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T É M Á I N K B Ó L 

AZ ARADAS VESZELYEI 
Áradás is, belvíz is fenyegeti a 
megyét. Ebből az áradás csupán 
lehetséges veszedelem, a belvíz 
azonban máris valós, különösen 
a mélyebben fekvő, Tisza menti 
területeken. Eddig 17 ezer 
hektárt borít víz, és e mennyiség 
napról napra növekszik. 

3. oldal 

SORSFORDÍTÓ EGYEZTETÉS 
Félpályás útlezárást terveznek 
csütörtökre a vásárhelyi gazdák 
Kishomoknál. Tegnap 
Budapesten szakmai 
egyeztetések zajlottak, a mai 
tárgyalás sorsfordító lehet. 

3. oldal 

NEM PIHEN A KOMP 
Ismét közlekedik a tápéi komp, 
egy hónapos téli pihenő után. 
Egy órán át küzdöttek a 
komposok a vasárnapi 
ítéletidőben. 

4. oldal 

•MKB-
belföldi és nemzetközi 

faktoring 

Jőffön bátra n ! 
Intő: 061-26« "431 

«wv.mkh.hu 

A minisztereinek 
ígérete szerint 
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nap múlva ér Szegedre! 
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Három diákot belelöktek a jeges vízbe - Hajszálon múlott az életük 

A Vértóban fürdették őket 

A gyerekek a támadás helyszínén elevenítették fel, hogy mi is történt velük Fotó: Karnok Csaba 

Három kislányt es egy kisfiút vasárnap 
délelőtt megtámadtak a Vértónál. Az egyik 
lánynak sikerült elmenekülnie, a többieket 
a támadók bedobálták a jeges vízbe. Tíz 
percbe tellett, míg negyedik társuk ki tudta 
menteni őket. 

Három 10-15 éves szegedi kislány és egy 
kisfiú vasárnap délelőtt a boltba tartott, 
amikor észrevették, hogy három 17-18 év 
körüli fiatal a nyomukba eredt. A gyerekek 
hiába szaporázták lépteiket, támadóik a 

Vértónál utolérték őket. A legnagyobb lány-
nak az utolsó pillanatban sikerült elmene-
külnie, barátainak azonban nem volt ilyen 
szerencséje. A támadók áldozataikat a part-
tól 5-6 méterre belelökték a jeges vízbe. A 
levegő egyébként mínusz 5 fokos volt. 

A három felnőttkorhoz közeli fiú otthagyta 
a vízben fuldokló két kislányt és a kisfiút, s 
röhögve elrohant. A három gyerek megpró-
bált kimászni, de nem tudott. A ruhájuk má-
zsás súlyként nehezedett rájuk. Hiába kia-
báltak segítségért, senki nem járt arra, csak 

megmenekült társuk hallotta meg segélykiál-
tozásukat. A lány először a fiút húzta ki, 
majd két barátnőjét. A három gyerek leg-
alább tíz percig fuldokolt a jeges vízben. A ki-
hívott rendőrök azzal váltak el tőlük és szüle-
iktől, hogy az esetről jelentést írnak. A kis-
lányok elmondták, miközben megpróbáltak 
kijutni a partra, megfordult a fejükben, ha 
nem sikerül, akár meg is halhatnak a jeges 
vízben. 

írásunk a 6. oldalon 

Mától 
karcsúsodik 
a közszféra 
A szegedi Somogyi-könyvtárból 
négy embert küldenek el mától, 
az iskolákban is lezajlottak az át-
szervezések. Azonban még nem 
tudni, a legutóbbi közgyűlési 
döntés hogyan hat a közoktatás-
ban. Egy pedagógus és 48,5 köz-
alkalmazotti álláshely szűnt meg 
és 12,2 státusnyi túlóra kedvez-
ményt vettek el az igazgatóhe-
lyettesektől. 

