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Tízezrek a Stefánia Part'yn 

Bogarak és bogarasok az Alsó Tisza-parton. (Fotó: Nagy László) 

• Munkatársunktól 
Szegediek tízezrei látogat-

tak ki tegnap az Alsó Tisza-
partra, ahol immár hatodik al-
kalommal rendezték meg a 
Stefánia Part'yt. Bár az ese-
ménysorozat napközben is 
színvonalas produkciókat kí-
nált, mégis az esti tűzijáték bi-
zonyult a leglátványosabb mu-
tatványnak. S igaz, hogy Sze-
geden nem jutott közel nyolc-
vanmillió forint a ceremóniára, 
a vízi felvonulás és az azt kö-
vető petárda-parádé osztatlan 
sikert aratott a nézők sorában. 

A tegnap és ma tartó Stefá-
nia Part'y az ugyancsak ha-
gyományosnak mondható Bo-
gár-találkozóval kezdődött. 
Délelőtt tíz órakor több mint 
hatvan Bogár és bogaras gyűlt 
össze a rakparton, s nevezték 
be kedvenceiket valamelyik 
Bogár-versenyszámba. Több 
vetélkedőt és koncertet is lát-
hatott a nézősereg pénteken, 
ma pedig a különböző bemuta-
tóknak ad otthont a part'y. 

(Arató László cikke 
az 5. oldalon.) 
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Szeged—Ferihegy útvonalra 

transzferbuszjárat 
a hét hat napján a reggel induló járatainkhoz 3800 Ft-ért. 

AAA\£V Hungárián Airlines ^ 1 
TISZA GYÖNGYE DISCO 

Zsarolt 
méregkeverő 

í ^ f m t . ) 
0- (81ePo fordulatként az 

argyalási napon beis-
v 'ettét az a férfi, akit az-
ét °'nak, hogy élelmisze-
,k^mérgezve 25 millió 

e
 akart kizsarolni a vi-

tejétőf l e g n a g y o b b k o n " 
ATL ' 
tett ' my-perként beharan-

teankfurti bírósági eljá 
elss 
'ott, 

"apján, csütörtökön a 
' a romániai származá-
xandru Nemeth kijelen-

r"°8y ő követte el a ter-
cselekményeket. 

adirat szerint a 43 éves 
^ 1981-ben disszidált 
^teából, és 1995-ben 

a német állampol-
lH.fgot - 1996-ban nyolc 
é^tti üzletben kevert hid-
;L,c'anidot Thomy márká-

e'frii 'szerekbe. Egy játszó-
1 dhelyezett preparált 

turmixitalos üvegeket, postán 
pedig mérgezett csokoládéfi-
gurákat tartalmazó ádventi 
naptárakat küldött gyermekes 
családoknak. 

Nemeth, aki csütörtökön a 
bíró kérdéseire válaszolva ka-
landvággyal indokolta tettét, 
25 millió márka értékű nyers-
gyémántot követelt a Thomy 
márkanév tulajdonosától, a 
svájci Nestlé konszerntől. A 
drágaköveket postagalambok-
nak kellett volna eljuttatni a 
zsarolóhoz, ám az egyik ma-
dár útvonalát helikopteren kö-
vető rendőrök Frankfurt kör-
nyékén lefülelték a tettest, aki 
őrizetbe vétele óta eddig ta-
gadta a terhére rótt cselek-
ményt. 

A méregkeverőre 15 évig 
terjedő szabadságvesztés vár 
zsarolás és közveszélyt okozó 
mérgezés miatt. 

illámcsapások: 
négy halott 
szi, Tiszafüred 

lt ^ 'tetalembert agyoncsa-
pta v"lám pénteken kora 
. ^ ® dunakeszi repülőté-
ji teagédia akkor történt, 
^ két fiatal sportrepülő a 
j^4" kint tartozkodótt a re-

r területén. A repülőtér 
^ °Ja további információ-
ig"1 tudott szolgálni a tra-
Oj. al kapcsolatban, mivel 
ys

 ezdte meg munkáját a 
'"cn a rendőrség. Az 

> Mentőszolgálat főor-
, J infonnálta az MTI-t, 
^ helyszínről két sérültet 

t] B8yiket mentőhelikop-
" kórházba szállítottak. 

Két ember halálával és egy 
személy életveszélyes sérülé-
sével járó villámcsapás történt 
pénteken Tiszafüreden is. A 
vizsgálat eddigi megállapításai 
szerint a reggeli szemerkélő 
esőben keletkezett villám a 
Sárkány utca 2. szám alatti ház 
udvarán álló fenyőfába csapott 
be. A villámcsapás kioltotta a 
fa alatt tartózkodó 13 éves V. 
István és fa közelében egy 
melléképület tetőszerkezetén 
dolgozó 37 éves Cs. János éle-
tét. A munkában segítkező 
életveszélyesen megsérült 39 
éves Sz. Lászlót a mentők a 
karcagi Kátai kórházba szállí-
tották. 

• Munkatársunktól 
Az állami ünnep alkal-

mábó l k i t ün t e t é seke t 
adományozott Göncz Ár-
pád köztársasági elnök, 
a Nemzet i Kulturális 
Örökség Minisztériuma, 
valamint az Oktatási Mi-
nisztérium. 

