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BEMUTATKOZNAK 
A KÉPVISELŐJELÖLTEK 

Sorozatunkban az áprilisi 
országgyűlési választásokon 
induló Csongrád megyei 
képviselőjelölteket mutatjuk be. 
Ma a megye 1. számú, szegedi 
választókörzetében indulókat és 
programjuk főbb alaptételeit 
ismerhetik meg a szavazók. 

6 - 7 . oldal 

HÉT HALOTT EGY BUSZON 
Egy öngyilkos palesztin 
merénylő szerda reggel 
felrobbantotta magát egy 
autóbuszban: hét utas életét 
vesztette és harmincötén 
megsebesültek. 

2. oldal 

VILÁGHÍRŰ TOPMODELLEK 
A tinédzserlányok közül jó 
néhányan irigykedve bámulják 
Claudia Schiffer vagy Cindy 
Crawford fényképeit, és arról 
ábrándoznak hogyan lehetnének 
ők is a kifutók ünnepelt sztárjai. 

Sziluett 
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Orbán Szegeden kezdte kampányát 
„Egy vasárnap délelőtt megér 
nyolc nyugodt évet is!" - zárta így, 
a voksolásra buzdítással a beszé-
dét Orbán Viktor miniszterel-
nök, aki hivatalosan most elkez-
dett kampánykörútjának tegnapi 
első napját Szegeden, a nagyszín-
házban megtartott esten fejezte 
be. 

Ritkán van itt olyan színházi est, 
amelyen egyszerre ennyien lenné-
nek. A zsúfolásig telt teátrumban 
nagy taps köszöntötte a minisz-
terelnököt, s beszédét is számos al-
kalommal szakította meg tetszés-
nyilvánítás. A polgári körök -
a Nemzeti Kör, a Professzorok 
Batthyány Köre és a Tisza Kon-
zervatív Kör - által szervezett, „Ha-
za és haladás" című ünnepségen e 
szervezetek képviselői, Solymosi 
Frigyes akadémikus, O'sváth 
György, illetve Bartha László kö-
szöntötte a megjelenteket. A sze-
gedi polgármester nem hagyta ki 
ezt az alkalmat sem, hogy a váro-
sért lobbizzon: nyílt célzatossággal 
nyújtotta át Orbán Viktornak két 
új szegedi híd - tervét. 

A miniszterelnök legelőször meg-
köszönte a polgári erők szavazótá-
borának a legutóbbi voksolás óta 
kitartó támogatást. Kifejtette, hogy 
az áprihs 7-i választás reményei 
szerint lezárja a rendszerváltozást, 
mert először lesz erejük az ország 
polgárainak arra, hogy ne valami 
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Orbán Viktor megérkezik a színházba. Fotó: Gyenes Kálmán 

ellen, hanem valami mellett szavaz-
zanak. Az „elkezdődött jövő" jel-
lemzőiről elmondta, hogy az el-
múlt négy évben áttörés követke-
zett be: az emberek önbizalma és 
önbecsülése megnőtt. Ezt friss fel-
mérés adataival is alátámasztotta, 
egyebek között azzal, hogy a meg-
kérdezettek 6 5 százaléka véh úgy: 
Magyarország egy-két évtizeden be-

lül a világ legsikeresebb országai 
között lesz. A jelenlegi kormányzá-
si ciklus jelképévé valószínűleg a 
Széchenyi- terv válik, jósolta Orbán 
Viktor, mert ez a program alkal-
mas arra, hogy „megszelídítse a jö-
vőt". A sikeres holnapba egy sajá-
tos „magyar úton" jut el majd az or-
szág, mely gazdaságpohtikai ke-
vercsben éppúgy része lesz az álla-

mi gazdaságfejlesztésnek, mint a 
külföldi tőke idevonzásának, a sa-
játos gazdaságföldrajzi helyzetnek, 
mint a magyar tudásnak, gondol-
kodásmódnak és találékonyságnak. 