A Somogyi-könyvtár a takaré-
koskodás érdekében egy fiók-
könyvtár bezárására kényszerül: 
a Kálvária téren egy tízezer köte-
tes bibliotéka szűnik meg júni-
ustól. Ezt is a közgyűlés döntötte 
el. Az egészségügyből 29 közal-
kalmazottat küldenek el április 
l-jétől. 

Réstletek az 5. oldalon 

Lesznyák 
Judit tervei 
Egyetlen női parancsnoka van 
a délkeleti határszakasznak -
Lesznyák Judit, a nagylaki 
vámhivatal új vezetője. Went-
zel Ágoston utódja, őt tartja 
szakmai példaképének is. 
„Üzenem a csempészeknek: a 
fegyvertől sem félek!" - mond-
ja a fiatal asszony. Családi in-
díttatásból vállalta a pénzügy-
őrséget az ú j vámparancsnok. 
Kilencvenháromban lett pénz-
ügyőr, az első naptól fogva 
Nagylakon dolgozik. 

Részletek a 4. oldalon 

A szentesi kórház orvosa és volt igazgatója ártatlannak mondja magát 

Dr. Kovácsék az ítéletről 
Fellebbez a szentesi kórház orvosa és volt igaz-
gatója, az elmarasztaló bírói ítélet ellen. 

A Szegedi Városi Bíróság a szentesi kórház orvosát 
két év börtönbüntetésre ítélte, nem jogerősen, a 
volt kórházigazgató pedig két év felfüggesztett bör-
tönt kapott, különösen nagy kárt okozó csalás mi-
att. Az előzmény: a kórház baleseti osztályán gyó-

gyított vajdasági betegek gyógyítását sürgősségi be-
avatkozásként tüntették föl, s így az egészségbizto-
sító átutalt a kórháznak 65 millió forintot; minden 
más orvosi kezelésért fizetniük kellett volna a kül-
földi pácienseknek. Az érintettek értetlenül állnak 
az ítélet előtt. 

Bővebben a 4. oldalon 

Virrasztás az esküvői időpontokért 
Autójukban éjszakáznak a jegyesek Szege-
den az okmányiroda parkolójában, hogy az 
általuk megálmodott nyári szombaton az 
előre elképzelt időpontban köthessenek há-
zasságot. 

Egy napot és egy éjszakát is hajlandók sorban 
állni azok a párok Szegeden, akik egy nyári 
szombaton szeretnének összeházasodni. A fi-
atalok akár egy évvel korábban is lefoglalják a 
zenekart, a vőfélyt, az éttermet, de az ok-
mányirodában csak fél évvel előre adnak idő-
pontot. Vancsik Mónikának és párjának az 
egész család besegített: vasárnap délutántól 
hétfő reggelig három óránként váltották egy-
mást az „esküvőőrségben". Mások a rokonok 
közreműködése nélkül, maguk várják a hiva-
tali ügyintézés kezdetét, nekik leginkább az 
unalom és a mosdó hiánya okoz gondot. Az 
okmányirodában elmondták, egy adott idő-
pontban három esküvőt képesek celebrálni, 
de szinte minden pár a városháza házasság-
kötő terméhez ragaszkodik. 

A várakozók listát írnak, kinek melyik időpont felelne meg Fotó: Karnok Csaba R ipor tunk az 5. o lda lon 

Los Angelesben 77. alkalommal gyűltek össze 

Tarolt az Oscaron 
A millió dolláros bébi 

Magyar idő szerint tegnap hajnalban osztották ki Los Angelesben 
az amerikai Mozgóképművészeti és - tudományi Akadémia Os-
car-díjait. A 77. alkalommal rendezett gálán tarolt A millió dollá-
ros bébi című alkotás, melynek női főszereplője (képünkön), Hi-
lary Swank átvehette a szobrocskát. Összeáll í tásunkat a 2. olda-
l o n o l v a s h a t j á k Fotó: MTI/AP/Reed Saxon 
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