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AZ SZKT RENDEL 
Szeged önkormányzata az 
SZKT-t ruházta fel a helyi tö-
megközlekedés kizárólagos szol-
gáltatói jogával. A döntés értel-
mében a Tisza Volán Rt. helyi 
személyszállítási üzletága alvál-
lalkozóként vehetne részt a tele-
pülés ellátásában. A Csongrád 
Megyei Közigazgatási Hivatal bí-
róság elé vitte a döntést. 

5. oldal 

SZTÁRPARÁDÉ A FÜRDŐBEN 
A Tisza Lajos körúti belvárosi 
gyógyfürdő udvarán ezen a nyá-
ron hatodik alkalommal rende-
zik meg a Nyári esték a fürdőud-
varban elnevezésű programsoro-
zatot. Habkönnyű vígjátékot, bő-
vérű komédiát, eszement bohó-
zatot láthatunk Szegeden ritkán 
megforduló sztárokkal. 

4. oldal 

BÖRTÖN A GÁZOLÓNAK 
Indulatoktól sem mentes tárgya-
lás keretében vizsgálta a bíróság 
azt, mennyiben okolható B. Pé-
ter azért, mert tavaly nyáron há-
rom ember is életét veszítette 
Opusztaszeren egy lángoló Tra-
bantban. A férfit hét év négy hó-
napra ítélték több ember halálát 
okozó ittas járművezetés miatt. 

4. oldal 

UJ HELYSZÍNEN, 

A KERESKEDŐ KÖZBEN! 
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Ingyenes buszjárat a Mars térről, 
a 79-es buszmegállójától 20 percenként 

Információ: 62/547-523 
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Medgyessy Péter elismerte, kémelhárító volt - az SZDSZ kiállt a miniszterelnök mellett 

Nincs válság a koalícióban 
A Medgyessy-ügy folytatásaként a Magyar Nemzet 
újabb dokumentumot köbölt a kormányfőről, amit az 
érintett hamisítványnak tart. A Csongrád megyei el-
lenzék lemondásról, a szocialista párt rágalomhad-
járatról beszél, miután a miniszterelnök elismerte, 
kémelhárító volt. 

Szerda délelőtt az országgyűlésben szóba kerültek a Ma-
gyar Nemzet című napilapban a miniszterelnökről szóló 
írások, amelyek kapcsán Medgyessy Péter elmondta: sür-
gős eljárásban törvénymódosítást kezdeményez, hogy az 
egykori III/III-as ügyosztály teljes névsora nyilvánosságra 
kerüljön. Mint mondta, az a célja, hogy tiszta helyzet jöj-
jön létre az 1990 előtti titkosszolgálatok kérdésében. 

A miniszterelnök a belügyminisztertől, mint titokgaz-
dától felhatalmazást kapott annak közlésére: a Pénzügy-

minisztériumban 1977 és 1982 között kémelhárító tiszt-
ként segítette, hogy idegen hírszerzők ne jussanak ma-
gyar titkokhoz, ne akadályozhassák meg az ország 
IMF-csatlakozását. 

A Magyar Nemzet című napilap szerdai számában is-
mertetett dokumentumra azt mondta a kormányfő, hogy 
az hamisítvány. (E szerint Medgyessy 1976-ban - egy 
esetleges ellenforradalmi megmozdulás indokával - ve-
szélyes, figyelendő és eltávolítandó munkatársak listáját 
állította össze a PM, az OTP és az ÁB dolgozói közül.) 

Rogán Antal (Fidesz) úgy vélte, ha a kormányfőt a bel-
ügyminiszter feloldotta a titoktartási szabály alól, akkor 
már megmondhatja: igaz-e, hogy ő volt a D-209-es szá-
mú szigorúan titkos állományú rendőrfőhadnagy. 

Medgyessy Péter miniszterelnök válaszában leszögez-
te, kémelhárító tiszt volt. 

Továbbra is bizalmáról biztosítja Medgyessy Péter kor-
mányfőt a Szabad Demokraták Szövetségének parlamen-
ti frakciója - jelentette be Kuncze Gábor pártelnök az er-
ről szóló többségi szavazási eredményt ismertetve. Hoz-
záfűzte: bíznak abban, hogy minden információ birtoká-
ban vannak, s leszögezte, a mai ismeretek alapján nincs 
koalíciós válság. 

Megyénkben az országossal „párhuzamos" vélemények 
fogalmazódtak meg: Farkas Sándor, a Fidesz megyei elnö-
ke megdöbbent, Bartha László szegedi polgármester sze-
rint a szocialisták hitelessége kérdőjeleződött meg. Botka 
László, az MSZP megyei elnöke szerint az ellenzék bot-
rányt kelt, Géczi József szocialista képviselő szégyenletes 
időzítésről beszél. 

