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TÉMÁINKBÓL 

AKIK A KÖRNYEZETET 
TERHELIK 
Vízszennyezésért mérte ki a 
legnagyobb bírságot tavaly a 
környezetvédelmi hatóság. 
A büntetési tételek az utóbbi 
időben jelentősen 
megemelkedtek és nincs már 
fölső határuk sem. 

3. oldal 

A SZUPERSZTÁR 
KÉPESKÖNYVE 
Az Istenfiú történetét afféle 
képes Bibliaként vitte színre a 
Musical Színház a szabadtérin. 
Az alkotók szerint ez a 
Szupersztár csak stadionokban, 
szabadtéri színpadokon 
játszható. 

4. oldal 
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Rádió88 

FM954 Rádió « 
ORSZÁGOS KUTYAKIALLITAS, 
Egy samojedet választottak a 
legszebb kutyának a szegedi 
kutyakiállításon. A Magyar 
Ebtenyésztők Országos 
Egyesületének tegnapi 
rendezvényén több mint 700 
kutyát lehetett megcsodálni. 

8. oldal 

DÁNIA PÉLDÁIA AZ EU ELŐTT 
Az unió első foglalkoztatási 
irányvonalait hat évvel ezelőtt 
fogadták el, ezek között fontos 
szerepet kap a férfiak és nők 
esélyegyenlősége. 

9. oldal 
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Baki a Maty-éri kajak-kenu ob-n 

Elúszott egy szegedi arany 
Három napon át csatáztak a legjobb hazai kajak-ke-
nusok a Szeged melletti Maty-éren az országos baj-
nokságon, amely egyben világbajnoki válogató is volt. 
A Démász-Szegedi VE sportolói két aranyat kasz-
szíroztak, igaz, egyről lemaradtak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Világklasszis sportolók randevúztak a Szeged melletti 
Maty-éren. Három napon át csatáztak a legjobb ka-
jak-kenusaink az országos bajnokságon. Hatalmas volt 
a tét, hiszen az ob egyben világbajnoki válogató is volt. 
A tét a szeptemberi atlantai vb volt. A népes szurkoló-
sereg - tegnap háromezren ültek a lelátón - izgalmas 
futamokat láthatott. A legtöbb számban a papírforma 
érvényesült, az esélyek nyertek, s harcolták ki a tenge-
rentúli részvételt. A Démász-Szeged sportolói két 
aranyérmet és egy tucat ezüst- és bronzérmet szerez-
tek. Egyelőre kérdés, hogy a Tisza-partiak közül ki in-
dulhat a világeseményen. Kenu ezer méteren Fürdők 
Gábor és Joób Márton között „szétlövést" rendeznek 
pénteken Szolnokon. Aki nyer, az biztos résztvevő. 

Az, hogy nem született több hazai elsőség az azon is 
múlott, hogy szombaton a kenu négyes ezres döntőjé-
nek a startjáról lemaradtak Fürdökék. Mivel az egye-
sek eredményhirdetésre csúszott, így nem értek oda a 
rajtra. Kétszáz méterre voltak tőle. Pedig a legnagyobb 
esélyesek voltak. Még szerencse, hogy ez nem volt vá-
logató. Sajnos, nem csak a startbíró, hanem a szegedi 
edzők is hibáztak: kérhették volna a döntő néhány per-
ces csúsztatását. Hiába óvtak a démászosok - a csepeli 
hajó is lemaradt -, ezt elutasították, így talán elúszott 
egy bajnoki cím. 

Részletek A Dél Sportjában 
A szegedi kenunégyes (jobbról Hüttner, Farkas, Bohács, Fürdők) negyedik lett 
v a s á r n a p k é t s z á z o n . Fotó: Kamok Csaba 

Halálos 
baleset 
a Picknél 
Halálos munkahelyi baleset 
történt tegnap Szegeden, a 
Pick Szeged Rt. egyik telephe-
lyén. Az ügyet a rendőrség 
szakértők bevonásával vizsgál-
ja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tragikus kimenetelű munkahe-
lyi baleset történt vasárnap dél-
előtt Szegeden, Pick Szeged Rt. 
Szabadkai úti telephelyén. Az 
elsődleges vizsgálatok adatai 
szerint a húsipari cég udvarán 
sertéseket rakodtak egy pótko-
csis teherautóra, amikor a tragé-
dia bekövetkezett. A teherautó 
tolatott, közben - egyelőre is-
meretlen okból - a sertéseket 
számláló rakodómunkás a jár-
mű mögé lépett, a szerelvény 
pedig nekinyomta a rakodórám-
pának. 

