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Obszcén „dokumentumok" bukkantak fel az egyetemen 

Bosszú áldozata a professzor 
Otvenmil l iós 
adócsalás 
Olajperben hoztak ítéletet 
tegnap a Csongrád Megyei 
Bíróságon. A vádlott három 
és fél évet kapott. Hogy ho-
gyan lehet általános iskolai 
végzettséggel 50 millió fo-
rinttal megkárosítani az ál-
lamkasszát? Erről szól írá-
sunk. 

4. oldal 

Drágább lesz 
a Dugonics tér 
Már korábban beszámoltunk 
az örömhírről, hogy hamaro-
san átépítik a Dugonics téri 
csomópontot, amely már 
végképp nem felel meg a 
forgalom támasztotta köve-
telményeknek. A rossz hírt 
ma adjuk közre: a felújítás 
várhatóan 54 millióval többe 
kerül a tervezettnél. 

5. oldal 

Kétszáz sír 
Felgyén 
A falu központjában nemrég 
egy középkori temetőből 
megmaradt mintegy kétszáz 
sírra bukkantak. A régészek 
jó harminc sírt már feltártak, 
köztük néhányat korábbra, a 
népvándorlás korára datál-
tak. Az ásatásokat jövőre fe-
jezik majd be. 

8. oldal 

Az Apóthy István Kollégiumban határozottan állították, hogy látták a papírokat. (Fotó: Kantok Csaba) 

Munkatársunktól 
A szegedi egyetem orvos-

karának egyik professzorát 
lejárató pornográf szöveget, 
illetve fényképeket helyezett 
el valaki az intézmény né-
hány épületében. A „doku-
men tum" azt a látszatot kel-
ti, hogy az írás az ok ta tó 
elektronikus postaládájából 
származik. A szöveg egyér-
telműen homoszexuális beál-
lítottságúnak tünteti fel a ta-
nárt, közli személyi adatait, 
szexuális szokásait, és a le-
írás az egészen intim - he-
lyenként a legdurvább sza-
vakkal leírt - részletekre is 
kiterjed. 

Nagy valószínűséggel ál-
lítható, hogy a lapokat hall-
ga tó vagy hal lgatók tették 
közzé. Minden jel arra utal, 
hogy a professzor a tanítvá-
nyok bosszújának esett áldo-
zatul. 

Névte lenséget kérő diá-
koktól meg tud tuk , hogy a 
szóban forgó professzor nem 
közkedvelt tanítványai köré-
ben. A feltételezhető bosszú 
áldozata eddig senkitől nem 
értesült az őt lejárató „doku-
mentumokról" , amelyek tar-
talmát megdöbbenésse l fo-
gadta. 

(Bővebben 
a 9. oldalon.) 

A véderőminiszter „hadiútja 
Munkatársunktól 

Nagyon sok függ attól, hogy miként zárul 
Donald Rumsfeld, amerikai véderőminiszter 
jelenlegi közel-keleti „győzködő" körútja. 
Arról igyekszik ugyanis meggyőzni vendég-
látóit - Szaúd-Arábiát, Ománt, Üzbegisztánt 
és Egyiptomot hogy támogassák Washing-
ton terror izmusel lenes háborúját . Nem az 
iszlám ellen akar Amerika hadakozni, hanem 

a világot egyre nagyobb veszélybe sodró ter-
rorista cselekmények ellen. így Rumsfeld. 
Úgy tűnik eléggé hitelesen, mert a szaúdi 
uralkodóval például egyetértésre is jutott. A 
tálibok továbbra sem adják ki bin Ladent. 
Pakisztán elhatárolódik Afganisztántól, a 
nyugati tábor pedig felsorakozik az USA 
mögé. 

(Összeállításunk a 2. oldalon.) 

Drágábban várakozhatunk 

Mind több helyen kell majd Szegeden fizetni a parkolásért. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Munkatársunktól 
Ha a közgyűlés elfogadja 

a Szegedi Parkolási Kft. (Sze-
park) javaslalát, akkor jövőre 
már a József Attila sugárút. 
Római körút és Felső Tisza-
part által halárolt területen is 
fizetni kell a parkolásén. Tí-
már László azonban nem én 
egyet ezzel a döntéssel. A gaz-
dasági alpolgármester úgy vé-
li, az adott területen nincs 
olyan parkolási, illetve forga-
lomszabályozási gond, ami in-
dokolná a zóna kibővítését. A 
Szepark azt Ls kéri. hogy 2002. 
január elsejétől átlagosan tíz 
százalékkal emeljék a parko-
lási bérletek és jegyek árat. 
Emellett csökkentené a terüle-
ten a kijelölt rakodóhelyek 
számát is. 

(Részletek az 5. oldalon.) 

Sportcsarnok: határidő december 31. 

A tornász-vb módosíthatja 

A sportcsarnoki rekonstrukcióval háromszáz négyzetméterrel nő a hasznos terület. 
(Fotó: Kantok Csaba) 

Munkatársunktól 
Az újszegedi sportcsarnok bővítésének ki-

vitelezője. a KÉSZ másfél hónappal ezelőtt 
kezdte meg a munkát. A jelenlegi helyzetről 
tartott tájékoztatót Dobó László, a képviselő-
testület sportbizottságának vezetője, a szege-
di Sportlétesítmény-beruházó és -hasznosító 
Kft. ügyvezető igazgatója. A tények azt bizo-
nyították. hogy bármennyire is ütemcsen ha-
lad az átalakítás, mégis a nem várt kiadások 

és korszerűsítések, ésszerű cserék miatt az át-
adás időpontja egy hónappal kitolódik, így 
nem november 30-án, hanem december 31 -én 
adja át a terepet a szegedi labdajátékoknak a 
kivitelező. Ez a terminus azonban a jövő hé-
ten, amikor a magyar tomászszövetség dönt a 
2002-es világbajnokság helyszínéről, tovább 
módosulhat, lévén, hogy Szeged is pályázik a 
rendezésre. 

(írásunk a 19. oldalon.) 

Wm Szeged, Budapesti út 4. Tel.: 555-222 
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