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T É M Á I N K B Ó L Ú7 járat, meghosszabbított vonalak, nagyobb járműpark 

Óriási vállalkozás az a Hungaro-
ton Classicnál készülő CD-soro-
zat, amely a nemzetközi hírű sze- | 
gedi hegedűművész, Szecsődi Fe-
renc közreműködésével Hubay 
Jenő életművét mutatia be. 

4. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Elfogták a szegedi Stefánián 
brutálisan megvert radnótis di-
ák támadóit . A rendőrség ma, a 
támadás helyszínén számol be 
az ügy részleteiről. 

Információink szerint a Szegedi 
Rendőrkapitányság nyomozói el-
fogták a három hete, a Stefánián 
történt brutális támadás tettese-
it. Úgy értesültünk, hogy az 
egyik gyanúsított részletes, beis-
merő vallomást tett. 

Mint korábban megírtuk, a hó-
nap elején három, feltehetően fi-

atalkorú férfi megtámadta a sze-
gedi Radnóti Miklós gimnázium 
egyik diákját. Az áldozattól 
pénzt követeltek, hangosan szi-
dalmazták, majd hátba rúgták. 
Csaba próbálta védeni magát, 
ám egyik támadója ököllel az ar-
cába vágott, eltörte orrcsontját. 

A gimnazistát mentők szállí-
tották a kórházba, ahol megálla-
pították, Csaba orra szilánkosra 
tört. A Szegedi Rendőrkapitány-
ság ismeretlen tettesek ellen rab-
lás kísérlete és súlyos testi sértés 
miatt indított eljárást. 

Fides z- elnökj elöltek 
Tisztújító közgyűlését tartja ma a 
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 
megyei választmánya. Korábban 
úgy tűnt, csak két ielölt küzd meg 
a Fidesz megyei elnöki tisztéért. 
Farkas Sándor, az eddigi elnök és 
Nógrádi Zoltán. Mórahalom pol-
gármesterének neve merült fel. 
Am tegnap kiderült. Bartha Lász-

ló, Szeged volt polgármestere, a 
Fidesz szegedi szervezetének volt 
elnöke és Martonosi György, a Fi-
desz makói csoporti ának elnöke 
is ringbe száll. Bartha és Marto-
nosi indulását többen csak takti-
kai lépésnek tartják. 

í rásunk a 3. oldalon 

Kegyeletsértés miat t kártérítést követel Lele József egy szegedi temetkezési 
édesanyját nem tudta nyitott koporsoban felravatalozni, mert a holttest hűtés 
dett . Az érintet t vállalkozó nem érzi vétkesnek magát. (Részletek az 5. oldalon.) 

vállalkozótól, mivel 
hiányában elfekete-

Fotó: Karnok Csaba 

FUVAROSOK 
DEMONSTRÁCIÓJA 
A teherfuvarozók több mint 140 
járművel folytatták az éjszaka 
folyamán a hétfőn reggel meg-
kezdett, szerda délig tartó de-
monstrációjukat Felsőlajos ha-
tárában. A fuvarozók az E75-ös 
főút Pest megyei szakaszán be-
vezetett forgalomkorlátozás el-
törlését akarják elérni, valamint 
azt, hogy az M5-ös autópályán 
mielőbb bevezessék a matricás 
rendszert. 

2. oldal 

ÉRETTSÉGI UTÁN FEGYELMI 
A szegedi Déri Miksa szakközép-
iskolában a megadott időpontnál 
egy héttel hamarabb írták meg a 
német írásbeli érettségit. Az isko-
la igazgatója, Lakatos Ferenc ellen 
a középiskolai vizsgaközpont kez-
deményezésére fegyelmi eljárást 
indított a városi közgyűlés. 

4. oldal 

SZEGED EXPÓ 
Július 2-án nyílik meg a Szeged 
Expó a tavaly átadott Hangár ki-
állítási és konferenciaközpont-
ban. Az idei vásár a szegediséget 
helyezi a középpontba, a kiállí-
tók helyi ízekkel és zenével vár-
ják az érdeklődőket. 

5. oldal 

VALÓSÁG A MARS TÉREN 
Két asszony választotta lakóhe-
lyéül a szegedi Mars tér padját. 
Bár az önkormányzat minden se-
gítséget felajánlott a hajléktala-
noknak, a nők elutasítják a támo-
gatást. így aztán Szeged egyik leg-
forgalmasabb helyén bárki élőben 
nézheti valóságshow-jukat. 

