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TÉMÁINKBÓL 

A GALILEI PECSRE KÉSZÜL 
Az idei pécsi országos színházi 
találkozó mindössze tizenkét da-
rabot felvonultató versenyprog-
ramjába beválogatták a Galilei 
élete című szegedi produkciót. A 
Brecht-előadást Zsótér Sándor 
rendezte, a címszerepet Király 
Levente alakítja. Arra már régóta 
nem volt példa, hogy két egy-
mást követő szezonban is szere-
pel szegedi előadás. 

4. oldal 

ÉPÜL A KETTŐS 
KÖRFORGALOM 
Április 22-én, hétfőn kezdődik el a 
Dugonics téri kettős körforgalom 
építése. Magyarországon még se-
hol sem alkalmaztak hasonló 
megoldást: a csomópontokon 
ugyanis a villamos is áthalad. A 
beruházás 400 millió forintba ke-
rül, s előreláthatóan június elejére 
átadják a forgalomnak. 

5. oldal 
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A 2. FORDULOBA JUTOTT 
KÉPVISELŐJELÖLTEK 
Bemutatjuk az április 21 -i, az or-
szággyűlési választások második 
fordulójában versenyben maradt, 
egyéni mandátumért küzdő jelöl-
tek programját. Ma a Csongrád 
megyei 2-es és 5-ös választókerü-
let első három helyezett képvise-
lőjelöltjeválaszol kérdéseinkre. 

7. oldal 
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Hét áldozata van a két tettesnek 

Még egy sorozatgyilkos vallott 
Sz. Zoltán édesanyjának tanyája 

4-> 

£ 
—t 
O 
h-t 

:a holttestek 

megtalálásának helyei 

Jéga Szabó Bernadett | 
1998 július 

\ 

\ 

kukoricás 

\150 m 

\ 

\ 

A balástyai gyilkosságoknál a három lány holttestét egymástól nem messze ásta el Sz. Zol tán. 

Újabb börtönlakóról derí tet ték 
ki Szegeden, hogy több embert 
is megölt. K. Tibor három ál-
dozatát követően bűntársát is 
megölte. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A balástyai rém kizárólag fiatal 
nőket ölt meg. Elcsalta őket, 
majd végzett velük, holttestüket 
pedig elásta. A 18, 19 és 35 éves 
nőnek azért kellett meghalnia, 
mert a férfinak kellett a pénzük. 
A gyilkos azt állította, hogy nem 
egyedül követte el a szörnyű 
bűntetteket. A nyomozók úgy 
vélik, hogy Sz. Zoltán egyedül 
dolgozott. 

K. Tibort - akiről tegnap jelen-
tették be, hogy sorozatgyilkos-
sággal gyanúsítják - és társát, D. 
Józsefet is a haszonszerzés moti-
válta. Idős asszonyt, középkorú 
nőt és módos vállalkozót egy-
aránt meggyilkoltak. A rendőr-
ség azt feltételezi, hogy a páros 
lelkén több gyilkosság is szárad. 
K. Tibor még lelkileg összerop-
pant társát is megölte. 

D. József holtteste egy dorozs-
mai kútból került elő december-
ben. Tavaly szeptember óta nyolc 
embert öltek meg Csongrád me-
gyében. 

írásaink a 3. oldalon 

Kisebbség és választás 
A cigányok, ezen belül is a roma 
nők átlagos iskolai végzettsége, 
foglalkoztatottsági aránya mesz-
sze elmarad a magyarországi át-
lagtól. Ugyanakkor a cigányság 
nem kezelhető egységes csoport-
ként. De a magyarországi kisebb-
ségek sem, mert az etnikai és a 
nemzetiségi csoportok helyzete 
és megoldásra váró problémái 
között óriási a különbség. Persze 
a pártokhoz, a mindenkori kor-
mánypolitikához is konfliktusos 
viszonyuk. Ezt tükrözi a válasz-

tási kampányban való szereplé-
sük. Ellentmondásos helyzetűek 
azért is, mert saját közösségük 
fenntartására egyfajta autonómi-
ára van szükségük, különben el-
vesznek önazonosságuk elemei, 
de nem érdekük elszigetelődni, 
inkább ezt az önkormányzatban 
is formát öltő önállóságot kell 
beemelniük a mindennapi életbe 
- magyarázza interjújában a ki-
sebbségi ombudsman. 