Végül a kampányidőszak meg-
próbáltatásaira célozva kijelentet-
te, hogy inkább el kell viselni a tá-
madásokat, mintsem fölvenni a 
kesztyűt, hiszen „csak a döglött 

hal úszik az árral", és „aki sárral 
dobál, az területet veszít". Végül 
Szegeden is megköttetett a kor-
mány és a polgárok szerződése, hi-
szen a miniszterelnök után a szín-
házi közönség is aláirta a már jól 
ismert „öt karikát". 

S.E. 

Riportunk a 3. oldalon 

Focisták - pálya nélkül? 
Amennyiben nem egyezik a Pan-
noncom Ingatlan Kft. (a tulajdo-
nosok képviseletében) és a szege-
di önkormányzat, lehet, hogy pá-
lya nélkül maradnak a dorozsmai 
labdarúgók. 

Mint ismert, a létesí tményt 

nyílt árverésen szerezte meg egy 
négytagú befektetői csoport a Sze-
ged LC Kft-től az adósságok fejé-
ben. 

Már hosszú ideje szeretnének, 
a terület értékesítésével, a pén-
zükhöz jutni - eddig nem sikerült. 

Ennek a törekvésnek könnyen ál-
dozatul eshet a megyei I. osztályú 
focicsapat, bár talán megoldást 
jelenthet a város által javasolt cse-
reingatlanos verzió. 

írásunk a 19. oldalon 

Kontrollvizsgálaton a kisperegi ikrek 

Átvették a magyarigazolványt 

A kisperegi Szabó családot, kivált Izabellát és Melindát a szegedi gyermekklinikán min-
denk i jól i smer i . Fotó: Schmidt Andrea 

A szenzációs műtéttel szétválasztott peregi ik-
rek tegnap újabb kontrollvizsgálatokon vettek 
részt a Szegedi Tudományegyetem gyermekkli-
nikáján. A két főszereplőt, Melindát és Izabel-
lát a szokásos ellenőrző vizsgálatra elkísérték 
szüleik, nagymamájuk és nagyobb testvérük. 

A négy évvel ezelőtt, három hónapos koruk-
ban szétoperált lányokat, akik a felsőtestüknél 
voltak összenőve, először a műtétet végző se-
bészprofesszor, Füzesi Kristóf vizsgálta meg, aki 
utána elmondta: a lányok közül Melinda a ko-
rának megfelelően fejlődik, Izabella mozgás-
készségével azonban akad probléma. Ez nem a 
sziámi ikerség következménye - magyarázta a 
professzor, a koraszülötteknél, illetve a kis súllyal 
világra jött gyermekeknél szokott hasonló ideg-
rendszeri probléma jelentkezni. Gyógytornával 
a kislány mozgása javítható, s később, 6 - 7 éves 
korában, ínnyújtó műtéttel a „hiba" jórészt kor-
rigálható. S noha annak idején úgy tűnt, később 
szükség lehet még kisebb plasztikai műtétre, 
ma már látszik, nem kell újabb beavatkozás. A 
kisperegi Szabó család a tegnapi szegedi látoga-
tást kihasználta arra is, hogy átvegye a magyar-
igazolványt, amit valamennyien kértek. 

A Johannita Segítő Szolgálat, az ikrek állandó 
utaztatója és segítője elvitte a családot Hódme-
zővásárhelyre, ahol a szolgálat raktárában élel-
miszert, ruhákat válogattak a szülők és a gyere-
kek. A johannitások találtak már gyógytornászt 
is, aki Szabóék lakásán, a határhoz közeli, Arad 
megyei Kisperegen segít Izabella mozgásán javí-
tani. 

K.K. 

Gyerekekkel menekültek a ház lakói 

Tűzre ébredt 
a Hont Ferenc utca 

Szinte tel jesen kiégett tegnap reggel Szegeden a Hon t Ferenc 
utca 5. szám alatti panelház egyik első emeleti lakása. A lakók 
közül többen pizsamában rohantak ki az utcára. í rásunk az 5. 
o lda lon . . Fotó: Kamok Csaba 
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