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Legalább ezer veszélyeztetettről tudnak a megyeszékhelyen 

Gyermekkoldusok Szeged utcáin, terein 

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

Egyre több kéregető kiskorú lát-
ható Szegeden. A megyeszék-
helyen ezernél is több veszé-
lyeztetett gyermek él. 

- Bácsi, adjon nekem pár forintot! 
- ér utol egy vékony gyerekhang 
, lentről", amikor kilépek a szege-
di Nagyállomás ajtaian. Nem for-
dulok meg, úgy mondom neki: -
Kén mástól, nézd mennyien áll-

nak a villamosmegállóban. -
Nem adtak! - válaszol. - Persze, 
hisz ők is tudják, másnak adod a 
pénzt - mondom, de ekkor már 
ránézek. Egy hét-nyolc év körüli 
kisfiú áll mellettem, aki azzal 
folytatja: - Nem adom oda senki-
nek. Nekem kell. Éhes vagyok. 

Egyáltalán nem követelőző, 
már zavarba hozóan nagyon ud-
varias, ugyanakkor határozott a 

hangja. Megfogom, pontosabban 
ráteszem a kezem a vállára és azt 
kérdezem, ha veszek szendvi-
cset, elfogadja-e. Azonnal vála-
szol: - Igen, bácsi. 

Elindulunk a Kerek-Perec felé, 
a bent lévők, egy vendég és két el-
adó ránk néznek. A fiút noszoga-
tom, válasszon szendvicset, sza-
lámisat. sonkásat, süteményt, 
üdítőt. - Egy fetasajtosat kérek. 

Hosszas győzködés után rá-
beszélek még egy rétest - al-
másra mutat - meg egy kólát. 
Lájtot kér. Kilépünk, leül az 
egyik padra és azonnal neki-
esik. villámgyorsan, egymás 
után harap a szendvicsbe, a ré-
test és a kólát másik kezével 
magához szorítja. 

Folytatás a 8. oldalon 

Aludtak már hajléktalanok a 
pincében, egy reggel pedig valaki 
odapiszkított a szecessziós kapu 
lépcsőjére. A szegedi Fekete sas 
utca 28. lakói úgy érzik, joggal 
aggódnak maguk és értékeik mi-
att, ezért azt szeretnék, ha éjsza-
kára minden aitót bezárhatná-
nak a több irányba is átjárható 
háztömb udvarán. 

Az egyetem gazdaságtudomá-
nyi karának épülete éppen az ud-
var és a Kárász utcai udvar hatá-
rán áll. 

Folytatás az 5. oldalon 

Hadműveleti szünet 
vagy megtorpanás? 
Ellentmondó híreket közölnek 
az ügynökségek a szövetséges 
erők iraki stratégiájáról. Foly-
tatják a légitámadásokat, vasár-
nap este egy bagdadi lakótelepet 
ért találat. 

Amerikai parancsnokok 4-6 na-
pos szünetet rendeltek el a 
Dél-Irakból Bagdad irányába va-
ló előrenyomulásban az utánpót-
lási nehézségek és a váratlanul 
heves iraki ellenállás miatt. 
Mint nevük elhallgatását kérő 
amerikai tisztek közölték, a még 
pénteken elrendelt „hadműveleti 
szünet" azt jelenti, hogy a továb-
bi előrenyomulást addig leállít-
ják, amíg az inváziós erők meg 
nem oldják a logisztikai problé-
mákat a Kuvaitból kiinduló, túl 

hosszúra nyúlt utánpótlási vona-
lon. Ezeket a híreket illetékes 
helyről cáfolták. 

George Bush amerikai elnök 
arra biztatja tábornokait, hogy az 
eredeti terv szerint Bagdadra 
összpontosítsák erőfeszítéseiket, 
noha a szívós dél-iraki ellenállás 
miatt egyes harctéri parancsno-
kok új haditervet szorgalmaz-
nak. Több mint négyezer arab 
önkéntes érkezett már Irakba, 
akik készek mártírhalált halni a 
szövetségesek legyőzésére - kö-
zölte egy iraki tábornok vasár-
nap. Irakiak és külföldi arab ön-
kéntesek fognak öngyilkos me-
rényleteket elkövetni a szövetsé-
ges katonák ellen. 

Bővebben a 2. oldalon 

Elnökségi tag Újhelyi, 
Botka nem futott be 

UGRÁS SZENTES FELETT 
A szentesi televízió-adótorony-
ból ugrott ki négy ejtőernyős va-
sárnap délelőtt. Egyikük sem sé-
rült meg a mutatvány során. A 
földet érést követően a rendőrök 
elől még időben elszeleltek. 

5. oldal 

JURONICSÉK SIKERE 
A németországi Oldenburgban is 
hatalmas sikert aratott a Szegedi 
Kortárs Balett Carmina Burana 
című előadása. A társulat egyik 
legtehetségesebb tagja, Mészáros 
Máté Norvégiában folytatja pá-
lyafutását. Juronics Tamás sze-
rint nehéz lesz pótolni a fiatal 
táncost. 

