
Fidesz-FKGP-egyezkedés 
Koalíciós megbeszélések - még nem tudni, 

hogyan áll föl a kormány. (3. oldal) 

Nyári mozaik 
A legnagyobb üzlet a turizmus, avagy: 
merre mennek a magyarok? (6. oldal) 

Quintus mint Minarik 
Kell egy csapat! Szól a darab 

a szegedi kamaraszínházban. (7. oldal) 

AlOrtzáSSVö'ési Könyvtár 
állományából törölve 

\ — Tudja-e a közgyűlés, miről doni? (5. oldal) 

^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ 
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• Brazília-Skócia 2-1, Norvégia-Marokkó 2-2 

Focinagyüzem - 33 napon át 
Tegnap megkezdődött 

a nagy játék, a francia-
országi labdarúgó-világ-
ba jnokság . Több mint 

< egy hónapon át pattog 
majd a labda a v i lág 
egyik legnagyobb meg-
mérettetésén. Ilyen nagy 
létszámú vb-t még soha-
sem rendeztek: harminc-
két gárda szerepel gall-
honban. A jegyek már 
hónapokkal ezelőtt el-
fogytak, így garantált a 
telt ház minden meccsen. 
A rengeteg televíziós tár-
saság jóvoltából pedig 
az egész világon druk-
kolhatnak a rajongók - s 
ugye, sok a jó együttes. 

Sokan nemcsak a vb miatt 
izgul tak, hanem azért is, 
hogy az Air Francé pilótái 
felveszik-e a munkát? Úgy 
látszik, a nyitótalálkozó kö-
zeledte hatással volt rájuk, 
mert Air Francé vezetése és a 
pilóták többségét tömörítő 
SNPL szakszervezet szerda 
délelőtt aláírt egy, „a konflik-
tusból kiutat biztosító meg-
állapodást". 

Ennek alapján a szakszer-
vezet felhívta valamennyi 
tagját, mindent tegyen meg, 
hogy a lehető leghamarabb 
helyreálljon az Air Francé 
normális légi forga lma. 
Azonban a világbajnokságra 
érkező szurkolók legtöbbje 
azóta más légitársaságot vá-
lasztott - ez pedig egymilli-
árd frankos forgalomkiesést 
eredményezett számukra. Azt 
eddig is tudtuk, hogy a fran-
ciák szeretik az ünnepeket. 
Na, de ennyire? 

Kedden varázslatos meg-
nyitóval ajándékozták meg a 

César Sampaio örül, még a skót védőket is megrogyasztotta. 
A brazil focista szerezte a franciaországi világbajnokság első gólját. (MTI Telefotó) 

helyszínen az érdeklődőket 
illetve a televíziónézőket, 
majd szerda délelőtt a sajtó 
képviselőit kápráztatták el 
egy bensőséges összejövetel-
lel. S még nem volt vége a 
megnyitóknak, mert a vb első 
találkozója előtt, a színpom-
pás, új párizsi stadionban 
(Saint-Denis) egy rövid ün-
nepséggel, majd a távozó FI-
FA elnökének Joao Havalan-
ge-nak a köszöntőjével im-
már a harmadik megnyitót 
„celebrálták" a gallok. A nyi-

tóderbin a csapatok tartották 
magukat a háromhoz, mert 
Brazília-Skócia találkozón 
pont ennyi gól született. A 
meccs elején gyorsan veze-

tést szereztek a dél-amerikai-
ak, de ezt a skótok tizen-
egyesből még egalizálták a 
félidőben. A második fél-
időben egy szerencsés góllal 

(Boyd öngólja) szerezte meg 
a győzelmet a címvédő brazil 
együttes. (Részletek a 9. ol-
dalon.) 

Süli Rőbart 

Az első nap második találkozóján, 
az A csoportban: 

Marokkó-Norvégia 
2-2 ( l - l ) 

Montpellier, 34 ezer néző. Vezette: Pirom 
(thaiföldi). 

Marokkó: Benzekri — Szaber, Rosszi, 
Najbet, el-Hadriui - Siba, el-Hadzsi, Sippo, 

e l -Haledzs (Azouzzi) - Basszir , Hadda 
(Khatabbi). 

Norvégia: Grodas - Berg, Johnsen, Eg-
gen, B jörnebye - H. Flo (So lbaken) . , 
Mykland, Leonhardsen, Rekdal, Solskjaer -
T.A. Flo. 

Gólszerzők: el-Hadzsi (40. p.), Hadda 
(54. p.), ill. Sippo (öngól, 46. p.), Eggen (55. 
P-). 

