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TÉMÁINKBÓL 

VILÁGSZTÁR ENEKEL 
ASZABADTÉRIN 
Montserrat Caballét tegnap este 
a Novotel Hotelben köszöntötte 
Szeged polgármestere. A 
világhírű szopránt egy nagy 
selyem sálkendővel, valamint 
egy méretre készített szegedi 
papuccsal ajándékozták meg. A 
művésznő ma esti 
koncertfellépésén a diplomáciai 
testület több tagja is részt vesz. 

4. oldal 

GYALÁZKODNAK 
A PARKOLÓ AUTÓSOK 
Bíróság előtt felel tettéért az az 
autós, aki a Szepark Kft. Bakay 
Nándor utcai telepén megütötte 
az autóját elszállíttató 
közterület-felügyelőt. A „sárga 
pók" azonban keményen lecsap 
a szabálytalankodókra. 

5. oldal 

MELEGÜK LETT 
A FŰTÉSSZÁMLÁTÓL 
Nem tudják elfogadni a 25 
százalékos többletfogyasztást 
egy szegedi távfűtött társasház 
lakói. A Csongrádi sugárúti 
panelház közösségét a 
csillagászati összegről szóló 
fűtésszámla bőszítette fel. A 
fogyasztók becsapottnak érzik 
magukat. 

5. oldal 

MAGYAR CÉG ÉPÍTI HORGOS 
ÚJ HATÁRÁLLOMÁSÁT 
Új határkapu épül a szerbiai 
Horgoson. A röszkei határátkelő 
párját a tervek szerint jövő 
nyáron, az athéni olimpia 
kezdetére adják át. Az építő 
konzorciumban a KESZ Kft. és a 
Mélyépítő Rt. fogott össze, s 
minden bizonnyal sokat 
számított a pályázat elbírálásakor 
az is, hogy ők építették a röszkei 
határállomást is. 

6. oldal 

SZABÓ GÁBOR: NYITOTTSÁG 
A TUDATOS ZÁRTSÁG UTÁN 
Rektorként az első munkahetén 
van túl Szabó Gábor. A Szegedi 
Tudományegyetem első embere 
elképzeléseiről, az intézmény 
vezetésének strukturális 
átalakításáról nyilatkozott. 

Szieszta 
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Fogadás okozta a mártélyi Dénes János tragédiáját 

Száz kisfröccsért úszott a halálba 

Fejfa. Miután munkahelyéről elbocsátották, Janika a holtág part ján töl töt te minden idejét. Fotó: Karnok Csaba 

Száz kisfröccsért akarta fogadásból átúszni a Ti-
sza-holtágat a mártélyi Dénes János. Az 56 éves férfi 
azonban a visszaúton már nem ért partot. Janikát -
ahogy az üdülőterületen és a faluban is ismerték -
tegnap kísérték utolsó útjára a mártélyi temetőben. 

Egy fogadás okozta a halálát a mártélyi Dénes Jánosnak, 
akit mindenki fanikaként ismert a környéken. Bár az 56 

éves férfinak a faluban volt háza, idejének nagy részét az 
üdülőterületen töltötte. Azon a napon az egyik büfében id-
dogált. A jelenlévők közül néhányan - a híresztelések sze-
rint - kötekedtek vele. Azt mondták neki, hogy ápolatlan, s 
ideje lenne megmosakodnia. Szó szót követett, ma már 
senki sem tudja pontosan, hogy száz, vagy százötven kis-
fröccs volt a fogadás tétje. Mindenesetre rábírták a már 
egyébként is ittas férfit: ússza át a Tisza-holtágat. 

Janika a nyeremény reményében nekivágott a feladat-
nak. A túlpartig nem is volt gond, azonban visszafelé 
alig úszott néhány métert, legyengült szervezete nem 
bírta tovább. Egy közelben lévő horgász sietett segítsé-
gére az elfáradt férfinak - aki ekkor még élt - , s húzta be 
a csónakjába. 

Folytatás a 3. oldalon 

Lemondott 
Habináné 
és Nemes 
Benyújtotta lemondását tegnap 
a szegedi Vivaép Rt. és a Szepark 
Kft. igazgatója. A döntés hát-
teréről egyikük sem beszélt. 

- Az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően, pénteken benyúj-
totta lemondását a Vivaép Rt. ve-
zérigazgatója, Habináné Tuza 
Klára és a Szepark Kft. ügyvezető 
igazgatója, Nemes László - nyi-
latkozta lapunknak tegnap Dózsa 
Gábor, a két cégben többségi tu-
lajdonnal bíró SZKT igazgatója 

Tegnap Habináné Tuza Klárát 
és Nemes Lászlót is megkeres-
tük, de egyikük sem kívánta el-
árulni lemondása indokait. 

A két cég élére már új vezetőket 
is találtak. A Vivaépet a jövőben 
megbízott vezérigazgatóként Sza-
bó Péter irányíthatja, a Szeparkot 
pedig egy SZKT-s munkatárs, 
Forrai Gábor veszi át. 

Részletek az 5. oldalon 

Egy olasz vezetés közben elaludt és karambolozott 

Kétórás teljes útzár Szőregen 
Súlyos baleset miatt tegnap több 
mint két órára lezárták Szőreg-
nél a 43-as főutat. Egy olasz 
rendszámú Alfa Romeo vezetője 
elaludt, az autó frontálisan üt-
között egy darus kocsival. 

Órákra megbénult a forgalom 
Csongrád megye egyik legforgal-
masabb közútján tegnap reggel. A 
43-as főút szőregi szakaszán, az 
errefelé gyakorta járó autósok szá-
mára jól ismert dombhoz 8 óra 
előtt pár perccel érkezett egy olasz 
rendszámú Alfa Romeo. A Deszk 
felé haladó jármű áttért a menet-
irány szerinti bal oldalra, összeüt-
között a szemben szabályosan ha-
ladó darus kocsival. A munkagép 
vezetője egyébként már korábban 
észrevette, hogy a személykocsi 
áttévedt az út másik oldalára, 
megpróbálta elkerülni a baleset, 
fékezett, s amennyire csak tudott, 
lehúzódott az út szélére. 

Hosszan kígyózott a kocsisor tegnap reggel Szőreg határában. Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon 
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