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Tévé a villamoson

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

1910-BEN

O

RENDŐRÖK MEMÓRIATESZTEN

A szegedi Tatra villamosok
utasai tévézhetnek is.
Reklámot kapnak.

Négy szegedi rendőr is erősítette a nyomozók
csapatát az ország memóriatesztjén. Szerintük
könnyű volt a feladat.
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Oláh 1ónosnak jó a programja - Lázár Jánosnak folytatnia kell

TEL: 62/550-550
WWW.CENTRALESTATE.HU

Folytatódik az 1956-os emlékév rendezvénysorozata

Szegeden kezdődött
a forradalom

Orbán és a közhangulat

Megnyílt tegnap a szegedi egyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának (TIK) átriumában az 1956-os emlékkiállítás. A
fél évszázados helyi és országos dokumentumokat fölvonultató kiállítással kezdetét vette az 1956-os egyetemi emlékév őszi rendezvénysorozata. „...nem félni!" Ez a dokumentum kiállítás címe, ami Bibó István demokrácia lényegét meghatározó mondatának részlete. Péter
László egyetemi tanár a forradalmi események egyik szereplőjeként, és
a megtorlás egyik áldozataként is szólt 1956 és 1989 összefüggéseiről.
Beszámolónk a 6. oldalon

Szegeden is elvárás a portaszolgálat, a klíma és az őrzés

Az irodában is inkább
a luxust keresik
A szegedi belvárosban két befektető is
szeretne a közeljövőben luxus bérirodaházat építeni. A
Széchenyi téren a
két patinás épület
felújítása közül az
egyik már el is készült.

Orbán Viktort lelkes tömeg kísérte Szegeden, a Kárász utcán

Fotó: Karnok Csaba

Kampánykörútján a megyébe látogatott Orbán Viktor. A Fidesz-MPSZ elnöke a megyeszékhelyen a pártszékházban, Vásárhelyen az Emlékpontban töltötte a legtöbb időt. Lapunknak
beszélt az ország rossz hangulatáról és a Gyurcsány-csomag helyett javasolt megoldásról.
Sok száz szimpatizáns várta tegnap Orbán
Viktort Szegeden, aki a Fidesz székházában
találkozott a párt városi elnökével, Oláh Jánossal, a párt polgármesterjelöltjével. Orbán
bejelentette: pártja javasolja az Országgyűlés
egészségügyi bizottságának, hogy hozzon

Tesco-verte
benzinárak
a megyében
A Tesco egy hónapja nyílt szentesi töltőállomása a többi kutat
is árcsökkentésre késztette - itt
a legolcsóbb az üzemanyag a
megyében. Ahol megjelent, kiegyenlítődtek az árak.
Az egy hónappal ezelőtt megnyílt
szentesi Tesco-kúttal olcsóbb
lett az üzemanyag a városban. A
multi megmozgatta a versenytársakat, s a többiek is csökkentették az árakat - szinte eltűnt a
különbség, alig egy két forint maradt. A benzin 276-278, a gázolaj
280-282 forint volt tegnapig. Talán ezért is van, aki megmaradt a
Shellnél, a kútnál pluszszolgáltatásokat kap.
Szegeden érződik a Tesco-féle
konkurencia hiánya: a megyében
itt a legmagasabbak az árak.

olyan döntéseket, amelyek fölszámolják „azt
a káoszt, amelybe a szocialista kormány vezette az egészségügyet". Rövid sétáját a belvárosban nagy ováció kísérte.
Orbán vásárhelyi látogatása során a legtöbb
időt az Emlékpontban töltötte, ahol Lázár Já-

nos polgármester kalauzolta, aki szerinte kiérdemelte, hogy folytathassa munkáját.
„Az önkormányzati választások tétje: Gyurcsány-csomag, vagy igazi megoldás" - hangoztatta több alkalommal is Orbán Viktor. Ma
Magyarországon „felhatalmazás nélküli kormányzás zajlik, a kormány döntései nem demokratikusak, hanem önkényes diktátumok".
Részletek a 3. oldalon

Dugó: buszsáv vagy tiltás
Szegeden legbosszantóbb dugó a Belvárosi híd környékén alakul ki évek óta reggelente. A helyzetet legalább részben - egy új Tisza-híd felépítése oldhatná meg, ez azonban tízmilliárdokba kerülne.
Egy dán tanácsadó kamerával figyelt bus'zsávokat

javasol, jó drágán. A volános szakember egyszerűen
oldaná meg a kérdést, egy behajtani tilos táblával
száműzné a személyautókat a hídról.
Bővebben a 4. oldalon

A Széchenyi tér 3.
szám földszintjére a
Vodafone már beköltözött, az utcai frontot az FHB Bank veszi majd birtokba. A
tulajdonos
Huszár
'99 Kft. szerint megélénkült a kereslet a
felújított műemlékház iránt. A téren folyik az OTP-ház felújítása is, egy részében marad a bank, a
legfelső szinten irodák lesznek. A belvárosban különben további két, A kategóriás
bérirodaházat
alakítana ki magyar
befektető, és a luxus
luxusát építené be.
Ma már a minimális
elvárás a portaszol-

letből is i r o d a h á z l e t t

gálát, a klíma és az
épület őrzése is. „Kicsiben" ilyen a Gogol
Centert.
Persze a régiek is
állnak még: megtelt
az Arany János utcai
volt Csomiterv, a

Fotó: Segesvári Csaba

Belvedere, a Kígyó
utcai MTESZ, az
„olajosház" és az
Eszperantó utcai irodaház is.
írásunk
a 4. oldalon

A rendőrség és az ügyészség feltárta bizonyítékait

K. András továbbra sem tesz vallomást
Hiába fedte fel tegnap bizonyítékai egy részét a
rendőrség, mégsem tett vallomást a Pénzes Henrietta megölésével gyanúsított K. András. Ügyvédje szerint ez a fiú saját döntése.
A rendőrség szerint a július 2 l - e óta előzetes letartóztatásban lévő 15 éves makói fiú gyújtotta fel egy
nappal korábban Makótól néhány kilométerre Pénzes Henriettát. A nyomozók, amikor tegnap a szegedi börtönben közölték K. Andrással, hogy milyen
bizonyitékok támasztják alá bűnösségét, arTa számítottak, a fiú megtörik és vall. Tévedtek.
Az ügyészség és a rendőrség tegnap részletesen beszélt arról, milyen bizonyítékok alapján tartják fogva a gyanúsítottat. A főkapitány bejelentette, a
rendőrségnek számos bizonyítéka van K. András
bűnösségére: a tragédia napján benzint vett a házukhoz közeli kúton, a helyszín közelében rögzítették cipőjének és robogójának nyomait és a szagazonosítás is megerősítette a gyanút. A DNS-vizsgálat
pedig alátámasztotta, K. András közösült áldozatával.

Összeállításunk az 5. oldalon
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A Tisza Szálló melletti Széchenyi téri épü-

K. András ügyvédje és édesanyja a börtön kapujában

Fotó: Segesvári Csaba

Részletek az 5. oldalon

