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TÉMÁINKBÓL 

MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS 
ATÉT SZEGEDEN 
Amennyiben a szegedi önkor-
mányzat és a Délép Ipari Park 
csaknem 90 tulajdonosa bizto-
sítja a fejlesztéshez szükséges te-
rületet, akkor a Sole Hungária 
Rt. 1 , 2 milliárd forintos beruhá-
zást valósíthat meg Szegeden. 
Ha nem, akkor az új üzemek 
Pásztón épülnek fel. 

3. oldal 

MEGRÁZÓ FOTÓK 
AZ ONKOLÓGIÁRÓL 
Mohos Angéla fotóriporter nem 
sokkolni akarja a közönséget a 
rákos gyermekek klinikai hét-
köznapjait bemutató sorozatá-
val, hanem felhívni a súlyos és 
gyógyíthatatlan beteg gyermekek 
és családtagjaikat segítő alapít-
vány támogatására. A kiállítás 
hétfőn nyílik Szegeden, az 
MTSZ-székházban. 

6. oldal 

NAGY BAJBAN A CÍMVÉDŐ 
FRANCIÁK 
A labdarúgó-világbajnokság teg-
napi, eddig leggólszegényebb 
napján nagy meglepetésre a fran-
ciák megint nem tudtak betalál-
ni a kapuba. így nagyon nehéz 
helyzetbe került a címvédő csa-
pat, a dánokat mindenképpen le 
kell győzniük a továbbjutáshoz. ' 
A labdarúgó-vb góllövői listáját 
jelenleg a német Klose vezeti 
négy góllal. 

19. oldal 
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Friss illatú, új kötetek 
a könyv ünnepére 

Ifessék választani: a legolcsóbb kötet 500, a legdrágább 7990 forint. Fotó: Miskolczi Róbert 

Az idei könyvhéten 63 hazai és 
13 külföldi könyvkiadó össze-
sen 188 kiadvánnyal mutatko-
zik be. 

Több száz lelkes olvasó vett részt 
tegnap a Dugonics téren a 73. 
ünnepi könyvhét megnyitóján, 
nem riasztott el senkit a boron-
gós idő. A hazai könyvek pél-
dányszáma évről évre csökken, 

ma alig haladja meg a harminc-
millió darabot, közben pedig for-
galmuk egyre emelkedik. Ez any-
nyit jelent: a vevőnek mind töb-
bet kell fizetnie az olvasás örö-
méért. Ha valaki az összes most 
megjelenő könyvet megvásárol-
ná, az több mint 375 ezer forint-
jába kerülne. 

Ennek ellenére a felmérések 
szerint az elmúlt két évtizedben 

nőtt az olvasók és az otthoni 
könyvtárak száma.Tegnapi, sze-
mélyes hangú megnyitó beszédé-
ben Berta Árpád, az SZTE Bölcsé-
szettudományi Karának dékánja 
hangsúlyozta: az új könyvnek 
nem nyomdaszaga, hanem illata 
van, lapozgassák, ízlelgessék ezt 
az illatot, olvassanak sokat. 

Összeállításunk az 5. oldalon 

Kényszerű aratás Hatrongyoson 
Egy tonna alatti termést takarítottak be őszi 
káposztarepcéből a Makó melletti Hatrongyoson 
az aszály miatt. 

Tegnap elkezdődött az aratás Csongrád megyében. 
Am ebben nem sok örömét lelte a tulajdonos, mi-
vel kényszerűségből fogtak hozzá az őszi káposzta-
repce betakarításához. Mint ahogy azt Márton Ká-
roly makói falugazdásztól megtudtuk - akinek csa-
ládjáé a várostól 25 kilométerre, Hatrongyoson ta-
lálható 17 hektár - , a repce a szó szoros értelmében 
lábon megszáradt. 

Az ominózus területen 0,8 tonna repce termett 
hektáronként a szokásos 3 tonna helyett. Márton 

Károly elmondta, a múlt kedd óta nem mértek érté-
kelhető mennyiségű csapadékot, az a vidék kima-
radt az égi áldásból. Az év első öt hónapjában mind-
össze 40 milliméternyi csapadék esett. Eleinte kü-
lönben biztatóak voltak a kilátások, a legjobb minő-
ségű vetőmagot vetették el, a talajra műtrágyát 
szórtak, aminek hatására sok magot hozott a nö-
vény, s két méter magasra nőtt. Majd a csapadékhi-
ány következtében egyszerűen kiszáradt. 

Makó környékén a jövő hét elején is aratnak 
majd repcét olyan területeken, amelyeken nem 
pusztított ilyen mértékben az aszály. Lassacskán 
elkezdődik az árpa betakarítása is. 

EK. 