A Nő-unió a 9. oldalon 

A rezsi minden hónapban az asztal mellé ül 

Ötgyermekes apa munkát keres 
Rokkantnyugdíjas, de keresőké-
pes apa, főállású anyaként ott-
hon lévő feleség, öt gyermek, 
valamint nettó 80 ezer forint. 
Bűvészkedés a napi kiadásokkal 
a pusztaszeri családban. Mun-
kára - egyelőre - semmi re-
mény. 

Dékány Tibor családja tiltakozá-
sa ellenére vállalta a nyilvános-
ságot. Felesége, valamint a na-
gyobb gyermekek, a 15 és 20 éves 
lányok, továbbá a 18 éves fiú 
nem álltak kameránk elé, és nem 
is kívántak mindennapjaikról 
beszélni. Mert mit mondana a 
falu, mit szólnának a szegedi kö-
zépiskolás osztálytársak, ha 
megtudnák, milyen gondjaik 
vannak? A családfő mégis úgy 
döntött, tesz egy lépést. Azt kö-
vetően, hogy a munkaügyi köz-
pont után sokadszorra a Munká-
ért Alapítványnál is járt. 

Dékány Tibor csak leveleket kap, állást nem. Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 4. oldalon 

Palesztin zászló alatt vonultak a diákok Szegeden 

Tüntetés az erőszak ellen 

Palesztin és velük szimpatizáló diákok tünte t tek az izraeli erőszak ellen. Fotó: Miskolczi Róbert 

Palesztin zászlót lengetett a szél kedd délután a 
Kárász utcán. Arab diákok és szimpatizánsaik az 
izraeli erőszak ellen tar tot tak békés tüntetést a 
szegedi Belvárosban. 

- Elítélem azt az agressziót, ami mostanában Cisz-
jordániában folyik - indokolta részvételét az egyik 
történész szakos egyetemista a tegnapi békés tün-
tetésen. Szegeden élő, tanuló palesztin és velük 
szimpatizáló diákok az izraeli erőszak ellen rendez-
tek békés tüntetést. A fiatalok palesztin zászlókkal 
és különböző transzparenssekkel felszerelkezve in-
dultak el délután négy órakor a Dóm térről. A 
mintegy száz főből álló menethez csatlakoztak tö-
rök, indiai, amerikai és magyar diákok is. 

A békés menet tagjai útközben többször megáll-
tak, hogy a járókelők láthassák és olvashassák pla-
kátjaikat, transzparenseiket. Szabadságot Paleszti-
nának! - állt az egyik táblán. 

A Dugonics téren üldögélő idősek közül nem 
mindenki értett egyet a demonstrációval: - Mi kö-
zünk nekünk az arabokhoz? - tette fel a kérdést az 

egyik idős ember. - Igazuk van, nem? - kérdezte egy 
Kárász utcai járókelő. 

A palesztinoknak tettek kellenek, nem szavak! -
olvashatták a szegediek. 

- Az izraeliek vegyék el kezüket a Születés Temp-
lomáról, és üljenek tárgyalóasztalhoz. Másképpen 
nem lehet megoldani ezt a konfliktust - mondta 
egy 15 éve Szegeden élő arab férfi. 

- Azért gyűltünk ma itt össze, hogy megemlékez-
zünk az arab-izraeli viszályban elhunyt ártatlan 
palesztin gyermekekről és asszonyokról. Közülünk 
sokan palesztin származásúak, de még soha nem 
járhattak hazájukban. Szent helyeinket sem kímé-
lik az izraeliek - mondta beszédében Mohamed Fi-
rasz Ghadri. 

Elhangzott: a konfliktust úgy lehetne feloldani, 
ha létrehoznák az önálló, független palesztin álla-
mot, a menekültek pedig visszatérhetnének hazá-
jukba. Imádkozzunk mindannyian a békéért! -
kérte a szónok az egybegyűlteket tegnap délután 
Szegeden, a Széchenyi téren. 

A. T. J. 
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