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A hét végén elkezdték a berendezések átszállítását a Fekete Sas ut-
cai Új stúdióba Fotó: Segesvári Csaba 

A szentesi orvosok kegyelmi ügyében 

Időpont a köztársasági elnöktől 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Korábbi tervükkel ellentétben mégsem 
küldték el a múlt héten az elítélt szentesi 
orvosoknak kegyelmet kérő levelüket és a 
támogató aláírásokat a mozgalom kezde-

ményezői. Mint megtudtuk, időközben úgy 
döntöttek, nem postán juttatják el, hanem 
személyesen vinnék el a köztársasági el-
nökhöz a kérelmet az ívekkel együtt, és eh-
hez időpontot kérnek Sólyom László hiva-
talától. Arra számítanak, ezen a héten ki-

derül, mikor fogadja őket a köztársasági el-
nök. Eddig összesen ötezer aláírás gyűlt 
össze, a kérelem Kovács Ágnes korábbi 
szentesi kórházigazgató és Geönczeöl Tibor 
főorvos börtönbüntetésének felfüggesztését 
kezdeményezi. 

KI LESZ A POLGÁRMESTER? Háromórás várakozás Röszkén 
Petró Ferencnek nincs 
ellenfele Ásotthalmon 

Libanonból menekültek el a Szegeden tanuló diákok 

Ma érkezik haza a két 
orvostanhallgató 
Folytatás az 1. oldalról 

Mint elmondták, eleinte nem 
érezték magukat közvetlen élet-
veszélyben, mivel csak távoli lö-
véseket hallottak. 

Szombaton este akkor sza-
kadt meg velük a kapcsolat, 
amikor megpróbálták Bejrútot 
elhagyni és Szíriába menekülni 
- ezt a TV 2 kiküldött tudósító-
ja jelentette. Kabát Pál azonban 
vasárnap már arról tájékoztat-
hatta lapunkat, hogy a szegedi 
orvostanhallgatók jelentkeztek 
Damaszkuszban, a konzulátu-
son, és segített velük kapcsola-
tot teremteni. A konzulátusnak 
köszönhető, hogy a Malév kü-
löngépeinek egyikével ma haj-
nalban vagy a kora reggeli órák-

ban megérkezhetnek Budapest-
re. Damaszkuszból különben 
szombaton hat magyart mene-
kítettek ki, ma pedig összesen 
négyen érkeznek haza. Ezen a 
tíz magyaron kívül többen nem 
jelentkeztek Damaszkuszban -
erről a nagykövet, Medgyes Pé-
ter adott tájékoztatást. 

Mint ismeretes, azóta, hogy a 
Hezbollah szélsőséges iszlám 
szervezet múlt szerdán elrabolt 
két izraeli katonát, Izrael légi 
csapások sorozatát intézte Liba-
non ellen. A hadműveletek kez-
dete óta a turisták tömegesen 
menekülnek Szíria felé a még 
használható földutakon, miután 
az izraeli légierő szétbombázta a 
libanoni és a szíriai fővárost ösz-
szekötő gyorsforgalmi utakat. 

Elterelt 8-as troli 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ideiglenesen megváltozik köz-
műépítés miatt a 8-as troli-
buszpótló útvonala. Hétfőn 
üzemkezdettől egy héten át a 
járatok a Lechner tér és a Cent-
rum Áruház között terelőútvo-

nalon, a Szilágyi utcán és a 
Kossuth Lajos sugárúton közle-
kednek. Az Anna-kútnál mind-
két irányban a 8-as autóbuszok 
a Kossuth Lajos sgt.-Bocskai 
utca sarkán lévő ideiglenes 
(volt 2-es autóbusz) megállóhe-
lyen állnak meg. 

Műsorszünet a VTV-n 
Visszaköltözik a Fekete Sas utcába a szegedi városi televízió. A 
berendezéseket, bútorokat mától szállítják az új helyre. Július 
24-éig szünetel a műsorsugárzás. 

Folytatás az 1. oldalról 

A József Attila sugárúton élők ennél többet is 
elárulnak. Egyesek látták is, ami történt: az 

"áldozat, egy állításuk szerint roma férfi a 
Kecskeméti utca felől érkezett nem sokkal 
korábban hosszú szürke alsónadrágban, 
meztelen felsőtesttel, állítólag dülöngélve, a 
villamosmegállóval szembeni padon pedig 
már várta három nő. A siemtanúk ismerték 
őket, a „hajléktalan" társaság a fürdőszoba-
szalon melletti elhanyagolt telken álló romos 
házban lakott. Rendszeresen ordítoztak az 
utcán egymással, éjszakánként is állt a bál. 

Tegnap délután sem történt másképp: a 
férfi csatlakozott a nőkhöz, összevitatkoztak, 
kiabálni kezdtek, majd az egyik asszony egy 

„fényes valamit" húzott elő a táskájából. A 
férfi felé szúrt, aki még át tudott szaladni a 
sugárút túloldalára, onnan vissza, újabb kia-
bálás hallatszott, majd már csak azt észlel-
ték, hogy összerogyott. Az egyik szemtanú 
lánya már akkor hívta a rendőrséget, amikor 
még csak kiabáltak, de erre a hívásra a rend-
őrök nem mozdultak. A gyilkosságot szerin-
tük egy másik lakó, vagy járókelő jelenthette. 