Újabb eszközökkel kutatnak a holttestek után 

Ismét Balástyán járt 
a sorozatgyilkos 
A balástyai rémként elhíresült 
Sz. Zoltán újabb helyszíneket 
mutatott meg a rendőröknek a 
szilvás környékén. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hét közepén, szerda délután 
Sz. Zoltán ismét a balástyai ta-
nyavilágban járt. A 34 éves soro-
zatgyilkost rendkívül szigorú 
biztonsági intézkedések mellett 
szállították ki a szilváshoz, ahol 
már két hete hiába kutatnak a 
szakemberek a férfi áldozatai 
után. 

A rendőrség munkatársai eddig 
hiába kutattak speciális földra-
darral a holttestek után, nem ta-
lálták meg azokat, így tegnap át-
menetileg abbahagyták a kere-
sést. Ennek valószínűleg az lehet 
az oka, hogy ez alkalommal Sz. 
Zoltán nem tudta olyan ponto-

san megjelölni a holttestek elföl-
delésének helyét, mint az előző 
három esetben. Értesüléseink 
szerint hamarosan új, különleges 
kutatási módszereket vetnek be. 

A bilincsbe vert Sz. Zoltánt 
legalább hat rendőr kísérte a 
helyszínre, akik egy pillanatra 
sem tágítottak a férfi mellől. Itt a 
férfi, információink szerint, a 
közelben lévő tanya melléképü-
lete felé mutatott, majd később 
elvitték a szilvásba is, ahol az ed-
dig felásott terület mellett lévő 
szilvafasorba vezették. 

A balástyai emberölések leg-
újabb fejleményeiről, a nyomo-
zás jelenlegi állásáról ma sajtótá-
jékoztatón számolnak be a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság munkatársai. Egyes 
szakértői vélemények nem zár-
ják ki, hogy Sz. Zoltánnak férfi 
áldozatai is lehetnek. 

Medgyessy államtitkárnak kérte fel 

Szalay egyházi 
ügyekért felelhet 
Szalay István volt szegedi szocialista polgármestert kérte fel 
Medgyessy Péter kormányfő a Miniszterelnöki Hivatal egyházügyi 
államtitkársága vezetőjének. Jóllehet Szalay korábban azt tervezte, 
befejezi az aktív politizálást, elfogadta a felkérést. 

- Medgyessy Péter hétfői felkérésére az egykori szegedi szocialista 
polgármester és országgyűlési képviselő huszonnégy óra gondolko-
dási időt kért, aminek letelte után közölte a kormányfővel: vállalja 
a feladatot. 

Medgyessy korábban Wildmann Jánost, az Egyházfórum című ke-
resztény folyóirat alapító főszerkesztőjét szerette volna megbízni a 
Miniszterelnöki Hivatal egyházügyi államtitkárságának vezetésé-
vel, ám - lapértesülések szerint - a katolikus püspöki kar több meg-
határozó tagja ellenérzésekkel fogadta a kormányfő döntését. így 
Wildmann kinevezése bizonytalanná vált. Szalay Istvánt állítólag 
magas egyházi méltóságok javasolták a posztra. Ezen értesülésün-
ket nem erősítette meg az érintett. Csupán annyit mondott: úgy ér-
zékeli, olyan jelzéseket kap, hogy elfogadják személyét katolikus 
körökben. 

- Én sehol sem jelentkeztem azzal az ötlettel, hogy egyházi ügye-
kért felelős államtitkár szeretnék lenni - közölte Szalay, aki 1994 és 
1998 között volt Szeged első embere, majd azt követően az MSZP 
parlamenti képviselője. Elmondása szerint polgármestersége idején 
mintaszerű volt a kapcsolat az önkormányzat és az egyházmegye ve-
zetése között. 

Folytatás a 3. oldalon 

A bicikli kiegészítője a bukósisak, a görkorcsolyáé pedig a térd- és könyökvédő 

A vakáció veszélyeket is rejt 
A nyári szünidőben öt-nyolc 
százalékkal nő a gyermekba-
lesetek száma, itt az ideje fel-
hívni a figyelmet a veszélyekre. 

A szegedi mentőállomás vezetője, 
Zentay Attila főorvos több éves 
tapasztalata alapján tudja, milyen 
tipikus veszélyek fenyegetik a 
gyerekeket. A jellegzetes otthoni 
gyermekbaleseteket az áramüté-
sek, tüzek, a szabadon hozzáfér-
hető vegyszerek, gyógyszerek idé-
zik elő. A korszerű játszóterek lé-
nyegesen kevesebb veszélyt rejte-
nek, mint a régiek, de azért eze-
ken sem árt az óvatosság. A ke-
rékpárbalesetek zöme abból fa-
kad, hogy a gyerekek takarásból 
hajtanak hirtelen a járművek elé, 
vagy a mellékútról figyelmetlenül 
igyekeznek a főútra. 

Az új játszóterek kevésbé balesetveszélyesek. Fotó: Kamok Csaba írásunk a Családi körben 

Itt a pultnál, ott a főúrnál 

Szegedén számos étterem várja a városba látogatókat, változatos kínálattal és árakkal. Őrjáratunkat 
a Széchenyi téren kezdtük. Részletek a 7 . oldalon. Fotó: Karnok Csaba 
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