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TÉMÁINKBÓL 

BALOGH KONTRA 
MEDGYESSY 
Balogh László a miniszterelnök 
nemzetbiztonsági múltjával kap-
csolatban tett fel azonnali kér-
dést a parlamentben. A szegedi 
országgyűlési képviselő arra volt 
kíváncsi, Medgyessy Péter ho-
gyan hajtott végre egy most is tit-
kos belügyminisztériumi körle-
velet. 

2. oldal 

TOMPASZIGETI HÁZBAJ 
Nem kapják meg a hivataltól a 
használatbavételi engedélyt egy 
tompaszigeti ház tulajdonosai. A 
magyar-holland művészpár már 
két éve küzd a papírokért. Egy 
szemétdoipb helyén épült házi-
kóval az a gond, hogy néhány 
négyzetméterrel eltértek a ter-
vektől. 

4. oldal 

IMA ÉS EXTÁZIS 
A HIT GYÜLEKEZETBEN 
Alkalmanként két-háromszáz 
hívő vesz részt a szegedi Hit 
Gyülekezete egyház istentiszte-
letén. Olyanok is akadnak, akik 
70 kilométert is utaznak, hogy 
társaikkal együtt énekelhesse-
nek, nevessenek, majd extázisba 
essenek a közös imádság során. 

7. oldal 

NviToBuli 
OMCE CENTER október 2 

szerda 
re»*«- B e n n y J t t R ' Mc Patás 
guests: Spigiboy v OJ. Sámson 
Erotic Cocktail Show 
Mamfrji r*M Mpur Múaánt tkhard fr~iyk hpé 

M a g e o f F i r e S">E 
Funky A Old Music Party V A R I 

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

Családi dráma Csongrádon 

Klaudia hátba szúrta apját 

A csongrádi áldozat húga, S. Mária elképzelhetetlennek tartja, hogy bátyja, Zoltán provokálta volna 
K l a u d i á t . Fotó: Morzsik János 

Hátba szúrta apját hétfőn éjjel 
egy húszesztendős csongrádi le-
ány. S. Zoltán a helyszínen éle-
tét vesztette. 

A családi tragédiát évek óta tartó 
konfliktussorozat előzte meg, 
mely elsősorban az áldozat, S. 
Zoltán és a legnagyobb leánya, 
Klaudia között egyre elviselhe-
tetlenebbé vált. A hétfő esti italo-
zás után hazatérő férfi az otthon 
egyedül tartózkodó lányával szó-
váltásba keveredett. A vita a szo-
bában kezdődött, majd a kony-
hában folytatódott. A veszeke-
désnek Klaudia vetett véget: az 
asztalon lévő kést felkapta, és az-
zal apját hátba szúrta. Bár gyor-
san megérkezett az orvos, segíte-
ni már nem tudott S. Zoltánon. 

Klaudia édesanyja szerint az 
otthoni erőszak, a gyakori lelki 
terror miatt romlott meg középső 
lánya idegállapota. Már jó ideje 
úgy érezi, hogy a sorozatos konf-
liktusok egyszer tragédiába tor-
kollnak. A zaklatott idegállapotú 
lány az eset után nem emlékezett 
a dulakodás részleteire, kedd dél-
után azonban beismerte tettét. 

Részletek az 5. oldalon 

Nemcsók 
miniszteri 
biztos lett 
Miniszteri biztossá és a minisz-
terelnöki hivatal politikai fő-
tanácsosává nevezték ki a sze-
gedi Nemcsók Jánost, a 
Horn-kormány egykori állam-
titkárát. 

Nemcsók János szegedi egyetemi 
tanárt, volt országgyűlési képvi-
selőt, júliustól visszamenőleg 
miniszteri biztossá és a Minisz-
terelnöki Hivatal politikai főta-
nácsosává nevezték ki. Feladata 
az Alföld fölzárkóztatási prog-
ramjának koordinálása. 

Nemcsók Jánosnak többek kö-
zött a Duna-Tisza közi Homok-
hátság vízutánpótlásának bizto-
sítását kell megoldania. Emellett 
a térségben olyan modern mező-
gazdasági technológiákat kell 
megvalósítani, amelyek elősegí-
tik az Európai Uniós csatlako-
zást. A fejlesztésekhez hozzátar-
tozik, hogy jó kapcsolatokat 
ápoljanak a térség vállalkozásai 
vajdasági, kárpátaljai és erdélyi 
vállalkozásokkal. 

