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A rottweiler őrjöngött, és kibújt a kerítésen Kiszomboron 

Kutya támadott meg egy 
babakocsit toló anyukát 

Bevásároltunk az ünnep előtt 

Kölni- és kalácsteszt 

Versenytársak - húsvéti teszt a szerkesztőségben Fotó: Karnok Csaba 

Az egyik belvárosi trafik locsolókölnije 
vitte el a pálmát szerkesztőségünk belső 
tesztje szerint, de a Cora egy rózsaszínű 
üvegcséje is dobogós lett. Nem vizsgá-
zott rosszul a Tesco és a Cora kalácsa 
sem, viszont a Lidi terméke leverte a lé-
cet. Ez utóbbi hipermarketben ráadásul 

se híre, se hamva nem volt a csokinak és 
a tojásnak. A kiszolgálás is hagyott kí-
vánnivalót maga után a multiknál, és 
rémisztő a várakozó vevők tömege a 
pénztáraknál. 

Húsvét előtti körképünk a 3. oldalon 

A költő lekváros ajánlása 
A makói Espersit-ház megkapta azt az 
értékes könyvet, amelyben József Attila 
dedikált egy lekváros palacsintáért. 

5. OLDAL 

HARMINCÖT MAZSA PONTY 
Harmincöt mázsa pontyot telepített tegnap a 
Hermán Ottó Horgászegyesület Szegeden és 
környékén, például a Holt-Marosba is. 

5. OLDAL 

A kiszombori Süveg család az anyuka gyógyulásáig egyelőre csak a kórházban le-
h e t e g y ü t t Fotó: Gyenes Kálmán 

Nagy testű kutya rontot t rá egy ba-
bakocsit toló asszonyra Kiszomboron. 
A baba, bár kiesett a kocsiból, sé-
rülések nélkül vészelte át a támadást, 
édesanyját azonban meg kellett ope-
rálni. A ház tulajdonosa azt állítja: a 
házőrzőt valaki felhergelte, azért vi-
selkedett agresszíven. 

Süvegné Nagy Ivett a kórházban tegnap 
azt mondta nekünk: nem szívesen em-
lékszik vissza az átélt borzalmakra - be-
le sem mer gondolni, hogy akár tragédia 
is történhetett volna szerdán délután. A 
kutyatámadás idején a temetőből jött 
visszafelé, ahová azért ment, hogy vi-
gyen egy csokrot édesapja sírjára. Maga 
előtt tolta a járdán a babakocsiban fél-
éves kisfiát, Mersét. A nagy termetű 
házőrző odafelé még csendes volt, visz-
szafelé viszont szinte őrjöngve ugatott 
és pillanatok alatt préselte át magát az 
Óbébai utca 59/A számú ház kerítésé-
nek résén. Azonnal a földre rántotta a 
nőt, amitől megbillent a babakocsi, a 
kisfiú pedig kiesett belőle. A kutya a fia-
talasszony combjába mart, egymás után 
háromszor. 

Kiáltozására pillanatok alatt az utcára 
rohantak a szomszédok, akik először a 
babát menekítették, majd a kutyát zavar-
ták el. A mentő perceken belül megérke-
zett, mindkettőjüket kórházba vitte. Sü-
vegné combján tízcentis, mély sebeket 
kellett összevarrnia az ügyeletes sebészor-
vosnak, aki azt mondta: ilyen csúnya sé-
rüléseket még nem látott pályafutása 
alatt. Szerencse a szerencsétlenségben, 
hogy a kisfiú a kutyatámadás idején aludt, 
ráadásul takaróra eset, így sérülést nem 
szenvedett, mi több, nem ébredt fel és 
ezért a kutya figyelmét sem vonta magá-
ra. Őt már csak megfigyelésre tartják bent 
a makói kórház gyermekosztályán. 