„Hogy hol ihatott, nem tudjuk, de nagyon 
be volt rúgva" - mondja az egyik, a tetthellyel 
szemben lakó szemtanú. „Az az alacsony, 
göndör hajú férfi?" - áll meg biciklivel egy fér-
fi. „Itt láttam nem sokkal korábban az utcán. 
Hogy ismerem-e? Hát hogyne ismerném. 
Többet volt bent nálunk a Csillag hotelben, 
mint kint." Kiderül: a férfi, Czimer László, 

aki véletlenül járt a tetthely közelében, koráb-
ban a börtön bútorgyárában dolgozott. 

Közben látjuk, Ijogy a rendőrség az összes, 
a környéken található kukát átvizsgálja, 
egyik-másik kisebb szemetes edény ott ma-
rad felborogatva. Arra következtetünk, hogy 
keresték, de nem találhatták a bűnjelet. 

A rendőrségtől csak órák múlva kaptuk meg 
a szűkszavú közleményt. Toronykőy Márta, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
referense elmondta: vasárnap, a késő délutáni 
órákban előzetes szóváltást követően egy is-
meretlen személy mellkason szúrt egy 42 éves 
hajléktalan férfit, aki sérüléseibe a helyszínen 
belehalt. Lapzártakor még tartott a tanúk és a 
feltételezett elkövető kihallgatása. 

F. K. 

Sorozatunkban a Szeged kör-
nyéki kistelepüléseken igyek-
szünk felmérni a politikai erő-
viszonyokat az önkormányzati 
választások előtt. Ki lesz a falu 
vezetője - latolgatjuk helyi po-
litikusok segítségével, ezúttal 
Ásotthalmon. 

Még nem döntött, de ha indul, 
talán még kihívóra sem kell szá-
mítania Ásotthalom polgármes-
terének. Petró Ferenc független-
ként vezeti a falut már két ciklus 
óta, de a jobboldali pártok támo-
gatását élvezi - maga is jobbolda-
li beállítottságúnak vallja magát. 
- Nagyon büszke vagyok mind-
arra, amit elértem. Az elmúlt 
négy évben bölcsődét és szociális 

otthont is nyitottunk. A falu 
száz százalékban csatornázott, 
és szinte az összes út aszfalto-
zott, ami néhány évvel ezelőtt 
még elképzelhetetlen volt. Úgy 

A régi helyen, új díszlettel és rendkívül korszerű digitális eszközökkel 
készíti műsorait hamarosan a szegedi városi televízió stábja. Három 
év után a hét végén kezdték meg a költözést a korábbi stúdióba, a Fe-
kete Sas utcai bérleménybe. Itt kap helyet a hírszerkesztőség, és két 
montírozószobában vágják majd az anyagokat. Hetvenmillió forin-
tért vásároltak új eszközöket. 

A televízió székhelye a Kiss Ernő utca 3. szám alatti irodában lesz, 
ahol a stúdióvezető és az adminisztráció mellett a magazinműsorok 
szerkesztői dolgoznak majd. Itt is kialakítanak egy vágószobát. 

A költözés idejére leállt a műsorsugárzás. A megszokott műsorok-
kal, a megszokott műsorrendben és csatornán, de megújult stúdió-
képpel és díszletekkel július 24-én kezdi meg a sugárzást az új helyre 
költözött televízió. 

NYEMCSOKÉVA 

A szóváltást gyilkosság követte a József Attila sugárúton 

Leszúrtak egy hajléktalant 

Czimer László ismerte az áldozatot Fotó: Schmidt Andrea 

érzem, folytatnom kell a munká-
mat, hogy a jól kiépített rendszer 
fennmaradjon. Félő, ha egy ta-
pasztalatlan kéz venné át az irá-
nyítást, a település hamarosan 
perifériára sodródik - osztja meg 
aggodalmát. 

Petró Ferenc azt is említi, hogy 
többször kellett olyan döntést 
hoznia, ami nem egyezett az el-
veivel. Előfordult például, hogy 
el kellett bocsátania embereket -
ki az, aki szívesen tesz ilyesmit? 
Egyebek mellett ezért nem biztos 
még az elhatározása: indul-e az 
őszi önkormányzati választáson, 
vagy nem. 

Az MDF biztos, hogy nem in-
dít jelöltet Petró ellen, az MSZP 
még nem nyilatkozott. 

Szombaton Röszkén három órát is várakoztak azok az autósok, zömmel turisták, akik itt szerették 
volna átlépni az országhatárt. Vidéki Jenő, a röszkei határátkelő törzszászlósa azt mondta, mind a 
kilenc terminál működött , mégsem bírtak a tömeggel: aznap 43 ezres forgalmat mertek. A tumul-
tust az okozta, hogy Görögországban, Bulgáriában, Montenegróban egyaránt a szombat a turnusvál-
tások időpontja. Ráadásul a nyári szabadságra hazájukba visszatérő, külföldön dolgozó szerbek is ek-
kor érték el az országhatárt. Informátorunk szerint most szombaton is hasonló csúcsra lehet számí-
tani Fotó: Segesvári Csaba 