Az új miniszteri biztosnak Sze-
geddel kapcsolatban is konkrét 
elképzelései, tervei vannak. 

Folytatás a 3. oldalon 

Száz produkció 
huszonöt helyszínen 
Három héten keresztül egymást 
váltják a programok a szegedi 
egyetemi fesztiválon. 

Színházi muzsika, könnyűzenei 
koncertek és képzőművészeti ki-
állítások várják a szegedi egyete-
mi fesztivál résztvevőit. Három 
héten át, huszonöt helyszínen 
mintegy száz produkció közül 
válogathatnak az érdeklődők. . 

A pörgősebb, bul izósabb szóra-
kozás, vagyis a Back II Black, Ja-
mie Winchester és Hrutka Ró-

bert koncert mellett lesz még Vil-
lon-est és színházi előadás is. 

A fesztivál részletes programja 
mellett Király Lindáról, a Szere-
lem utolsó vérig című film betét-
dalából megismert énekesnőről is 
olvashatnak lapunkban. A ma-
gyar Whitney Houstonra Ameri-
kában is felfigyeltek, egymillió 
dolláros szerződést kapott. A 19 
éves lány Szegeden is meghódí-
totta a közönséget. 

Bővebben a Tisza-partyban 

Polgármester]elöltek Csongrád megye 60 településén 

A többség független 
POLGÁRMESTERJELÖLTEI* 
Csongrád Megye: 60 településen összesen 171 jelölt 

Minden Csongrád megyei tele-
pülés talált magának polgármes-
terjelöltet az október 20-ai ön-
kormányzati választásra. A 60 
helyért 171-en versengenek. 

Az aspiránsok zöme (134) füg-
getlenként lép a választók elé, 
37-en valamely szervezet külön 
ajánlásával. Ez utóbbi csoporton 
belül 24 jelöltet egyetlen szerve-
zet, 13-at pedig több csapat kö-
zös jelöltként indít. Ez a fajta tá-
mogatás leginkább az öt, 10 ezer 
fősnél nagyobb városunkban jel-
lemző: az ottani 19 polgármes-
terjelölt közül csak 3 független, a 
többi mögött egy vagy több balol-
dali, jobboldali, illetve civil szer-
vezet áll. 

A pályázók közül 3 csakis a 
polgármesterséget vállalná, 8 
egyéni, 7 pedig listás önkor-
mányzati képviselőséggel is pró-
bálkozna városában, míg 8 a me-
gyegyűlésbe vágyakozik. 

Összeállításunk a 3. oldalon 

Az idősek világnapján 

Sokan otthonra vágynak 

A szegedi idősek napi megemlékezésen virággal köszöntötték a hölgyeket. A megye minden ötödik 
lakosa hatvanesztendősnél idősebb. Közülük ma nyolcszázán várakoznak szociális otthoni 
e lhe lyezés re . Rész l e t ek a 4. o lda lon Fotó: Gyenes Kálmán 

Jövőre nyílhat a kaszinó 
A korábbi ígéretekkel szemben mégsem nyit ka-
szinót ebben az évben Szegeden a Szerencsejáték 
Rt. Az állami tulajdonú játékszervező társaság ve-
zetősége még mindig nem döntött a pontos hely-
színről és a kaszinó működtetésének módjáról. 

- Még nem született döntés a szegedi kaszinó 
ügyében - mondta tegnap érdeklődésünkre Somo-
rai László. A Szerencsejáték Rt. kommunikációs 
igazgatója korábban azt nyilatkozta lapunknak, 
hogy nyár végéig határoznak arról, hol és kivel 
működtetik majd a kaszinót Csongrád megye 
székhelyén. Somorai hangsúlyozta, amint érdemi 

döntés születik az ügyben, tájékoztatják szerkesz-
tőségünket. 

A Szerencsejáték Rt. kaszinóprojektjének vezető-
je, Németh Gábor közölte: jóllehet ebben az évben 
már biztosan nem nyitnak kaszinót Szegeden, táv-
lati terveik között szerepel, hogy klasszikus játék-
helyet üzemeltessenek a Tisza-parti városban. A 
projektvezetőtől megtudtuk, tovább folytatják a 
tárgyalásokat az önkormányzattal, valamint a kü-
lönböző cégekkel és vállalkozókkal a pontos hely-
színről és a kaszinó működtetésének módjáról. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

