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P9# f J I Tóth Vera élőben VOLT EGYSZER EGY CSAPAT Ébredő Cserepes 
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P9# f J I A megasztáros Tóth Verának 
boldogság, ha élőben énekelhet. 
Például ma este, Szegeden. 

A szegedi foci utolsó nagy csapata, a Szeol AK 
gárdája 1984-ben kilencedik lett a labdarúgó 
NB I-ben. Mi van az egykori kedvencekkel? 

Újra zsong a szegedi 
Cserepes sori piac -
gyógyszer és cigi is kapható. 
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Ki rugdosta halálra Simon Gézát, a makói prímást ? - Ötven év után indul a nyomozás 

Tizenötmillióra perli az államot 
Meglehet: Simon László majd-
nem fél évszázad után szembe-
nézhet apja gyilkosaival. A Ma-
kó-szerte ismert muzsikust 
1957-ben karhatalmisták rug-
dosták halálra, fia pert indított a 
méltányos kártérítésért. A kato-
nai ügyészség most elkezdte a 
nyomozást: megpróbálja kiderí-
teni, kik ölték meg Simon Gézát. 

Simon László nemrég pert indí-
tott a magyar állam ellen, miután 
a hatósági önkény miatt kárt 
szenvedettek és hozzátartozóik 
kárpótlása keretében nemrég 
négyszázezer forintot kapott, 
testvéreivel együtt: édesapját, Si-
mon Gézát ugyanis karhatalmis-
ták rugdosták halálra 1957-ben. 
László tizenötmillió forintra perli 
az államot, mondván: édesapja 
elvesztése derékba törte az életét, 
rögtön az iskola után munkába 
kellett állnia, továbbtanulásról 
nem is álmodhatott. Most kide-
rült: ami édesapjával történt, az 
az emberölés súlyosabban minő-
sülő esete, ami soha nem évül el. 
A jogi helyzet tisztázása érdeké-
ben ki kell deríteni, mi történt 
1957-ben Simon Gézával. 

írásaink a 3. oldalon 

A miniszterelnök 
igérete szerint 

azM5-ös autópálya 

mm 
nap múlva ér Szegedre! 
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Simon László azt mondja, a szimbolikus kártérítés kevés egy derékba tört életért Fotó: Szabó Imre 

A villamos magyar 
hangja: Kaupert Júlia 

Kaupert Júlia hangját nemcsak a rádióból 
hanem a villamosokról is ismerhetik a 
h a l l g a t ó k Fotó: Miskolczi Róbert 

A villamosok és a 
trolik magyar hang-
ja, Kaupert Júlia, a 
Magyar Rádió mun-
katársa. 

Kaupert Júlia család-
ja eddig nem is tu-
dott arról, hogy az 
asszony hangja kö-
szönti az utasokat a 
Szegeden közlekedő 
új trolibuszokon és 
villamosokon. A 
közlekedési társaság 
tervezi, hogy angol 
nyelven is rögzítik a 
tájékoztatót. Kau-
pert Júlia egyébként 
hírszerkesztő, nevét 
és hangját több mint 
tíz éve ismerhetik a 
hallgatók a Magyar 
Rádió szegedi román 
nyelvű adásából. 
Marosvásárhelyen 
született, Brassóban 
végezte a gimnáziu-
mot. 

Bővebben az 5. oldalon 

Tilos temetni 
Hódmezővásárhely, Szeged és Mórahalom sírkertjeiben 
olyan magas a talajvíz, hogy a tisztiorvosi szolgálat a napok-
ban temetési tilalmat rendelt el. A tilalom alól van kivétel: a 
magasabban fekvő részeken, a próbaásás eredményétől füg-
gően megszerezhető az engedély. 

Bővebben a 4. oldalon 

Róma városa 
színültig telt 
Róma, az Örök Város valósággal ful-
doklik a zarándokok áradatában, a köz-
lekedés megbénult. II. János Pál pápa 
temetésének napja nemzeti gyásznap 
Magyarországon is. Számos program 
Szegeden is elmarad. 

Rómára szerdán képletesen kiakasztották 
a „Megtelt!" táblát, s délben a polgári vé-
delem vezetői közölték: már nem érdemes 
beállni a sorba, a pápai ravatalhoz a Szent 
Péter-bazilikába csak az juthat be, aki már 
elfoglalta helyét sok kilométerre húzódó 
sorokban. 

Péntekre nemzeti gyásznapot rendelt el 
a magyar kormány. A középületekre feke-
te zászlót kell kitűzni, a szórakozóhelyek 
nem zavarhatják a megemlékezést. Szege-
den a közgyűlés ülését szombatra halasz-
tották, csakúgy, mint a Dollárpapa című 
komédia bemutatóját a Szegedi Nemzeti 
Színházban. 

Információk a 2. és a 3. oldalon 

Szegedi Kossuth Nyomda 

Nem kaptak 
fizetést 
Februári fizetésük egy részével is tartozik 
a dolgozóknak a komoly pénzügyi problé-
mákkal küzdő Szegedi Kossuth Nyomda. 
Az utóbbi időben a megrendeléseknek 
már csak úgy tudnak eleget tenni, ha a 
megbízó vásárolja meg a papírt és a festé-
ket. A nyomda ügyvezető igazgatója, Thl-
kán István elismeri: valóban pénzügyi ne-
hézségeik vannak, komoly összegekre 
rúgnak kintlévőségeik, amiket próbálnak 
behajtani. Ezekből fizetnék ki a béreket is. 

Részletek a 3. oldalon 

Harminc nap múlva le kell bontani a bódéváros egy részét a Mars téren 

Most kezdődik a tánc 

Elkezdődik a a Mars téri piac átépítése. Ennek első jele, hogy a kereskedők első csoportja megkapta a 
határozatot: 30 napon belül le kell bontani pavilonjaikat. Az ér intet teket láthatóan megviselik az ú j 
fe j lemények. Tudós í t á sunk az 5 . o ldalon Fotó: Karnok Csaba 
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