A Magyar Köztársaság arany 
érdemkereszt kitüntetésben ré-
szesült Huszár Sándor, Szege-
den élő író. Dr. Halmágyi Pál, a 
makói József Attila Múzeum 
igazgatója Móra Ferenc-díjat, 
Rózsa Gáborné, a szegedi Bar-
tók Béla Művelődési Központ 
népművelője pedig Népművelé-
sért-díjat vehetett át. Göncz Ár-
pád köztársasági elnök minisz-
teri ajánlásra a Magyar Köztár-

Ünnepi 
kitüntetések 

sasági Érdemrend Középke-
resztje (polgári tagozat) kitünte-
tést adományozta dermatológia 
terén végzett nemzetközileg is 
elismert munkásságáért, vala-
mint tudományszervező és isko-
lateremtő munkájáért prof. dr. 
Dobozy Attila akadémikusnak, 
a Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem Bőrgyó-
gyászati Klinika igazgatójának. 
A Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tisztikeresztjét adomá-
nyozta a Vértranszfúziós Állo-
más több évtizedes vezetéséért, 
alkotó és szervező életművéért 
dr. Gál Györgynek, az orvostu-
domány doktorának, a Szent-

Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem nyugalmazott 
egyetemi tanárának. Sok évtize-
des magas színvonalú művésze-
ti tevékenységéért életműve el-
ismeréseként a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Kiskeresztje 
(polgári tagozat) kitüntetést ve-
hette át dr. Mihálka György 
karnagynak, nyugalmazott főis-
kolai tanár. Pokorni Zoltán ok-
tatási miniszter a Magyar Köz-
társaság Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetését adományozta Szilágyi 
Klárának, a Csongrád Megyei 
Önkormányzat Óvodája, Általá-
nos Iskolája és Diákotthona 
igazgatójának, valamint Eötvös 
József-díjjal tüntette ki Pintér 
Lajost, a József Attila Tudo-
mányegyetem docensét, a mate-
matika tudomány kandidátusát. 

Igazi labdarúgás 
- müfüvön 

Nagy sikerrel debütált a műfüves foci Szegeden, 
a Tesco Áruház parkolójában. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Munkatársunktól 
Sokáig csak álmodozhat-

tak a szegedi és a Csongrád 
megyei labdarúgók arról, 
hogy műfüvön rúghassák a 
bőrt. Ez az álom a héten va-
lósággá vált, ugyanis csü-
törtöktől szombatig pat-
togott) (még ma sem késő 
kilátogatni a Tesco Áruház 
parkolójába!) a labda a Ti-

sza-parti városban, az utcai 
műfüves kispályás labdarú-
gó-bajnokság ürügyén. Már 
egy végeredményről is be-
számolhatunk: a Rádió 88 
kupáját (ezt a '88-as korosz-
tályú gyermekek részére ír-
ták ki) a Tisza Volán-MÉH 
Focisuli-VSI nyerte meg. 

(Tudósításunkat 
a 11. oldalon találják.) 

Presser Gábort lenyűgözte 

Presser Gábor: A nemrég kapott Aranyzsiráf életműdíj csak egy 
kedves gesztus, ami az érett korral jár. (Fotó: Németh György) 

Presser Gábor a napokban 
Szegeden járt, hogy megnézze 
a Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról című musical 
Dóm téri színpadra állításának 
előkészületeit. Maga sem tart-
ja számon, hányféle feldolgo-
zást látott már, de mind közül 
a mostani nyűgözte le legin-
kább. Hiszen hatalmas a tér, 
mondja, s a színészek nem-
csak a földtől mért két métert 
játsszák be. Elragadtatással 
beszélt Kovalik Balázs újszerű 
ötleteiről, a zenekar játékáról, 
a színészi produkciókról. A 
próba szünetében az 1973-as 
előadás megszületésének kö-
rülményeiről beszélgettünk, és 
arról a korról, amely befogad-
ta azt. Idén mutatták be Kem 
Andrással közösen készített 
legújabb musicaljét, a „Szent 
István krt. 14."-et, amely a 
Vígszínháznak azokról az 
éveiről szól, amikor a Pop-
fesztivált először bemutatták. 

(A Presser GáborraI 
készült interjú a 7. oldalon 

olvasható.) 

n ,Verhetetlen 
Gázszer 

• Kispest (MTI) 
A labdarúgó Professzio-

nális Nemzeti Bajnokság 
(PNB) 3. fordulójában, a 
tegnap esti tévémeccsen: 

KispeshCázszer 0-0 
Bozsik-stadion, 1000 né-

ző, V: Kassai 
Sárga lap: Domokos, 

Váczi, Lóczi, Borgulya, ill. 
Árky. 

A szakadó esőben több 
rossz ütemű, olykor durva 
becsúszó szerelést láthattak 
a nézők, emellett a játékosok 
rengeteg átadási hibát is vé-
tettek. Mintha senki sem 
szeretett volna gólt szerez-
ni... A közönség és stadion 
nélküli Gázszer átvette a ve-
zetést a bajnokságban. 


