád megyei 

közgyűlés és a megyei ön-
kormányzat Gyermek- és If-
júságvéde lmi Intézetének 
igazgatója bensőséges ün-
nepségen köszöntötte. Ak-
kori tudósításunkban beszá-
moltunk arról is, pénzjutal-
mat kaptak az állam gondos-
kodására szoruló apróságok 
nevelőszülei. Nos, ez a hír, 
mint a vízbe dobott kavics, 
új hullámokat kavart a sán-
dorfalvi nevelőszülők kör-
nyezetében. Megint a pénz, 
az anyagi érdekeltség után 
kutakodtak a szomszédok, 
az i smerősök . Mindenk i 
megkérdezi a gyerekektől: 
„Hogy érzed magad náluk?", 
„Ő a te igazi anyukád?" 

(Riportunk 
a 6. oldalon.) 
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• Csongrád megyei gazdaság: 

Falfelé a fejtén? 
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A gazdasági reálfolya-
matok nagyjából az el-
múlt év második felétől 
tapasztalt kedvező ala-
kulása az idén tovább 
fo ly tatódot t . A megye 
nagyobb, 50-nél több főt 
foglalkoztató vállalkozá-
sait f i g y e l e m b e véve, 
nőtt az ipari, építőipari 
termelés, javult a terme-
lékenység, stabilizálódott 
a fog la lkoz ta to t t ság , 
megállt az állatállomány 
csökkenése, kedvezőb-
bek a mezőgazdaság ter-
méskilátásai. 

Az ipari t ermelés 
mintegy héttizedét adó 

feldolgozóipar tevékeny-
sége 5 ,3 száza lékkal 
bővült. A termelés növe-
kedése főként az export 
bővülésének köszönhető, 
hiszen azok az ágazatok 
tudták a l egnagyobb 
mértékben emelni a te-
vékenységüket, amelyek-
nek jelentősen bővült a 
kivitele - állapítja meg 
a Központi Statisztikai 
Hivatal megyei igazgató-
ságának legfrissebb hely-
ze te l emzése , amelyet 
rész le tesen gazdaság i 
mellékletünkben, az Egy 
száza lékban olvashat-
nak. 

• Bensőséges ünnepség szín-
helye volt tegnap a kora esti 
órákban a szegedi városháza 
különterme, ahol dr. Szalay 
István, a város polgármestere 
és dr. Ványai Éva általános 
alpolgármester fogadta a baj-
nokságot és Magyar Kupát 
nyert Medikémia Szeged férfi 
röplabdacsapatának játékosa-
it, vezetőit. A polgármester 
pohárköszöntőjében meleg 
szavakkal méltat ta a nem 
mindennapi sikert, azt, hogy 
a város sporttörténetében, a 
labdajátékokban a röplabdá-
sok nyertek elsőként bajnok-
ságot az első osztályban, s rá-
adásként kupagyőzelemmel is 
büszkélkedhetnek. 

Az a lpo lgármes te rnő 
ugyancsak dicsérő jelzőkkel 
i l l e t t e a m e d i k é m i á s o k a t , 
majd dr. Szilvásy László, a 
közművelődési, kulturális és 
sportbizottság elnöke közölte, 
a „kézzelfogható" jutalomról 
sem feledkeztek meg, azt egy 
későbbi időpontban, ugyan-

Városházi köszöntő 
csak ünnepség keretében ad-
ják majd át a csapatnak. Ez-
után dr. Szalay István okleve-
let és Szeged emlékplakettet 
adott át a játékosoknak, vala-
mint a csapat vezetőinek. 

A bajnokcsapat és a ku-
pagyőztes Medikémia Szeged 
ünnepléssorozata csütörtökön 
17.30 órakor a megyeházán 

folytatódik. Az aulában ren-
dezendő összejövetelre várják 
a szurkolókat is, ugyanis az 
ottani baráti összejövetel, és 
a megyei közgyűlés elnöké-
nek, Lehmann Istvánnak a 
köszöntője után - kb. 20 órá-
tól - a csapat tiszteletére, a, 
Széchenyi téren, zenés „buli" 
lesz. 

Megkezdődött a „Halálosztó" budapesti büntetőpere 

• A sötét öltönyös, feke-
te napszemüveges Mag-
da Marinkót kéz- és láb-
bilincsben vezették be a 
tárgyalóterembe. A vá-
dirat ismertetése után a 
bíró a személyi adatait 
kérdezte tőle, ő azonban 
nehezen ér the tő , tört 
magyarsággal arról kez-
dett beszélni, hogy nem 
bűnös, a neki tulajdoní-
tott gyilkosságokat a tit-
kosszolgálat követte el. 
Azt állította, hogy több 
szervezet ügynöke , és 
óránként egymillió már-
kát keres. Mielőtt Ma-
gyarországra küldték -

m a g y a r á z t a - , új ke-
resztlevelet is kapott. A 
hol kifejezetten agresz-
szív, máskor közönyös, 
olykor derűs stílusban 
nyilatkozó Marinko azt 
mondta , hogy „Antall 
J ó z s e f e t k iny ír ták és 
Horn Gyulát is ki akar-
ják ny írn i ." A f igye l -
mezte té sek e l l enére 
többször félbeszakította 
a bírót, nem válaszolt 
kérdéseire. A tanácsel-
nök ezért tízperces szü-
netet rendelt el , hogy 
konzultáljon védőjével. 
(Részletes tudósításunk a 
3. oldalon.) 

