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Allatallergia

ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 84 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

HÁROM FÉRFI LINCSELT

Házi kedvenceink is lehetnek
allergiásak, nem mindegy,
milyen ételt kapnak.

Az Olaszliszkán gázoló, kocsijából kirángatott,
gyermekei szeme láttára agyonvert tanár
ügyében három férfit gyanúsítanak.
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Mexikói kaland

A Szegedi Kortárs Balett
társulata sikerrel
vendégszerepel Mexikóban.
.
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6. OLDAL

Sólyom a fiatalokra bízta 1956 ünnepét - Tegnap találkoztak 50 év után a MEFESZ alapító tagjai

Megidézték a csillagrobbanás pillanatait
Szegeden mondta első, az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóját köszöntő beszédét Sólyom László köztársasági elnök. E gesztussal tegnap
elismerte: Szegedig nyúlnak a forradalom gyökerei, illetve jelentős a
fiatalok szerepe. Tegnap találkoztak a
MEFESZ alapítói, s az akkor történteket a mai diákok dokumentumjátékkal idézték föl.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója még mindig nem
lett igazi nemzeti ünnep - hangsúlyozta Sólyom László köztársasági elnök tegnap Szegeden, az egyetem
szenátusa ünnepi ülésén mondott
beszédében. Könnyű törvényt hozni,
piros betűs napot beírni egy naptárba, de akkor lesz egy nap ünnep, ha
az ember szívébe fogadja azt, ha azonosulni akar vele - érvelt. Az egykori
forradalmárok, a Nagy Imre-féle tradíciókat hangsúlyozó reformszocialisták és az emigráció 56-os hagyományainak egyesítésére van szükség.
E lépés megtétele, 1956 valódi ünnepé emelése a fiatalokra vár. Főszerepet játszottak a fiatalok az 1956-os
„csillagrobbanásnál" is.
Teljesítményük
elismeréseként
vett részt a köztársasági elnök, a
MEFESZ, az első független forradalmi szervezet alapítóinak ötven év
óta először most megszervezett bölcsész kari találkozóján. Az egykori
diákvezetőkön kívül a mai ifjak töltötték meg zsúfolásig az auditórium
maximumot, az 1956-os forradalom
mitikus helyszínét a tegnap délutáni
dokumentumjáték idején. A hangfelvételekre és jegyzőkönyvekre alapozó előadás vitt időutazásra: 1956.
október 16-án megalakult a MEFESZ, 20-án megfogalmazták első
követeléseiket a diákforradalmárok Szegeden. Este a nagyszínházban
tartották az egyetemisták az Utazás
című rockopera díszbemutatóját.
Sólyom László első jubileumi beszédét Szegeden tartotta. Balról Szabó Gábor rektor; Kiss Tamás, a MEFESZ alapítója; a háttérben az egyetem szenátusáRészletek a 3. oldalon

Mennyi jut
a képviselő
zsebébe?

nak tagjai

Fotó: Schmidt

Menekülés közben a harmadik emeletről zuhant le

A zokni lett a betörő veszte
A kezére húzott zokni
és a hazaérkező após
lett a veszte annak a 29
éves visszaeső, a börtönből nemrég szabadult betörőnek, aki tegnap délelőtt megpróbált kirabolni egy lakást Szegeden. A megzavart tettes az összepakolt értékes technikai eszközöket hátra
hagyva kinyitotta az
ablakot, majd megpróbált átmászni a szomszéd lakás erkélyére.
Három emeletet zuhant, valószínűleg a
kezére húzott zokni
csúszott meg a fémen.
G. K.-t a mentők a klinika traumatológiájára
szállították, állapotáról
délután nem tudtak
felvilágosítást
adni,
még műtötték.

Csongrád megye városai közül
Szentesen fizet a legjobban az önkormányzati képviselőség, itt egy
„mezei tag" bruttó 180 ezer forintot kereshet havonta. Szegeden az
új ciklusban harminc százalékkal
csökkent tiszteletdíj, 140 ezer forint jár a legkisebb felelőséggel politizáló városatyáknak. Négy helyett három alpolgármester dolgozik, és megszűntek a tanácsnoki tisztségek. Míg a megyeszékhelyen csökkentették, addig Szentesen és Makón megemelték a képviselők tiszteletdíját.
Összeállításunk az 5. oldalon
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Sánta Attila: Ezen az ablakon át távozott G. K.

Fotó: Frank Yvette Részletek a 4. oldalon

Andrea

BÁJOS ÉS INTELLIGENS
ÉS M O S T HIHETETLEN Á R O N

Most Nálunk az új NISSAIk M I C R A 4 8 0 0 0 0 F t
extra kedvezménnyel!
VagyO F t kezdőbefizetésével,
akár havi 2 1 9 7 8 F t törlesztórészlettel az Öné lehet!
Fantasztikus finanszírozási ós biztosítási akciók!
Szeretettel és további ajándékokkal várjuk Szeged
U U

Nissan márkakereskedésébe!

Szalon: Szeged. Berlini krt. 4/9. • Tel.: 62/559-520 • Fax: 62/559-521
Szerviz: Szeged, Cserzy Mihály utca 18.
Tel.: 62/556-202 • Fax: 62/556-203
THM 6 7%

— HOVÁIMV
V e g y e s átlagfogyasztás: 5,9—6,6 I / 1 0 0 km, C O , kibocsátás: 1 4 3 - 1 6 1 g / k m

