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TÉMÁINKBÓL 

VIZ ALATT KÖZEP-EUROPA 
Közép-Európában sokfelé árvi-
zek pusztítanak, Ausztriában ed-
dig hat ember halt meg az ára-
datban, Dél- és Nyugat-Csehor-
szágban, illetve Prágában 50 ezer 
embert kellett kitelepíteni lakhe-
lyéről. Az újabb dunai árhullám 
hazánkban várhatóan eléri a va-
laha mért legmagasabb szintet. 

2. oldal 

KEMÉNY DÉNES VADÁSZIK 
Kemény Dénes olimpiai és Euró-
pa-bajnok vízilabdázó Vásár-
helyre jár vadászni. A szövetségi 
kapitány általában nagyvadakra 
lő, egyik büszkesége egy tízéves 
őzbak. Kemény számos egzoti-
kus vadat, kengurut és varacskos 
disznót is ejtett már külföldi tú-
rái során. 

4. oldal 

i t t E j E E D l ; 
Napi ajánlat: 

PROFI FRISS ÖBLÍTŐ 
koncentrátum, 11 199 Ft 

Atfntetunk csak a késztet erejéig tart! "199 Ft/1 
HodmezöraurMy. Andrassy ut • Szeged Makkostai ut 4 

KISLANYOKAT SIMOGATOTT 
-VÁDAT EMELTEK 
Megrontás és szeméremsértés 
alapos gyanúja miatt kezdett 
nyomozni a szegedi rendőrség 
Gy. László szegedi szabad-
idő-szervező ellen. Az előzetes 
letartóztatásban lévő férfi ellen 
ejtették a szeméremsértés gya-
nújának vádját, ám megrontás 
vádjával a bíróság elé kell állnia, 
mivel kislányokat simogatott. 

5 . oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Szálloda vagy személyszállító hajó lesz a régi gőzös 

A Szőke Tisza sorsára vár 

Egy befektető már építési engedélyt is szerzett a Szőke Tisza fölújítására. Fotó: Gyenes Kálmán 

Újra vízre szállhat a szegedi Szőke Tisza ha-
jó, amely évtizedeken át a város jelképe volt, 
csakúgy, mint a fogadalmi templom vagy a 
városháza. Bár a régi gőzös fölött elszállt az 
idő, s hajózásra már nem volt alkalmas, étte-

latot tett. Amikor három éve elvontatták a 
rondellától, üres lett a rakpart - azoknak, 
akik megszokták jelenlétét, még ma is hiány-
zik. 

A régi téli kikötőben haldokló hajó meg-

sem fogják látni" című televíziós műsor szer-
kesztő-műsorvezetője is fölemelte a szavát. 
Talán nem hiába. Egy háttérbe húzódó befek-
tető talán fölújítaná a Szőke Tiszát. 

rémként és diszkóként még sokáig jó szolgá- mentésére még Ráday Mihály, az „Unokáink írásunk az 5.oldalon 

Öngyilkos 
ámoldutó 
Dorozsmán 
Születésnapján akart öngyilkos 
lenni egy 26 éves férfi Kiskun-
dorozsmán, a járókelők vágták 
le a kötélről. Az öngyilkosjelölt 
ezután ámokfutásba kezdett. 

Sajátos módon akarta megünne-
pelni születésnapját egy kiskun-
dorozsmai férfi. A 26 éves fiatal-
ember a rendőrség információi 
szerint ezúttal valószínűleg ala-
posan a pohár fenekére nézett. 

A férfi a déli órákban úgy dön-
tött, felakasztja magát a dorozs-
mai piacon. Az öngyilkosság 
szemtanúi azonban megmentet-
ték az életét, elvágták a kötelet. 
A férfi ekkor felpattant kerékpár-
jára, és ezzel megkezdődött 
ámokfutása Dorozsma utcáin. 
Több ház ablakát betörte. A ga-
rázda később kést szerzett és ez-
zel fenyegetőzve arra kényszerí-
tett egy gépkocsivezetőt, hogy vi-
gye magával. Ám hogy hová, azt 
nem tudta megmondani. Az au-
tósnak végűi sikerűit elmenekül-
nie. 

