
• II. János Pál Szlovákiában 

A pápa a nacionalizmus ellen 
II. János Pái pápa nyo-

matékosan felszólította a 
szlovákiai katolikus tiszt-
ségviselőket: forduljanak 
szembe a nacional is ta 
tendenciákkal. A pápa er-
ről szombaton Sasváron 
beszélt a tiszteletére adott 
ebéden. 

A pápa a szlovák püs-
pököket és papokat arra 
hívta fel, hogy lássák a 
kölcsönös gazdagodás le-
hetőségét a sz lovákiai 
kulturális és nyelvi sok-
színűségben. Hangsúlyoz-
ta: „Nem szabad megen-
gedni, hogy a nemzetisé-
gek sokszínűsége nézetel-
téréshez és erőszakhoz 
vezessen." 

„Magától ér te tődik , 
hogy az egyház nem en-

A pápa és a tömeg. (MTI - Telefotó) 

gedhet a nacionalista csá- úgy tiszteljük és óvjuk, 
bításoknak. A katolikus mint a többségét" -
egyház évszázados ha- mondta továbbá II. Já-
gyományaiból fakadó kö- nos Pál pápa. 
telességünk, hogy a ki- (Tudósításunk 
sebbségek jogait éppen a 2. oldalon.) 

L . Gyereklány a placcon 
(4. oldal) 

Ugye, tudja? 
A DM 104 Ft-tal 
olcsóbb, ha előfizeti! 
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• Motorcsónakverseny a Maty-éren 

Taroltak a szeoediek 
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Nagyüzem a József Attila sugárút-Budapesti körút kereszteződésében. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Kereszteződés 46 millióért 
A 47-es utat elejétől a végéig, 

Szegedtől Debrecenig felújítják. A 
munkálatok befejező szakaszhoz 
érkeztek. Ezt a városban közleke-
dők bizonyára észlelték is. 

Szegeden kél héttel ezelőtt fog-
tak a 46 millió forintra rúgó útre-
habilitációhoz, A Csorba utcától a 
Nagykorúiig haladnak a felújítás-
sal A Budapesti körút keresztező-

désében forgalommódosításra ke-
rül sor. Ezután a Vásárhely felől 
érkezők is kanyarodhatnak majd 
balra. A kivitelező - a Strabag 
Hungária Rt - augusztus elejére 

fejezi be a munkát. A városban 
számos helyen folyik útépítés 
ezekben a napokban. Többek kö-
zött azért is, hogy felkészüljenek a 
belvárosi Tisza-híd augusztusi le-
zárásából adódó forgalommódo-
sulásokra. 

(Információink az 5. oldalon.) 

e Aratóünnep Mórahalmon 

A parasztkórus 
kötötte a kévét 

A német hatóságok megtalálták azt a férfit, aki tavaly 
Frankfurtban meggyilkolta a magyar Bartos Gábort 
és feleségét, továbbá négy - a volt Szovjetunióból ér-
kezett - prostituáltat a Bartos tulajdonában lévő 
szexklubban, a város luxusnegyedében. 

H A l J A H A l á m b b a M I I M I A M A I I moldovait 81anusiuuiaiK a Banos-gyiiKOSsaggai 
Frankfurti közlés szerint pénteken vádat emelt ellene, 

a gyilkos egy moldovai ál- Bervaldra azért terelődött a 
lampolgár, a 28 éves Jevge- gyanú, mert felesége - a Ka-
nyij Bervald. Az ügyészség zahsztánból érkezett, német 

nemzetiségű prostituált Szó-
Fia — Bartosnál „dolgozott", 
s a gyilkosságok után a me-
nekültotthonban lakó pár el-
kezdett költekezni, így gép-
kocsit is vett. 

Noha annak idején a né-
met rendőrség egészen hatá-
rozottan valamiféle banda-
háborúra gyanakodott, egy-
értelműen kiderült, hogy a 
rendkívül kegyetlen hatos 
gyilkosság egyetlen indítéka 
az anyagi haszonszerzés 
volt. Bervald felesége. Szó-
fia ellen rablás miatt emeltek 
vádat. 
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Száguldás a Maty-éren. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

nül az ország legjobbjai, 
újra számos aranyérem-
mel és értékes helyezés-
sel gazdagították amúgy 
is kiváló eredménytáru-
kat. Sikereikről és a 
sportélet más eseményei-
ről lapunk mellékleté-
ben, a Dél Sportjában 
olvashatnak bővebben. 

• Hosszú évek óta vissza-
térő gond Nagylakon, hogy 
a Németországból szabad-
ságra autóval hazautazó 
török vendégmunkások 
rendkívül megnövelik a 
forgalmat a közutakon, s 
ezért ugrásszerűen meg-
emelkedik a várakozási idő 
a határokon. Az eredetileg 
kis áteresztő képességű át-
kelőn két éve például az 
egy-másfé l napos kény-
szerpihenő sem volt ritka 
dolog, és tavaly sem úszták 
meg az autósok az eseten-
kénti 10-12 órás várako-
zást. Ezen az áldatlan álla-
poton próbáltak meg javí-
tani a határőrizeti szervek 
az idén - lehetőségeikhez 
képest sikerrel. 
(Információnk a 3. oldalon.) 

• Megszokott dolog 
már, hogy ahol a szegedi 
motorcsónakosok elin-
dulnak, onnan nem tér-
nek haza üres kézzel. Sőt 
az érmekből jut mind a 
két markukba. Szomba-
ton hazai pályán, a 
Maty-éren bizonyították 
ismét, hogy nem véletle-

• Szombat esti történet, 
egész évre szóló tanulság-
gal: nem szabad felügyelet 
nélkül hagyni a kisgyerme-
keket a lakásban! A szege-
di Petresi utcában ennek az 
ellenkezője történt, s kevés 
híján megbocsáthatatlan 
tragédia lett a vége annak, 
hogy két kislány, három-
és ötéves testvérek játékból 
az erkélyre tévedtek... 

A hároméves kisgyer-
mek széket vonszolt maga 
után, fellépett rá, megcsú-
szott, s átbukott az erkély 
korlátján. Négy emelet ma-
gasságából zuhant a járdá-
ra. Csodával határos mó-
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don csak súlyos, viszont 
életveszélyes sérüléseket 
szenvedett. Tegnap este az 
orvosok már kommunikál-
tak vele - talán a szerencse 
nem pártol el tőle... 

Kaszára kapott az ünneplő város. (Fotó: Karnok Csaba) 

• Vasárnap vidám aratóün-
nepet rendeztek a mórahalmi 
Csihóczki tanyán. Valami-
kor ugyan az aratás befejez-
tét volt szokás ünnepelni, de 
most a munka megkezdésére 
irányították a figyelmet. A 
szervezők meghívták a vá-
roska lakóit, nézzék meg, 
hogyan zajlott 60-70 évvel 
ezelőtt a hagyományos ara-

tás. A helyi zeneiskola Vas-
tag István vezette fuvószene-
karának muzsikája toborozta 
az érdeklődőket, akik közül 
sokan biciklivel kerekeztek 
ki a település határától alig 
másfél kilométerre fekvő ta-
nyára. A városka ifjú polgár-
mestere a tradíciók élétben 
tartását szorgalmazza 

(írásunk a 4. oldalon.) 

Magylaln csúcs • kanuonoknak 

Együtt a hosszú sorban is hamarabb telik az idő. (Fotó: Karnok Csaba) 


