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TÉMÁINKBÓL 

KEVESLIK A KÁRTÉRÍTÉST 
A GAZDÁK 
Az aszály- és fagykár 50 
százalékának megtérítését 
követelték a gazdák 
Hódmezővásárhelyen. A 
gazdakörök országos 
szövetségének küldöttgyűlésén 
kijelentették, hogy keveslik a 
hektáronkénti 3 ezer forintos 
kormánytámogatást. A 
szaktárca minisztere szerint a 
gazdák igénye teljesíthetetlen. 

3. oldal 

AV-FONNEMTÁGÍT 
A hírközlési felügyelet 
elmarasztalása ellenére sem 
állította le 4*5 forintos akcióját 
Csongrád megye 
vezetékestelefon-szolgáltatója, a 
V-fon Rt. A hónap végéig 
továbbra is tárcsáznia kell az 
1767-es előhívószámot annak, 
aki az akció helyett a régi 
számlázás szerint akarja fizetni a 
beszélgetéseket. 

3. oldal 

Haagir Expo és 
Konferencia Közpoat 

Várjuk Önt K T e ^ ö k ö r 4. 
Dél-Magyarország legnagyobb 
A0TÓSH0WJÁN! 

[SZENZÁCIÓ 2 ÉS 4 KERÉKEN! 
Ingyenes buszjáratok a TESCO parkolójából, 
valamint a belvárosi rakpartról 
K E R E S S E A SÁRGA BUSZT! 

AUGUSZTUS 22-24. 

ÜNNEPELT ALGYO 
ÉS SÁNDORFALVA 
A közelmúltban átadott 
lovaspályán rendezett jubileumi 
díjugrató versennyel ünnepelték 
az idei algyői lovasnapot, 
amelyen hatvannál is többen 
indultak. Sándorfalván öt 
nemzet táncosai léptek föl a 
nemzetközi falujáró fesztiválon: 
a hazaiak mellett németek, 
finnek, angolok, csehek és 
litvánok is ropták a táncot. 

9. oldal 

PALIK LÁSZLÓ VERSENYEZ 
ÉS IGAZGAT 

A televízió sportműsoraiból 
ismert Palik László ma a 
Hungaroring igazgatója, emellett 
arra is jutott ideje, hogy 
segítőként, majd autóvezetőként 
is induljon a Párizs-Dakar ralin. 
A Forma-I. versenyek 
tévéközvetítéseinek riportere az 
autó- és motorsport 
rajongójának vallja magát. 

11. oldal 

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

Az egyik szülő megpofozta a mutatványost Szegváron 

Gyerekekkel borult fel a körhinta 
Szerencsére senkit sem temetett maga alá az a körhin-
ta, amely szombaton este borult fel Szegváron: a rajta 
ülő hét-nyolc éves gyerekek közül heten sérültek meg. A 
láncos gyermekhinta működtetőinek volt engedélyük, 
ám a helyi polgárőrök szerint teljesen ésszerűtlenül já-
ratták a hintát. Augusztus 20-a előtt ez intő jel lehet. 

A hétvégén falunapokat rendeztek Szegváron, melyre je-
lenkeztek mutatványosok is. A körhinta működtetői, 
mielőtt helyet kaptak volna az új iskola udvarán, az ösz-
szes szükséges szakhatósági engedélyüket bemutatták a 
falu polgármesterének, Szenczi Sándornénak. Szomba-
ton egész nap minden baj nélkül ment a hinta, míg este 

nyolc körül billegni kezdett. A mutatványosok egyike 
megpróbálta megakadályozni a borulást, ám a több má-
zsás vasszerekezettel nem bírt: a körhinta felborult. Nagy 
szerencse, hogy nem temette maga alá a gyerekeket. 

Bugyi Imre, a polgárőrség helyi vezetője szerint a cent-
rifugális erő billentette a gyerekeket a szerencsés - el-
lenkező - irányba, többségük egy oldalon foglalt helyet. 
A hinta idomtalan fadarabokkal volt alácölöpözve, a 
polgárőrök szerint ez lehetett a baleset egyik oka. A bo-
rulás után támadt zűrzavarban, a kiáltások és gyermek-
sírás közepette - szemtanúk szerint - egy szülő megpo-
fozta a mutatványosok egyikét. A helyszínre előbb dr. 
Tóth Istvánt, az ügyeletes háziorvost riasztották a falu 

lakói. Amint értesült a sérültek számáról, riasztotta a 
mentőket, akik Szentesről esetkocsival érkeztek az is-
kola udvarához. Ekkor a körhintások már bontották a 
szerkezetet, a falubeliek feltételezése szerint azért, hogy 
az esetet vizsgáló hatóságok ne találhassák meg egy-
könnyen a baleset okát, s ezzel a felelősség megállapítá-
sára alkalmas nyomokat. 