Az időközben értesített rend-
őrök egy dorozsmai úti lakóház 
tetején érték utol a meglepő mó-
don ünneplő fiatalt. A kiérkező 
mentők ellátták az öngyilkosje-
lölt sérüléseit, majd a a szegedi 
kórház pszichiátriai osztályára 
szállították. A 26 éves fiatalem-
ber ellen garázdaság és kénysze-
rítés miatt eljárás indult. 

A. T. J. 

Hasznos a szennyvíz 
Egyszerű és olcsó megoldást kínál a gazdaságok, az állattartó telepek, 
az ipari üzemek, sőt a kisebb falvak szennyvízkezelésére is Török Jó-
zsef makói feltaláló. A módszert ősszel az új makói szennyvíztisztító 
telepen is kipróbálják. 

A szerves hulladék, a szennyvíz nemcsak többmilliárd forintos be-
ruházás segítségével, hanem a Debreceni Agrártudományi Egyete-
men kidolgozott, és az ottani környezetvédelmi szakértő, dr. Köhler 
Mihály által szabadalmaztatott eljárással is ártalmatlanítható, sőt: 
hasznos anyaggá alakítható. 

Részletek a 3. oldalon 

Az egyetemista cellájában folytathatja jogi tanulmányait 

Tanárigény a Csillagban 

Manchesteri fociőrület 

Tegnap délután megérkezett Budapestre a Manchester Uni ted labdarúgócsapata, amely ma a ZTE el-
len játszik Bajnokok Ligája selejtező mérkőzést. Az angolok este - képünkön Veron (balról) és Butt - , 
a meccs helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban tréningeztek. A helyszínen több százan nézték vé-
gig, hogy Beckhamék miként készülnek. Részletek a 15. oldalon. MTITelefotó: Illyés Tibor 

Szeretné folytatni a Szegedi Tu-
dományegyetem jogi karán 
megkezdett tanulmányait a 
Csillag börtönben raboskodó 
Bálint Tamás. A börtönparancs-
nok azonban csak azzal a fel-
tétellel járult hozzá másodéves 
diák „önképzéséhez", hogy a 
rabhallgatónak a börtönben kell 
megszerveznie a konzultáció-
kat és a vizsgákat. 

A 30 éves Bálint Tamást három 
éve négy év 8 hónap börtönbün-
tetésre ítélték. A férfi azonban a 
meghatározott időben, 1999. jú-
nius 11 -én nem vonult be a gyu-
lai börtönbe, azaz nem kezdte 
meg büntetésének letöltését, ha-
nem az ellene kiadott országos 
körözéssel nem törődve saját ne-
vén jelentkezett a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karára, ahová fel is vet-
ték. Bálint Tamás úgy gondolta, 
hogy börtön helyett jogi diplo-
mát szerez, így büntetésének el-
évülésével szinte azonos időben 
végez. A körözés sokáig nem ve-
zetett eredményre, közben Bálint 
Tamás rendszeresen részt vett az 
előadásokon, az első évet be is fe-
jezte. 

A fiatalembert egyébként lo-
pás, csalás, okirattal visszaélés 
miatt ítélték el. A rendőrök Bá-
lintot az év elején, a jogi kar épü-
lete előtt fogták el, éppen elő-
adásra tartott. A joghallgató 
azonban nem adta fel, elfogása 
után, már a börtönből kérvé-
nyezte, hogy tegyék lehetővé ta-
nulmányai folytatását. 

Folytatás a 4. oldalon 

A diák a rácson kívül szeretne tanulni , a parancsnok pedig a vas-
tag falak mögött fogadná a tudományegyetem jogi karának tanára-
i t . (Képünk i l lusz t rác ió) Fotó: Schmidt Andrea 
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