Mórahalom 

lopott autók konvoja 
i Munkatársunktól 

Harmincnyolcmillió forint 
értékű lopott autót találtak a 
rendőrök Zákányszék és Mó-
rahalom között. Tegnap éjjel 
fél ket tőkor a mórahalmi 
rendőrőrs egyik beosztottja a 
Zákányszék felé vezető műút 
mellett, az egyik bekötőúton 
várakozó gépkocsioszlopra 
lett figyelmes. A járőrautó 
megkülönböztető jelzéseit 
használva a rendőr felszólí-
totta a járművek vezetőit, 
hogy igazolják magukat. Erre 
a sofőrök kipattantak a ko-
csikból, s a szélrózsa minden 
irányába elmenekültek. Öt 
autót hagytak maguk után, a 
kiérkező forrónyomos cso-

port pedig egy hatodik jármű 
nyomaira bukkant. Ezt követ-
ve egy nyolc ki lométerre 
lévő tanyához ju tot tak a 
rendőrök, ahol megtalálták a 
hatodik autót, amelynek me-
leg volt a motorháztetője. A 
tanya tulajdonosát előállítot-
ták, s tegnap délelőtt meg-
kezdődött a kihallgatása. A 
Szegedi Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályvezetője, dr. 
Márton István alezredes el-
mondta, hogy a hat autó - két 
Audi, két Mercedes , egy 
BMW és egy VW Transpor-
ter - összesen 38 millió fo-
rint értéket képvisel. Az ed-
digi adatok szerint a jármű-
veket Budapestről lopták el. 

Robbantás 
• Veszprém (MTI) 

Robbanás történt szerdán 
ha jna l i 2 óra 24 perckor 
Veszprém egyik villanegye-
dében. A dr. M. E. és család-
ja által lakott, Balácza utca 
22. számú ház udvarára is-

meretlen személy vagy sze-
mélyek, két, jugoszláv gyárt-
mányú kézigránátot dobtak. 

A robbanás következté-
ben személyi sérülés nem 
történt és az anyagi kár sem 
jelentős. 

Vakmerő rablók 
és a műkarambol 

• Érd (MTI) 
Vakmerő rablótámadókat 

keresnek az érdi rendőrség 
emberei. A vizsgálat eddigi 
megállapítása szerint, ked-
den a kora délutáni órában a 
város belterületén egy BMW 
kocsinak ütközött egy mö-
götte haladó másik autó. A 
kocsit vezető hölgy kiszállt, 
hogy felméije a kárt, ekkor a 
szándékos karambolt előidé-
ző autóból kiugrott két férfi. 
A nőt leütötték, majd alélt 
állapotban az árok partjára 

fektették. Néhány másod-
perc múlva ugyan magához 
tért, de akkor már a kocsijá-
nak és együttesen 14 millió 
for int ér tékű ékszere inek 
csak hűlt helyét ta lá l ta . 
Mint kiderült a BMW cso-
magtartójában további két-
millió forint lapult. így a 
rablók mindent összevetve 
negyvenhárommillió forint 
értékű zsákmánnyal távoz-
tak. 

A rendőrség nagy erőkkel 
nyomoz az ügyben. 

Katonaidő: hat hónap 
• Budapest (MTI) 

A Fidesz azt tervezi, hogy 
várhatóan 2000-től a jelenle-
gi k i lencről hat hónapra 
csökkenti a sorkatonák szol-
gálati idejét - mondta Póda 
Jenő, a Fidesz katonapoliti-
kai szakértője szerdán. 

Függetlenül attól, hogy a 
Fidesz vagy a Kisgazdapárt 

adja a honvédelmi minisz-
tert, a Fidesz kitart eredeti 
programja mellett, és hat hó-
napra rövidíti a sorkatonák 
szolgálati idejét - mutatott 
rá Póda. 

Póda szerint várhatóan 
két év múlva lehet majd 
csökkenteni fél évre a szol-
gálati időt. 

Régészeti szenzáció Csengelén 

Az M5-ös tervezett nyomvonalán negyvennégy lelőhely várja a régészeket. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Munkatársunktól 
Az egész ország, sőt, Eu-

rópa szakmai közvéleménye 
is megbolydult, amikor az 
első híradások napvilágot 
láttak a csengelei föld mé-
lyén egészen a közeli időkig 
nyugvó kun vezérről. 

A Móra Ferenc Múzeum 
munkatársai - Horváth Fe-
renc vezetésével - a tervezett 
M5-ÖS autópálya nyomvo-
nalán folytatott ásatások so-
rán bukkantak a különösen 
nagy régészeti jelentőséggel 
bíró, XIII. századi sírra. 

A közel negyed évszázad-
dal ezelőtt, ugyanitt föltárt 
Árpád-kori templomtól szin-
te csak néhány lépésnyire 
húzódik az az árok, melynek 
mélyében a régészek a lová-
val, s használati tárgyaival 
együtt nyugvó kun vezérre 
leltek. 

A fölbecsülhetetlen értékű 
sírt és kincsét a közeli na-
pokban kiemelik, és Buda-
pesten, a Nemzeti Múzeum-
ban restaurálják, ám további 
sorsa egyelőre kétséges. 

(Részletek a 3. oldalon.) 

« 