A gyerekek segítségére siető orvos és a mentősök - egy 
súlyosabban sérült nyolcéves fiú kivételével - a helyszí-
nen ellátták a kis sérülteket, akik horzsolt sebekkel, vagy 
az ütések nyomaival úszták meg a körhintázást. 

Folytatás a 4. oldalon 

Engedély nélkül működnek a pénzbedobós játékok a Kis Virág előtt 

Disneyland a Belvárosban 

A rikító színű műanyag játékok nem valók műemléki környezetbe. Fotó: Schmidt Andrea 

Öt pénzbedobós játékot üzemeltet a Kis Virág előtt 
a cukrászda tulajdonosa. A műemlékvédők szerint 
a műanyag játékok nem valók a védett Belvárosba. 

Falusi búcsúkban és a híd alatt gyermeknapon tá-
bort verő, vándor vidámparkban látható játékok 
állnak hetek óta a Kis Virág cukrászda előtt, mű-
emléki környezetben, ahol a cukrászda megnyitása 
idején még a napernyők színét is előírták. A sípoló, 
morgó és csilingelő, rikító színű műanyag szerke-
zetek száz forintért egy szűk percig rázzák és forgat-
ják a rájuk ültetett gyermekeket. 

Az ENSZ-jelvényes járőrhelikopterben még be-
szél is valaki a füttyögő rádióból, a piros szemű in-

dián lovacska szelíd vágtában dobálja a tetejébe tett 
gyereket, a kék motoros tricikli berreg egy kicsit, a 
kétszemélyes, piros sportkocsi viszont már brum-
mog is, a fröccsöntött tehénkével (?) és pulival ki-
egészített forgót bohócfej teszi még díszesebbé. 

Mindez az apróságoknak tetszik, a tér megjelené-
séért hivatalból és magánszorgalomból aggódók-
nak kevésbé. Akadnak, akik egyenesen helyi érde-
kű Disneylandnek, mások pusztán giccsparádénak 
nevezik a látványosságot, amelyet érdeklődve 
szemlélnek a védett Belváros értékeit útikönyvvel a 
kezükben fölkutató turisták. 

Folytatás az 5. oldalon 

ízorgia a szegedi 
Széchenyi téren 
Sok ezren látogattak ki a hét 
végén az első szegedi nemzet-
közi grillfesztiválra. A város fő-
terén az is kedvére lakomáz-
hatott, akinek méretes flekken-
re fájt a foga, s az sem maradt 
éhen, aki mondjuk strucchúsra 
szánta a pénzét. 

- Akkor most mégis mit együnk? 
- tárta szét tanácstalanul a kezét 
az asszony, majd egy pillanat 
múlva már el is nevette magát, 
így jelezte a baráti kompániának: 
soha nagyobb gondjuk ne legyen, 
mint vagy ezernyi étel közül kivá-
lasztani a legfinomabbat. Mert ef-
féle dilemma elé állította az első 

szegedi grillfesztivál mindazokat, 
akik a pénteki nyitás óta kiláto-
gattak a Széchenyi térre. Ugye 
mondanom sem kell, a problémát 
szinte mindenkinek sikerült 
megoldania. 

- Úgy látom, a fesztivált na-
gyon gyorsan megkedvelték a 
szegediek, s az erre az ünnepre a 
városba látogatók - nézett körbe 
a sátras-pados ünnepen Puskás 
László, a grillünnep főrendezője, 
ötletgazdája. - Tizenöt kiállítónk 
közül tizenkettő kínálja az étke^ 
ket, három italospavilon szolgál-
ja ki a szomjazókat. 