4. oldal 

TÉMÁINKBÓL 

A FIDESZ-UTODROL 
A Fidesz átalakításáról Orbán 
Viktor azt mondta, hogy létrejön 
a legszélesebb támogatottságot 
élvező közéleti szervezet, amely 
párt marad, de több lesz annál. 
Az új szervezetben a súlypont az 
egyéni választókerületeken lesz 
és bevezetik a szervezeten belüli 
népszavazás intézményét is. 

2. oldal 

A szegedi gyilkosság szemtanúi véres lábbal mentek a kocsmába 

Móri bűnöző az áldozat 

Nem következett be fordulat az 
MSZP hétvégi kongresszusán, 

j Csak a választmány elnöki 
' posztjára történt kettős jelölés, 
I de ott sem történt váltás, a ko-
| rábbi elnök megőrizte tisztsé-
i gét. 

Az előzetes várakozásokkal el-
lentétben, újra Jánosi Györ-
gyöt választotta az MSZP 
tisztújító kongresszusa vá-
lasztmányi elnöknek. Kihívó-
ja, Botka László szegedi pol-
gármester, országgyűlési kép-
viselő a szavazatok egyharma-
dát szerezte meg. A párt vezető 
személyiségei szerint az, hogy 
Botka nem lett választmányi 

Újabb rablás 
Az eladónő futamította meg azt a 
késsel fenyegetőző férfit, aki 
szombaton este megpróbált ki-
fosztani Szegeden egy élelmiszer-
boltot. A rendőrség vizsgálja, hogy 
lehet-e az a férfi az elkövető, aki 
korábban négy boltot rabolt ki. 

Részletek az 5. oldalon 

elnök, nem jelenti a fiatalítás, 
a megújítás megtorpanását az 
MSZP-ben. Kovács László új-
raválasztott pártelnök szerint 
a stabilitásra szavaztak, akik 
Botkával szemben íánosira ad-
tak le voksaikat. 

A másik szegedi szocialista or-
szággyűlési képviselő, Újhelyi 
István ismét bekerült az elnök-
ségbe. Újhelyi a legtöbb szava-
zattal, szám szerint 452 vokssal 
szerzett mandátumot, maga mö-
gé utasítva luhász Pétert, Lam-
perth Mónikát, Kiss Pétert, Tóbi-
ás Józsefet és Csabai Lászlónét 
is. 

Részletek a 2-3. oldalon 

Forgókorlát 
helyett 
kapu? 
Biztonságukat féltik a szegedi 
Fekete sas utca 28. lakói, akik-
nek udvarából kapu helyett for-
gókorlát vezet át a szomszéd 

' udvarba. 

Gyilkosság történt Szegeden, az 
Irinyi utcában. A nyomozók elő-
ször azt hitték, hogy az áldozat 
32 éves, szegedi és S. Zoltánnak 
hívják, később azonban kiderült, 
a neve F. Sándor, móri lakos és a 
rendőrség már régóta kereste. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden, az Irinyi utcában 
szombaton dél körül megölte 
egyik albérlőjének barátját a ház 
tulajdonosa, N. István, akit a 
környéken Pisze Pistaként is is-

mernek. Az épületből néhány 
perccel korábban hangos vesze-
kedés, ordibálás hallatszott. A 
hatvan év körüli tettes a főépü-
letben, egy kirobbant vita közben 
felugrott és mellkason szúrta 
harminckét éves áldozatát, aki-
ről a rendőrség először azt hitte, 
hogy a szegedi S. Zoltán. Csak 
jóval a gyilkosság után derült ki, 
hogy az áldozat nem S., hanem 
az ugyanolyan idős F. Sándor, aki 
nem Szegeden, hanem Móron la-
kott és a rendőrség már régóta 
körözte. 

Bárány Zoltán, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője arra a kérdésünkre, 
hogy rtii okozta a névcserét, azt 
válaszolta, a tanúk először úgy 
„tudták" az áldozat szegedi és S. 
Zoltánnak hívják. A szóvivő a 
nyomozás érdekeire hivatkozva 
arra a kérdésre megtagadta a vá-
laszt, hogy a gyilkossággal gya-
núsított férfi beismerte-e a bűn-
cselekményt, vagy tettesként 
más is szóba jöhet. 

Folytatás a 8. oldalon 

KÖLCSÖNIRODÁBAN A VTV 
Egyetlen főállású alkalmazottja 
van a Városi Televízió Kht.-nak. 
A társaság ügyvezetője egy köl-
csönkapott irodából indítja be a 
műsorkészítést. A felemelt alap-
tőkéből vásárolják meg a techni-
kai berendezéseket. A VTV egy 
hónapon belül indul napi egy-
órás adással. 

4. oldal 

Helyszínelés a tápéi házban. Fotó: Miskolczi Róbert 

ápril is 2 - 3 . 
(szerda-csütörtök) 

VEN! DEGLATOI PARI S Z A K K I A L L I T A S 

SZEGED 
HOTEL FORRAS 
Szent -György i A lber t u. 1 6 - 24 . 

Nyitvatartási idó: 9 - 1 7 óráig 
A belepes ingyenes! 

Forum az El-csatlakozásrol 
(április 3. 10 óra) 

Karamellformazasi bemutató 
(Wenzelné Vígh Maya) 

Zöldségszobrászati bemutató 
(Varga Karoly) 
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