A 26 éves férfi olyan súlyos sé-
rüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen életét vesztette. 

A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság szóvivője, Aí. 
Toronykői Márta elmondta, az 
ügyben a felelősség megállapítá-
sára a rendőrség büntetőeljárást 
indított, szakértő bevonásával 
vizsgálják a tragédia körülmé-
nyeit. 
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Ezrek imádkoztak együtt az alsóvárosi ferences atyákkal, testvérekkel 

Havasboldogasszony nagybúcsúja 

Beer Milkós váci püspök is mi-
sét ce lebrá l t . Fotó: Gyenes Kálmán 

Ezrek ünnepeltek a hét végén Szegeden, a Mátyás téren kialakított 
oltár előtt az alsóvárosi ferencesek jubileumi nagybúcsúján. A 
határokon túlról is számosan érkeztek, hogy részt vegyen az ünnepi 
szentmiséken, a világtalálkozók vándorkeresztjét követő fáklyás 
keresztúton, a látványos körmeneten. 

A szegedi szabadtérin a Jézus Krisztus szupersztár előadásának Alsóvá-
rosig elhangzó utolsó akkordjaival egyszerre hajtott térdet több száz hí-
vő szombat este tizenegy órakor a jubileumi Havasboldogasszony 
nagybúcsú fáklyás keresztútjának első állomásánál a templom előtti 
téren. A menetet Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök vezette. 
A fáklyákkal megvilágított stációknál mozgó kihangosító adta tovább 
gondolatait, amelyek bűnbánatra indították a zarándokok tömegét. 

Folytatás a 3. oldalon 

A román szakasz megérezte a korai szabadságolást 

Torlódás volt a nagylaki határon 
Németországban és Ausztriá-
ban egy héttel korábban en-
gedték haza szabadságra a 
vendégmunkásokat. A hétközi 
hegyeshalmi dugó hétvégére 
ért Csongrád megyébe, de 
problémát csak Nagylaknál 
okozott. 

- Péntektől hatalmas sorokban 
állnak a személygépkocsik a 
határátkelőn - mondta Kovács-
né Bohák Henrietta határőr 
százados, a nagylaki határátke-
lőhely hétvégi ügyeletes tisztje. 
- A román és a török vendég-
munkásokat egy héttel koráb-
ban engedték haza Németor-
szágból és Ausztriából, ezért 
már a mostani hétvégén is nagy 
dugók alakultak ki. 

Személygépkocsikkal 2-3 órát 
is várni kellett a magyar oldalon. 
Hasonló volt a helyzet az autó-
buszokkal is. 

A nagylaki határállomásnál a kocsisor hossza elérte a 2-3 kilométert is. MTI Telefotó: Németh Gyöigy Folytatás a 3. oldalon 

Zöldövezetben -12 hektáron, 420 lakással 

Lakópark épül 
a Szabadkai útnál 

Egyelőre a közműveket építik. Fotó: Gyenes Kálmán 

Már a közműveket fektetik le 
abban a lakóparkban, amit még 
Bába István, a neves szegedi 
sztárügyvéd álmodott meg a 
Szabadkai út mellé. Fia úgy véli, 
ősszel már megkezdődhet az 
alapozás. 

- Zsúfoltságtól nem kell tartani, 
parkos-ligetes lesz lakóparkunk 
akkor is, ha minden ház felépül -
fogadott Bába István ügyvéd a 
Szabadkai úton épülő lakóköz-
pontban, ami ma még annyira 
hasonlatos a végtelen pusztaság-
hoz, hogy elképzelni sem köny-

nyű: itt családok százai fognak 
majd élni. A valaha két laktanyá-
nak (Zalka és Vorosilov) is helyet 
adó terület 12 hektárnyi terüle-
tén ugyanis 420 lakást húznak 
fel, míg például a rókusi temető 
helyén álló lakópark 6 hektárjára 
690 lakást terveztek. Ám aki ar-
ra gondol, hogy már holnap kér-
né a kulcsot, csalódni fog, ugyan-
is Szeged egyik legnagyobb ott-
honteremtő beruházása ma még 
csupán a közművek kiépítésénél 
tart. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

