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DELMAGYARORSZAG 
KiSMAMAPENZ 
A központi költségvetésből 
húsz-harminc milliárd forintot 
fizetnek ki a kismamáknak. A 
jogosultak köre még nem tisztá-
zott, és azt sem tudni, adómen-
tes lesz-e a pénz. 

3. oldal 

OLCSÓBBAN JAVÍTTATNÁ 
JÁRMŰVEIT AZ SZKT 
Munkahelyüket féltik a Vivaép 
dolgozói, mert az SZKT gazdasá-
gosabb megoldást keres jármű-
veinek javítására. Az SZKT je-
lentős megtakarítást remél, de 
nem foglalkoztatna mindenkit. 

5. oldal 

GÖRDÜLŐ TÁNCCSOPORT 
Soha nem szabad feladni! - szól a 
Gördülő Tánccsoport kerekes szé-
kes tagjainak hitvallása, akiknek 
hol magyar népzenére, hol latin 
muzsikára, előadott táncos pro-
dukciója egyedülálló Európában. 

Gyógy-ír 

Tisztelt ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
szegedi fiókunk új helyre köl-
tözött . Új címünk: 

6720 Szeged, 
Nagy Jenő u. 1. 

(£> (62 ) 5 5 4 - 7 7 0 
Nyitva tartás: H-P 8-16 
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A Revanssal nyit a szabadtéri 

| Már a második produkció, az Aida vasszerkezeteit szerelik a Dóm téri színpadon. 

Közelebb olvasóinkhoz 
Kedves Olvasónk! 
Ahogy az elmúlt néhány évben megszokhatta, idő-

ről időre igyekszünk valamilyen újdonsággal meg-
lepni Önt. Lépéseinket most is olvasóink észrevéte-
lei alapján alakítottuk ki. Ha fellapozza mai szá-
munk utolsó oldalát, máris találkozhat néhány vál-
tozással. Mindenekelőtt egy kedves és csinos hölgy-
gyei, aki nem a sztármagazinok „egyenszépségei" 
közül került be oldalunkba, hanem innét, közülünk, 
Csongrád megyéből. Mostantól minden kedden és 
pénteken így lesz. Eddig is kedvelték olvasóink, ha a 
nagyvilág érdekességei mellett időnkét helyi, derűs 
fotócsemegével jelentkeztünk Mozaik oldalunkon. 
Ezután ezt rendszeresen tesszük, minden hétfőn és 
csütörtökön. Németh György népszerű karikatúrái 
természetesen maradnak, szerdán és szombaton övé 
a terep. Új rovatot indítunk, Kék hírek címmel, a 

Norvég ügyvéd védi a szegedi fitneszklub tulajdonosát 

Néhány hónap múlva szabadulhat 

A tavalyinál költségtakaréko-
sabb és egy héttel rövidebb lesz a 
Szegedi Szabadtéri Játékok idei 
programja. Az ország legna-
gyobb csillagtetős színháza pén-
teken este Román Sándor tánc-
társulatának Revansával nyit. 

A Szegedi Szabadtéri Játékok pró-
bái az idén három héttel később 
kezdődnek, mint tavaly, és egy 
héttel később indul a programso-
rozat is. Az elmúlt évben ugyanis 
a nyitó előadás, Shakespeare III. 
Richárdja szegedi bemutató volt, 
ezért Valló Péter irányításával 
már június 15-én megkezdte a 
szereplőgárda a próbát a Dóm té-
ren. A szokásosnál korábban, már 
július 5-én megtartották a premi-
ert. Idén egy héttel később, július 
11 -én, pénteken indul a fesztivál, 
és nem eredeti bemutatóval, ha-
nem vendégjátékkal: az Experi-
Dance Revans című produkciójá-
val. Román Sándor tánctársulatá-
nak nincs szüksége próbákra, hi-
szen a Nemzeti Színházban már 
sorozatban ment az előadás, ezért 
csak szerdán kezdik meg a dísz-
letépítést. Csütörtökön este nem 
tartanak nyilvános főpróbát, csak 
színpadbejárás lesz, valószínűleg 
a Lúdas Matyi anyját alakító Tö-
rócsik Man nelkúi. 