Folytatás a 3. oldalon 

Sándor János felfüggeszti 
színházi örökös tagságát 
Tbvább gyűrűzik a botrány Székhelyi 
József színigazgató szombati SZDSZ-
küldöttgyűlésen elmondott beszéde 
miat t . Sándor János rendező (képün-
kön) felfüggeszti örökös tagságát, amíg 
Székhelyi áll a teátrum élén. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Sándor fános rendező levélben tudatta 
Székhelyi Józseffel, művészhez méltat-
lan kijelentése miatt felfüggesztettnek 
tekinti örökös tagságát mindaddig, amíg 
ő áll a Szegedi Nemzeti Színház élén. A 
Kapcsolatok oldalon olvasható a szín-
igazgató „bocsánatkérő" levele, amely-
ben arról is beszámol, hogy két évvel ez-
előtti szegedi kinevezése óta életveszé- Részletek a 3. és a 12. oldalobn 

lyes fenyegetése-
ket, névtelen leve-
leket, sőt egy em-
beri ürüléket tar-
talmazó postai 
küldeményt is ka-
pott, szerdán pe-
dig egy hölgy tele-
fonon azt közölte 

vele: a holokauszt még nem fejeződött 
be, és reméli, hogy ő és a családja miha-
marabb meg is tapasztalja ezt. Informá-
cióink szerint a Fidesz helyi szervezete 
március 31 -én délutánra kért és kapott 
közterület-foglalási engedélyt a rendőr-
ségtől: tüntetnek a színháznál. 
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K E D V E Z M É N Y ! ! ! ! ! 

Rátkai Sándor lakásának előszobájában tanítja a papucskészítést 

Látványműhely és szegedikum 
A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

Még mindig napi két papucsot varr a mester szűkös körülmények 
k ö z ö t t , m e l l e t t e t a n í t v á n y a Fotó: Frank Yvette 

Három inast tanít a világhírű 
szegedi papucs készítésére a 91 
éves Rátkai Sándor. Amióta 
1966-ban kidobták Dóm téri 
műhelyéből, lakásában készül-
nek a műremekek. 

„Azt mondtad, addig nem hagy-
tok meghalni, amíg nem kapom 
meg az ígért műhelyt" - mondta a 
népművészet mestere, népi ipar-
művész, az utolsó szegedi papucs-
készítő, Rátkai Sándor nemrégi-
ben, a Szegedért Alapítvány gála-
estjén Szalay István volt polgár-
mesternek. Az alapítvány díjával 
kitüntetett mester kissé ingerült 
szavaiból az is kiderülhetett, im-
máron polgármesteri ciklusokon 
átívelő probléma a „hírős" szegedi 
papucsműhely elhelyezése. 

Az utánozhatatlan, kézzel varrt 
- és nem ragasztott! - szögedi pa-
pucs bánt óriási a kereslet, nép-
tánccsoportok rendelnek belőle, 
nincs két hete, hogy Berlinben ál-
lították ki, és hogy Venezuelába 
vitte egy szépségldrálynő. 

Folytatás az 5. oldalon 

NYÍLT HET 
ÁPRILIS 1 9 - 2 5 - I G ! 

. H o z z á m t a r t o z n a k 
st i lus é s m i n ő s é g 

/O.tr ,11,1/ 

„A világ egyik vezető divattervezöjekön! mindig a alílust és a minőséget tartom szem előtt. Létem 
alapelemei Ösztönösen ezt keresem, s amint meglátom, tudom, rátaiattam." /Gérard/ 
A Ford ts ezt tartotta szem előtt, amikor megalkotta ezt az igazán vonzó autót. Az új ForclFocus maga-
sabb kategóriák joflemzőit viseli. A formíítarvezés? Végletekig kifinomult. A belső tér? Precíz és komfortos 
- önmagában is egyedülálló élményt nyújt. A motor? Európa legjobb szakemberei fejlesztettek ki. 
Számtalan technikai újítás, amivel a FordFocu» biztonságot ás felejthetetlen vezetési élményt nyújt 
önnek. Legyen most az öné a valódi stíus és minőség! 
A további részletekről érdeklődjön Ford-márkakereskedésünkben. 
tlllf.W Az Euró MCAP birt->-Krági taoztefc afegján ̂ «¿¿«-tójén az ú; t •:» ::Focua a legmagasabb pontazAiwr«! <vxtemo«a M 
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