7. oldal 

SZECSŐDI FERENC 
NEMZETKÖZI SIKERE 

A Rókusi körútról a Tfesco oldalánál fordul majd be a troli a Körtöltés utcába, s a Klapka tér felé közelíti meg a Belvárost. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás az 5. oldalon 

Elfogták a radnótis 
diák támadóit 

Nem hűtötték az elhunyt asszonyt, a holttestet nem mutatták meg 

Kegyeletsértés, kártérítés 

Százhúszmilliós trolifejlesztés 
A szegedi trolihálózat bővítését 
tervezi az SZKT. Rókusról új vo-
nalon, a franciahögyi lakópark 
érintésével lehet majd eljutni a 
Belváros szívébe, s a Hősök ka-
pujáig hosszabbítják meg a 
8-ast. A járatok működtetéséhez 
tizenkét kocsit vásárolnának. 

Ismét járna, 7-es vonalként, a ré-
gi 5A-s troli, az Aradi vértanúk 
teréig közlekedne a 8-as, 6-os jel-
zéssel pedig új vonalat indítaná-
nak Rókusról a Vár utcáig - tájé-
koztatta lapunkat a Szegedi Köz-
lekedési Társaság hálózatfejlesz-
tési terveiről Dózsa Gábor, az 
SZKT igazgatója. 

A szegedi troli- és villamosháló-
zat jelentős fejlesztéséről a városi 
közgyűlés döntött. Az összesen 
800 millió forintos terv megvaló-
sításához 200 milliót a város biz-
tosít, a többit a környezetvédelmi 
alap pályázatán szerezné meg az 
önkormányzat. A terv része a tro-
lijáratok rendszerének bővítése. 

A fejlesztés három vonalat 
érint. Várhatóan ősztől ismét 
közlekedik trolibusz a Pulz utca 
és az újszegedi gyermekkórház 
között. A kilencvenes években 
leállított, hajdani 5A jelzésű já-
ratot 7-es számmal indítják el is-
mét. A kocsik a Bakay Nándor 
utca, új zsinagóga, Bartók tér 
érintésével érnének a Széchenyi 
térre, onnan Újszegedre. 
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Ingatlanhasznosító Szövatkoxet 

További információért tárcsazza 

helyi tarifával hívható vonalunkat 

az aiabbi telefonszámon, ahol 

munkatarsaink készséggé! allnak 

az Ön rendelkezésére: 

06-40/30-40-50 

Ügyié (szolgálati irodáink: 

Budapest 
Budapest 
Győr Méníőcsanak 
Kecskemét 

Nyíregyháza 
Pécs 

Sopron 
Szeged 

Veszprém 
Zalaegerszeg 

XJII., Borbély u„ 5-7. 
VII . Rákóczi út 42 
Forráskút u. 27. 
Jókai u. 33 
Dózsa Gy.u. 9. 
Király u. 42 
Baross u. 24. 
Kálvin tér 7. 
Virág Benedek út 4. 
Kossuü) u. 7. 

1/239-1087 
1/327-4588.327-4589 

96/449-339 
76/509-034 
42/504-854 
72/510099 
99/506-941 

0602/462-733 

88/406-957 
92/350-917 

Kivételes befektetés,i lehetőség! 
Ajánlatunk 
tagjaink részére: 

6 h ó n a p 

3 hónap 

Ii4° 70/ 
eves 

hozam 

flí 
,/ves 
hozam 

Mátyás király vezet, Hitler a hatodik 

Kedvenc diktátorok 
Megdöbbentő, hogy Adoií Hitler 
a hatodik legnépszerűbb törté-
nelmi személyiség a középisko-
lások körében. A Felvételi Infor-
mációs Szolgálat több mint 26 
ezer diák megkérdezésével készí-
tett felmérésében a történelmi 
alakok toplistáját Mátyás király 
vezeti Napoleon és Kossuth La-

IOS eiótt. Az eiso tizDe a irancia 
császáron és a náci vezéren kívül 
meg egy diktátor, Julius Caesar is 
bekerült. A kedvenc írók, költök 
versenyét toronymagasan Petőfi 
Sándor nyerte Ady Endre és Jó-
zsef Attila előtt. 

Bővebben a Randevúban 
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