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TÉMÁINKBÓL 

SZÍNHÁZJEGYÁRAK 
Az előző évek dinamikus ár-
emelkedése után az idén csak az 
inflációt követő mértékben nőt-
tek a Szegedi Nemzeti Színház 
jegyárai. A legolcsóbb belépő 600 
forint lesz, a premierbérletek ára 
6 és 10 ezer. 

4. oldal 

ÚJ SPORTKÖZPONT 
Hat hónap alatt, közel 400 milli-
ós beruházással elkészült a Sze-
gedi Tudományegyetem új sport-
központja, a Hattyas soron. Teg-
nap avatták fel a létesítményt. 

5. oldal 

ÉLÉNKÜL 
AZIDEGENFORGALOM 
A szakemberek szerint jó sze-
zont zárt Szeged és térsége. Az 
ideérkező vendégek háromne-
gyede magyar állampolgár. Sze-
ged idegenforgalmában megha-
tározó a rendezvényturizmus. 

5. oldal 
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Napi ajánlat: 
PROFI TEJFÖL 20% 

450 g 

99 Ft 
Ajánlatunk csak a készlet erejéig tait! *220 Ft/kg 
Hódmezővásárhely, Andrássy út * Szeged. Mdkkoshazi krt 4. 
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A nagyrekonstrukció egyelőre 
nem kezdődik meg a Mars téren; 
a buszpályaudvart viszont ha-
marosan térfigyelő rendszerrel 
szerelik fel. 

Kamerákkal és térfigyelő rend-
szerrel ellenőrzi a Tisza Volán 
Rt. a Mars téri buszpályaudvar 
várótermét és a buszállásokat. -
A biztonsági rendszer kiépítésére 
a pályaudvaron várakozó utasok 
biztonsága érdekében van szük-

s é g - mondta Csaba István,, a Ti-
sza Volán Rt. helyközi üzlet-
ág-igazgatója. 

A buszra várakozókat rendsze-
resen zaklatják a pályaudvar kör-
nyékén megforduló hajléktalanok 
és más, nyilvánvalóan nem busz-
ra váró személyek. A Volán biz-
tonsági szakemberei ugyan folya-
matosan felügyelik a pályaudvar 
területét, azonban teljesen még-
sem tudják kiszűrni azokat, akik 
nem utazási, hanem más céllal 

tartózkodnak a területen. Közöt-
tük sok a zsebtolvaj és a hajlékta-
lan. Az utóbbiakra az a leggyako-
ribb panasz, hogy zaklatják a vá-
rakozókat. Csaba István szerint 
az ideális megoldás az lenne, ha a 
nyugat-európai gyakorlathoz ha-
sonlóan a szegedi buszpályaud-
vart is úgy alakítanák ki, hogy oda 
már csak a jegyüket megváltott 
utasok juthatnának be. 

Folytatás a 3. oldalon 

Csongrád megyéből nemcsak 
Popey, a szegedi fiatalember 
költözhetett be a Big Brot-
her-házba, hanem a csong-
rád-bokrosi Gyovai Szabolcs is. 

A szegedi Szabadi István (Popey) 
mellett beválogatták a TV2 való-
ságshow-jába a csongrádi alpol-
gármester, Gyovai Gáspár fiát, 
Szabolcsot is. A Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetem másodéves 
hallgatója a műsor kedvéért át-

menetileg szünetelteti tanulmá-
nyait. Szabolcs a családi házból, 
kedvenc lovai mellől vonult be a 
Big Brother-házba. 

Közben a szegedi fiatalember 
körül is zajlik az élet. Pörögnek 
érte az sms-ek, Makón pedig 
húsz lány megalakította a Popey 
Fan Clubot. A Big Brother-ház-
ban meg tiltott tárgyat talált nála 
a Nagy Testvér. 

Összeállításunk a 4. oldalon Ádám édesanyja zokogott a fájdalomtól. Fotó: Schmidt Andrea 

Húszmilliót költöttek a Magyarok Világparkjára, lehet, hogy fölöslegesen 

Gaztengerben fulladoznak a fák 

A világpark szebb napjaiban híres emberek, köztük Balczó András olimpiai és világbajnok öttusázó is fát ül te te t t . Most gaztenger borítja a tájat . Fotó: Karnok Csaba 

Meghiúsulni látszik a 2000 augusztusában indított 
Magyarok Világparkja projekt. A hetven hektáros te-
rületet hatalmas gaz borítja, a fák egy része kiszáradt. A 
park kitalálói még reménykednek, hogy felépíthetik 
üdülőközpontjukat a dóci határban. 