írásaink a 2 - 3 . oldalon 

Pénteken ér véget az egyetemi vizsgaidőszak 

Kollokviumok a kánikulában 
Nemsokára fellélegezhetnek az 
egyetemi hallgatók: pénteken 
véget ér a nyári vizsgaidőszak, s 
szombatra enyhül a kánikula is. 

Egyik vizsgaidőszak sem kelle-
mes: télen a karácsonyt és a szil-
vesztert keseríti meg, s vékony 
ünnepi öltözékben kell megvívni 
a jeges széllel; nyáron pedig álta-
lában olvadó aszfalton kell meg-
közelíteni a vizsgák helyszínét, 
miközben minden épeszű ember, 
lazsáló vagy kollokviumaival 
gyorsan végző hallgatótárs már a 
strandon fekszik. Nagy a csábítás 
tehát, hogy ne a meleg kollégiumi 
szobában vagy a könyvtárban ha-
joljunk a könyvek fölé, hanem 
egy árnyas kertben a korsó sör 
habját vagy a folyóparton az idei 
bikini divatot tanulmányozzuk 
ugyanilyen elmélyültséggel. Rá-
adásul egy-két vizsgát még szep-
temberre is el lehet halasztani. A 
szegedi Károlyi-kollégiumban 
megkérdezett diákok azonban 
küzdenek még a forrósággal és a 
tananyaggal. 

Riportunk az 5. oldalon A kollégiumi szoba hőmérsékletét a vizsgadrukk jelentősen emeli. Fotó: Schmidt Andrea 

Tanárverő 
nagymama 
Egy tanáron vett elégtételt 
unokáinak az iskolával kapcso-
latos vélt vagy valós sérelmei 
miatt egy nagymama. A vásár-
helyi történet rendőrségi eljá-
rással zárul. 

A vásárhelyi Nagy Sándor utcai 
iskola egyik pedagógusát, Kincses 
Andrea asszisztenst a lakásának 
ajtaja előtt verte meg két tanítvá-
nyának nagymamája. Megragad-
ta a tanárnő karját, majd a hajá-
nál fogva húzta a föld felé a fejét, 
és ütötte, ahol csak érte. 

Kincses Andrea állítja: a verés-
nek, melynek a helyszínre érkező 
édesapja vetett véget, nem volt 
közvetlen előzménye. A reggel 8 
óra előtt néhány perccel történt 
esemény tanúi hívták a helyszín-
re a rendőrjárőrt. 

A történtek magyarázatát sem 
az iskola közalkalmazotti taná-
csa előtt folyt meghallgatáson, 
sem lapunknak nem magyarázta 
meg a verekedős nagymama, P. 
Balázsné, aki ellen a rendőrség el-
járást indított garázdaság miatt. 

Részletek a 4. oldalon 

A rendőrség néhány nap után folytatta az elásott nő holttestének felkutatását 

Továbbra sem találják az áldozatot Ritka szaporulat 
Kiszomboron 

A földradar által jelzett helyen a markológép nem talált semmit. Fotó: Miskolczi Róbert 

A rendőrség nyomozói nem adták fel Sz. 
Zoltán áldozatainak felkutatását, néhány 
napos szünet után tegnap munkagéppel és 
földradarral újabb területet vizsgáltak át a 
Balástya melletti szilvásban. 

- Erre azért nem számítottunk! - sóhajtott 
tegnap délután a Balástya melletti szilvásban 
Katona Ferenc, a markológép kezelője, majd 
így folytatta: - A már megtalált három áldo-
zat helyét pontosan megjelölte Sz. Zoltán, 
ezért kezdetben nem gondoltuk, hogy ezúttal 
tévedett. Azt hittük, legfeljebb pár napig tart-
hat a kutatás, de már egy hónapja eredmény-
telenül keressük a holttesteket. 

A múlt hét közepén felfüggesztették a kuta-
tást, a rendőrség szóvivője azt mondta, értéke-
lik az adatokat, majd azok ismeretében dönte-
nek a folytatásról. A hét végén a szilvástól 
nem messze, a világhírű kutya, Mancs segítsé-
gével próbálták a halastóban megtalálni Sz. 
egyik áldozatát - eredménytelenül. 

A szilvás területen szerdán reggel ismét 
megjelentek a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság munkatársai, és földradarral, va-
lamint markológéppel újra kísérletet tettek a 
hat nő megölését magára vállaló sorozatgyil-
kbs^ másik áldozatának felkutatására. Az 
eg^áiu^mos kutatás sem járt eredménnyel. 

Három borjút hozott a világra a 9116-os, Kati névre hallgató te-
hén Kiszomboron. Az ügyeletes gondozó, Veres László szerint a 
két bika és az üsző minden komplikáció nélkül látta meg a napvi-
lágot, anyjuknak szinte segíteni sem kellett, pedig a hármas ellés 
nagyon ritka. Fotó: Karnok Csaba 
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