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I Hódmezővásárhelyen! I . 

Nálunk mindent megtalál egy helyen! Töltse meg kosarát olcsón! 
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DISZNÓ NEM EHET 
MARADÉKOT 
Az éttermi ételmaradék veszé-
lyes hulladéknak számít, ezért 
nem szabad disznókkal föletetni. 
Eddig szinte minden kifőzde, 
bisztró és éttermi konyha a ser-
téstartóknak adta el a megma-
radt és összekevert ételeket. A 
tiltás célja a sertéspestis megelő-
zése. 

3. oldal 

A helyi járatok a Marson maradnának 

Uj buszpályaudvar épül Rókuson? 

EVÁZÓK ROHAMA 
Az eváról, vagyis az egyszerűsí-
tett vállalkozói adóról szóló tör-
vényt kedden elfogadta az or-
szággyűlés. Az új adónemet vá-
lasztók negyedéves bruttó bevé-
telük 15 százalékát fizetik be az 
APEH-nek. 

4. oldal 

BONCZ GÉZA-EMLÉKEST 
Farkasházy Tivadar részvételével 
rendezik jövő héten Szegeden a 
Fekete Macska kabaré- és hu-
morfesztivált. Külön emlékestet 
tartanak a néhány éve elhunyt, 
szegedi származású Boncz Géza 
tiszteletére. A Pinceszínház est-
jének címe „Elültettem egy mo-
solyt". 

7. oldal 

A Mars téri buszpályaudvar madártávlatból, Szeged belvárosa felől nézve. Itt csak a helyi járatok maradnának. Fotó: Karnok Csaba 

Sok-sok éve vitáznak már azon város- Volán pályaudvarának bővítésére meg- Az új városvezetés viszont jobban örül- a város más pontján építene korszerű 
atyák is, szegedi polgárok is, hogyan épül- kapná a tér felét, míg az árusok a Mars ne annak, ha a Marson csak a helyi járatú buszpályaudvart. 
jön át a Mars tér. A jelenleg érvényes ön- másik oldalán, emeletes piacon kínálnák buszok központja maradna, míg a távol-
kormányzati döntés értelmében a Tisza portékáikat. sági és helyközi járatoknak a Tisza Volán Részletek az 5. oldalon 

Jugoszláv 
főkonzulátus 
Szegeden 

Árokba fulladt 
Belefulladt a vízzel teli árokba 
egy férfi Szentesen. 

Egy helyi lakos értesítette a szen-
tesi rendőröket tegnap reggel, 
hogy arccal lefelé egy férfi fekszik 
a Szigeti és a Dr. Uhlár utca sar-
kán lévő árokban, a mintegy har-
minc centiméter mély vízben. 

A rendkívüli haláleset miatt 

megtartott szakértői szemle al-
kalmával a bizottság semmilyen 
külsérelmi, idegen-, vagy önke-
zűségre utaló nyomot nem talált. 
A helyszínre érkező orvos megál-
lapította, a 60 éves férfi halálát 
fulladás okozta. Az, hogy a sze-
rencsétlenül járt férfi hogyan ke-
rült a vízzel teli árokba, még nem 
tisztázott. 

A jugoszláv szövetségi kormány 
csütörtöki ülésén úgy döntött, 
hogy Szegeden megnyitja Jugo-
szlávia főkonzulátusát. A kor-
mány közleménye szerint a fő-
konzulátus hatáskörébe Bács-
Kiskun, Baranya, Békés, Csong-
rád, Somogy és Tolna megye tar-
tozik majd. Egyelőre nem derül 
ki, hogy mikorra tervezik a kép-
viselet megnyitását. 

Fotó: Karnok Csaba 
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Bemutatta új meseregényét Darvasi László 

Trapitizni annyi, mint élni 
Darvasi László TVapiti, avagy a 
nagy tökfőzelék-háború című 
könyve első író-olvasó találko-
zójának megszervezését a sze-
gedi Gedói Altalános Iskola vál-
lalta. 

- Egy ismerősöm hatására gon-
dolkodtam el azon: mi lenne, ha 
mesét írnék. Egyik korábbi regé-
nyemben számos halálnemet 
említettem és az ismerős hölgy 
erre utalt, amikor közölte: nem 
tetszik neki a könyvem. Elhatá-
roztam, az erőszaknak még a lát-
szatát is el fogom kerülni a kö-
vetkező alkotásomban. Ez a 
könyv, a több szálú cselekmény 
és a lassan kibontakozó tökfőze-
lék-háború bemutatása mellett 
elsősorban a trapitizésről szól. 
Hogy az mi? Hát maga az élet, 
minden derűjével és vidámságá-
val! - mondta az író, aki lapunk 
munkatársa. 

írásunk a 4. oldalon Darvasi László dedikál. 
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