Folytatás az 5. oldalon 

Makói siker 
A Kaposvölgye példája ragadós. 
Legalábbis Makón biztosan, a he-
lyi NB Il-es labdarúgócsapat 
ugyanis a Magyar Kupában - a 
nagyberki gárdához hasonlóan -
élvonalbeli együttes skalpját tűz-
hette az övére. A Maros-partiak 
2-l-re legyőzték a Békéscsabát és 
ezzel bejutottak az MK legjobb 32 
együttese közé. Akárcsak a Szen-
tesi TE, amely a Jászberény ven-
dégeként lépett pályára és 2-0-ra 
legyőzte a házigazdákat. A Szege-
di búvárúszók sem tétlenkedtek a 
hét végén: Kanyó Dénes és Szé-
kely Andrea is aranyéremmel bú-
csúzott a libereci Európa-bajnok-
ságtól. A Pick Szeged férfi kézilab-
dacsapata a Balaton-kupán szere-
pel - ugyancsak sikeresen. 

Részletek A Dél Sportja mellékletünkben Az egyik áldozat, Ü . Gyula 

Kidobók brutális rendcsinálása Szentesen 

Utcai harc volt 
a No Limit előtt 
Látszólag minden ok nélkül bru-
tálisan megvertek két férfit 
Szentesen, a Club No Limit éj-
szakai szórakozóhely előtt. Az 
utcai harcos kidobók egyszer 
még fel is locsolták áldozatukat, 
hogy utána újrakezdhessék: rúg-
ták, verték, ahol érték, segítségé-
re siető rokonát pedig leütötték. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szentesi Club No Limit, a volt 
Bajor söröző előtt hatalmas bar-
na foltok láthatók. Vérnyomok. 
Néhány órával korábban, szom-
batról vasárnapra virradó éjjel itt 
két szentesi férfit látszólag min-
den előzmény nélkül brutálisan 
megvertek. Az ő vérük folyt az 
aszfaltra. Egyiknek, M. Zsoltnak 
eltört az orrcsontja, jobb bokája, 
arcán lila foltok láthatók, jobb 
szeme feldagadt, mindkét térde 
zúzódásokkal teli. Másiknak, 
unokatestvérének, betörték az 
orrát, szája úgy fel repedt, hogy 
össze kellett varrni. Egyébként ő, 
Ü. Gyula járt jobban, „csak" két-
szer ütötték meg: egyszer szem-
ből, egyszer hátulról, tarkón: 

- Lecsapták! Hidegvérrel le-
ütötték - mondja két szemtanú, 
Cs. Zoltán és V. László szinte 
egyszerre. 

A Club No Limitben szombat 
este bent is műsor volt: GO-GO 
SHOW+TŰZZSONGLÖRÖK -

olvasható a zárt ajtó melletti pla-
káton az egész havi program kö-
zött az augusztus 16-i éjszakai kí-
nálat. 

A Szűrszabó Nagy Imre utcai 
szórakozóhelyen aznap éjjel so-
kan voltak, M . unokatestvérével 
és barátaival szórakozott. 

- Egymás vállát fogtuk, beszél-
gettünk, egyszercsak Zsolt hirte-
len eltűnt mellőlem. Két kidobó 
lökdöste, taszigálta, rángatta. Az 
ajtónál akkorát taszítottak rajta, 
hogy elesett. Felállt, de kirúgták 
a lábát. Felbukkant egy harma-
dik, majd egy negyedik is. A ko-
pasz azonnal ütött. A verésbe a 
piros nadrágos is beszállt, majd a 
többiek is. Felváltva ütötték, rúg-
ták, ahol érték, a fejét, a testét, a 
lábát, ömlött a vér - meséli a tör-
ténteket Cs. Zoltán. 

A többiek, a szemtanúk bólo-
gatnak, majd felváltva folytatják: 
a kivégzésszerű brutalitás mint-
egy 8-10 percig tartott. M . Zsolt 
többször is megpróbált felállni, de 
nem sikerült. - Kiderült, eltörték 
a bokám, ezért nem tudtam lábra 
állni — mondja később M. 

A földön fekvő, erós testalkatú 
férfit a kidobók fellocsolták (?), 
majd kis szünet után újra neki-
estek. A forgatókönyv nem válto-
zott: felváltva ütötték, rúgták, 
ahol érték, ömlött a vér ... 

Folytatás a 4. oldalon 

Fotó: Schmidt Andrea 

http://www.delmagyar.hu