Két évvel ezelőtt alapították meg Dóc község határában a 
Magyarok Világparkját (MVP), ahol ismert politikusok, 
művészek és olimpikonok ültettek emlékfát az Olimpi-
ák, Magyarok és Művészek Ligetében, valamint a Média 
soron. A világparkot azzal a céllal hozták létre, hogy egy-
részt az ide látogatóknak pihenési és találkozási lehetősé-
get biztosítsanak, másrészt az emlékfaültetéssel erősít-

sék a szülőföldhöz való kötődést. A Legyen egy fád a ha-
zádban! szlogen egyaránt szólt a határon inneni és túli 
magyaroknak, de leginkább az utóbbiaknak. Az MVP 
honlapján - amelyet már hiába keresnek a világhálón, 
ugyanis az hónapokkal ezelőtt „elszállt" a webmester tá-
jékoztatása szermt - bárki rendelhetett magának ősho-
nos magyar fafajtát, például tölgyet, platánt vagy fűzfát. 
Az ültetés költségét 14, illetve 25 ezer forintban határoz-
ták meg. Huszonötezerért a boldog fatulajdonos végigkí-
sérheti, végigkísérhette csemetéje növekedését az inter-
neten. 

Jóllehet a faültetésből komoly hasznot reméltek a világ-
park vezetői, az csupán protokolláris esemény szintjén 

maradt, ami annyit jelent, hogy az ismert emberek csak a 
nevüket adták, pénzt azonban nem fizettek a fáért és a 
gravírozott névtábláért. 

Szőke Bálinttól, a terület tulajdonosától megtudtuk, 
hogy 2000 augusztusától ez idáig több mint húszmillió 
forintot költöttek a Magyarok Világparkjára. A faülteté-
sekből hasonló összegre számítottak, ám csupán száz-
egynéhány ezer forint folyt be a kasszába. Az egyértelmű 
bukás, valamint a kudarcba fulladt szponzori tárgyalások 
után Szőke Bálint és az MVP vezetői az év elején „behúz-
ták a féket". 

Folytatás a 3. oldalon 

Kamerákkal ellenőrzik a szegedi buszpályaudvart 

A tolvajnak is végállomás 

Algyőiek százai, rendőrök tucatjai keresték az eltűnt gyereket ^ 

Tíz kilométerre kószált el Ádám 
Két és fél órás keresés után, algyői otthonától tíz kilométernyire, 
Szegeden, a tarjáni víztorony mellett találták meg a tízéves, beszél-
ni alig tudó Sz. Ádámot, aki tegnap este hat óra körül tűnt cl. 

Sírógörccsel küszködő édesanyja barátnőjével és nagyobbik fiával, 
rendőrök tucatjai, polgárőrök, egyszerű civilek hétévestől a nyolcvan-
évesig, könnyező szomszédok, valamint kutyák és rendőrségi heli-
kopter kereste azt a tízéves, szellemi fogyatékos, beszélni alig tudó 
kisfiút, aki tegnap kora este tűnt el Algyőről. A kutatást nehezítette, 
hogy a gyerekről nem volt használható fotó, és ami miatt a rendőrök 
aggódtak: sötétedett. 

Sz. Ádám kedd délután három óra körül édesanyjával és testvérével 
együtt érkezett a Boróka utca 6. szám alatti házukhoz. Két és fél órá-
val később már hiába szólította édesanyja, Sz. Ferencné, a gyermek 
nem válaszolt, hang nélkül, nyomtalanul eltűnt. 

- Egyik pil lanatban még ott játszott mellettem, a másikban, 
amikor kerestem, már nem találtam - mondta este az algyői pol-
gármesteri hivatalban el-elcsukló hangon a barátnőjébe kapasz-
kodó, szőke, rövid hajú Sz.-né, aki közben azt figyelte, mi szűrő-
dik ki a másik helyiségből, ahová befutot tak a kereséssel kapcso-
latos információk. 

Folytatás a 4. oldalon 

Szabi is bent van 
a Big Brother-házban 

Még egy Csongrád megyei fiatalember, Gyovai Szabolcs is beke-
rült a valóságshow-ba. Családi fotó 
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