Medikémia másodszor... (Fotó: Nagy László) 

Új (bank)szövetség 
A Magyar Bankszövetség 

legfelsőbb fóruma, a testüle-
ti ülés kedden új elnökséget 
választott, mivel annak man-
dá tuma lejárt . A testület i 
ülés a következő két évre a 
bankszövetség elnökének is-
mét Erdély Zsigmond Gá-
bort. a Magyar Külkereske-
delmi Bank igazgatósága el-
nökét , a le lnökének pedig 
Felcsuti Pétert, az Unicbank 
vezérigazgatóját választotta. 
Az elnökség tagjaivá válasz-

tották továbbá Erős Jánost, a 
Kereskedelmi Bank vezér-
igazgatóját, Hernádi Zsoltot, 
a Magyar Takarékszövetke-
zeti Bank vezérigazgatóját. 
Madarász Lászlót, a BNP-
KH-Dresdner Bank vezér-
igazgató já t és Medgyessy 
Pétert, a Magyar Befektetési 
és Fejlesztési Bank elnök-
vezérigazgatóját. A bankszö-
vetség főti tkára - korábbi 
megválasztása következté-
ben - Pulai Miklós. 

• Izrael cáfolja 

Béke Szíriával? 
Izraelben cáfolták azt a francia lapértesülést, hogy 

előzetes békemegállapodás született volna Izrael és Szfria 
között. Jeruzsálemben a miniszterelnök és az ügyben ál-
lítólag érintett négy miniszter szóvivője egyaránt hazug-
ságnak és alaptalannak minősítette a hfrt, amely a Tri-
büné Juive című zsidó hetilapban jelent meg. Közölték, 
hogy a két ország között a terveknek megfelelően június 
27-én folytatódnak a tárgyalások Washingtonban. 

Szíriában egyelőre nenf kommentálták a hírt. 
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Üzemzavar az atomerőműben 
A TA SR szlovákhírügy-

nökség jelentése szerint teg-
nap délelőtt a szlovákiai Jas-
lovské Bohunicén üzemza-
var miatt leállították a V-2-
es atomerőmű 4-es számú 
blokkját. Az üzemzavar a re-
aktor forgóvizes hűtőrend-

szerében keletkezett, de „az 
előállt hiba hátterében álló 
okok alapos elemzése után" 
engedélyezték a blokk újra-
indítását. A teljes üzemtelje-
s f tmény t a f e l t é t e l ezések 
szerint a 4-es blokk már az 
éjszakai órákban újra elérte. 

Kővári 
esélyei 
Vass Károly, a Magyar 

Kézilabda Szövetség szakmai 
alelnöke kedden nyilvános-
ságra hozta a férfi válogatott 
szövetségi kapitányi posztjá-
ra jelölt szakemberek névso-
rát. A dolgok jelenlegi állása 
szerint Hajdú János, Kovács 
Péter, Kővári Árpád és Vass 
Sándor között dől el, hogy ki 
lesz a szakvezető. Vass Ká-
roly, a je lölőbizot tság ve-
zetője hozzátette: mind a né-
gyen benyújtották vázlatos 
programjukat, de nem mind-
egyikük vállalná a tisztséget 
főállásban. Az alelnök azt 
sem titkolta, hogy még ala-
posabban meg kell ismerked-
niük a nemrég beérkezett írá-
sos anyagokkal. Szakberkek-
ben úgy vélik, hogy ezúttal a 
Szegedi Picknél szép sikere-
ket elért Kővári Árpád esé-
lyei a legkedvezőbbek. 

Környezetkímélő termálkutak Felsővároson 

Kút és miniszter. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Dr. Baja Ferenc 
szegedi napja 

Dr. Baja Ferenc környe-
zetvédelmi és területfejlesz-
tési miniszter tegnapi, keddi 
munkanapját Szegeden töl-
tötte. A látogatásnak két fon-
tos állomása volt: egyrészt 
helyszíni szemlét tartott a 
hírhedt algyői veszélyeshul-
ladék lerakó telepen, más-
részt ünnepélyesen felavatta 
a Phare-támogatással épült 
f e l sővá ros i g e o t e r m i k u s 
művet. Két különböző ügy, 
az egyik negatív szenzáció, a 
másik ellenben Magyaror-
szág első ilyen jellegű beru-
házása . A közös bennük , 
hogy környezetvédelemről 
van szó. (Cikkeink a 3. és az 
5. oldalon.) 