Fotó: Miskolczi Róbert Folytatas az 5. oldalon 

rendőrség, a tűzoltóság és a mentők információit 
gyűjtjük naponta csokorba az utolsó oldalon. 

Hatvan települése van Csongrád megyének, vala-
mennyiben ott a Délmagyarország vagy a Délvilág, 
egyre nagyobb példányszámban. Ezért is szeretnénk 
gyakrabban hírt adni arról, mi történik városaink-
ban, falvainkban - valamennyiben. Mától minden 
nap külön hírhasábbal jelentkezünk a 4. oldalon, 
Körkép címmel. 

Megváltoztattuk műsoroldalunkat is, áttekint-
hetőbb, olvashatóbb, használhatóbb kínálattal, ké-
pes filmajánlóval jelentkezünk. Felfrissült napi 
kulturális szolgáltató rovatunk is, Programpont né-
ven, jól kiegészítve a hasonló címmel megjelenő 
színes havi műsorfüzetünk kínálatát. 

A Délmagyarország és a Délvilág otthon van -
ugye Önnél is! 

Gajda Zoltán (balról), itt még a szegedi edzőteremben 

Norvégiában előzetes letartóz-
tatásban várja ügyének tárgya-
lását a szegedi Popeye edzőte-
rem tulajdonosa. Gajda Zoltán-
nál több millió forint értékű 
teljesítménvfokozó tablettát ta-
láltak. 

Legjobban a magyar újságokat 
hiányolja a szegedi vállalkozó a 
börtönben, egyébként jól van, a 
konzul látogatására nem is tartott 
igényt. Gajdát norvég, kirendelt 
ügyvéd védi, néhány hónapnyi 
börtönre számíthat, de lehet, 
hogy több időt tölt előzetesben, 
mint később kiszabott büntetése. 

Barátnője Szegeden tartózko-
dik, és eddig nem tudott kapcso-
latot teremteni a férfival. A lány 
szerint az is lehet, hogy az ügy tá-
lalásával a konkurencia akarja 
Gajdát lejáratni. 

Fotó: Miskolczi Róbert írásunk és jegyzetünk a 3. oldalon 

Az algyői buszbaleset vétlen sofőrje munkába állt 

Már csak egy sérültet 
ápolnak kórházban 

j A súlyos sérültek közül már csak a vásárhelvi Pótári Gvörgy fekszik 
a szegedi ú j k l i n i k á n . Fotó: Karcok Csaba 

Az aigyói Tisza hídnál pénteken 
történt buszbaleset súlvos sé-
rültjei közül már csak egyet 
ápolnak kórházban. A vétkes so-
főr felelősségét még vizsgálják, 
vétlen kollégája azonban tegnap 
ismét voián mögé ült. 

| A baleset helyszínéről a mentők 
| pénteken tizenhárom sérültet 
I szállítottak a szegedi kórházakba, 
I közülük háromnak volt súlyos az 

állapota. Azóta a Il-es kórházban 
fekvőket mar hazaengedtek, és el-
hagyhatta az úi klinikát a vásár-
helyi Taimácsi Ágnes is, akinek az 
arca sérült meg a karambolban. 

- A fiatal lany arcát még meg-
röntgenezték a szájsebészeten, 
majd hazaengedték. Az idősebb 
férfi allapota is sokat javult már, 
de ő a héten még bent marad. 

Folytatás a 5. oldalon 

KEDD, 2003. JÚLIUS 8., 93/157. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

TÉMÁINKBÓL Hamarosan teljesítik a rövidebb és takarékosabb évad 95 milliós jegybevételi tervét 
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