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DELMAGYARORSZAG 
CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 21., 93/194. F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

T É M Á I N K B Ó L A kultuszminiszter mondott beszédet Ópusztaszeren, ünnepségek megyeszerte 

BIZTONSÁGOS STRANDOK 
Az uszodabalesetek után az 
ANTSZ, a rendőrség, a 
munkavédelmi felügyelőség 
munkatársai megyeszerte 
ellenőrizték a fürdőket. Kisebb 
hiányosságokat tapasztaltak. 

3. oldal 

Hangár Expo . . 
Konferencia Központ 

Várjuk Önt Kw.tk.d6 hm 4. 
Dél-Magyarország legnagyobb , 
ftUTÓSHOWJAN! 

Ingyenes buszjáratok a TESCO parkolójából, 
vafamint a be lváros i rakpar t ró l 
K E R E S S E A SÁRGA BUSZT! 

UICUS/IUS 22 24. 

Papírdobozok, ± 
konyhatextilek l 

Kölcsey u. 5. (Royal mel le t t ) - 2 5 % 

Ajándéksz iget 
SZEGED PLAZA (könyvesbolt előtt) 

Megnyílt!!! 

SZERB BÚCSÚ DESZKEN 
Deszken augusztus 19-e 
immáron 300 éve egyet jelent a 
búcsúval. Ilyenkor hazatérnek a 
faluból más településekre 
elvándorlók is. A 
hagyományokhoz híven délelőtt 
szentmisével, délután 
vecsernyével emlékeztek a falu 
lakói letelepedésükre. 

3. oldal 

SIKERES SZABADTÉRI 
Minden este 90 százalékos 
vagy ennél nagyobb arányú 
volt a Szegedi Szabadtéri 
Játékok előadásainak 
látogatottsága. A tel jesí tmény 
mindenképpen elismerésre 
méltó, de tegyük hozzá azt is, 
az igazgatóváltás körülményei, 
a színház és a szabadtéri 
anyagi problémái 
következtében, mintegy 
negyedéves késést szenvedett 
az idei nyári program. 
Székhelyi József főigazgató 
nem tagadja, munkatársaival 
sokat izzadtak ezen a nyáron s 
nem csak a meleg miat t : fel 
kellett élénkíteniük 
visszafogottá vált szponzori 
tevékenységet. 

7. oldal 

Augusztus 20-án ünnepelt az 
egész ország. Csongrád megyé-
ben ünnepi beszédekkel, meg-
emlékezésekkel, kirakodóvásá-
rokkal, tűzijátékokkal emlékez-
tek az államalapításra. Ópuszta-
szeren, a megye központi ünnep-
ségén Hiller István, miniszter, a 
Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma vezetője ünnepi be-
szédében kijelentette: a bátorság 
csaknem másfél évtizede után 
most a bölcsesség időszakának 
kell következnie Magyarorszá-
gon. 

Szegeden, a város ünnepségén 
Bot ka László polgármester és 
Gyulay Endre szeged-csanádi me-
gyés püspök mondott köszöntőt. 
A megye településein a szónokok 
többnyire kitértek arra, hogy az . 
uniós csatlakozást követően is 
fontos lesz majd megőrizni ma-
gyarságunkat, annakértékeit. 

Bővebben a 2., 3. és 5. oldalon Az ú j búzából sütött kenyérrel megkínálták az ópusztaszeri ünnepség résztvevőit is. Fotó: Miskolczi Róbert 

Búcsúintés tűzijátékkal Barátai elhagyták, pénzét elvesztette Gajda Zoltán 

Nyolcvan nap után 
megfordult az élete 
Gajda Zoltán életét teljesen 
megváltoztatta a norvégiai 
Sarpsborg börtönében töltött 
nyolcvan nap. A szegedi Popey 
Fitness korábbi tulajdonosát el-
hagyták barátai, mindene elve-
szett. 

- Olyan emberekben csalódtam, 
akikről két-három hónapja, sőt: 
még néhány napja is azt hittem, 
számíthatok rájuk. Amíg volt 
pénzem és jól ment az üzlet, so-
kan mellettem álltak. Most azt 
sem tudom, mihez kezdek -
mondta megtörve Gajda Zoltán, 

amikor arról beszélgettünk, 
mennyiben és hogyan változtat-
ta meg életét egy norvég börtön-
ben töltött majdnem három hó-
nap. 

A szegedi Popey Fitness ko-
rábbi tu la jdonosát , min t azt 
már többször is megír tuk, má-
jus 23-án a svéd-norvég hatá-
ron vették őrizetbe, miu tán 
gépkocsijában Norvégiában 
t i l tott te l jesí tményfokozó 
szert, 150 ampulla szteroidot 
találtak. 

Folytatás a 4. oldalon 

Változás a vasúton 
Augusztus 21. és október 17. között a MAV Rt. átépíti a Kecskemét 
és Cegléd közötti vasútvonalat, emiatt számos helyen módosul a me-
netrend. A változások természetesen érintik a Budapest-Szeged kö-
zött közlekedőket. 

Az építési munkák első szakaszában, augusztus 21-én 20 órától 
szeptember 14-én reggel 6 óráig minden éjszaka vonatpótló autó-
buszra kell átszállni este 8 és reggel 7 óra között a Nagykőrös-Kecske-
mét szakaszon. A változás a kora reggeli és az esti személy-, sebes- és 
gyorsvonatokat, valamint egy intercity és egy postavonatot érint. A 
részletekről indulás előtt érdemes a vasútállomásokon tájékozódni. 

ORTODOX ZSIDÓNAK 
ÖLTÖZÖTT ROBBANTÓ 
Izrael felfüggesztette a 
tárgyalásokat négy ciszjordániai 
város biztonsági ellenőrzésének 
palesztin kézbe adásáról, miután 
egy öngyilkos merénylő 
felrobbantotta magát egy 
utasokkal zsúfolt autóbuszon 
Jeruzsálem belvárosában. 18 
ember életét vesztette, több mint 
százan megsebesültek. A 
sérültek közül többnek súlyos az 
állapota. 

2. oldal 

Az államalapításra emlékeztünk 
A nemzeti lobogó felvonásával 
kezdődött, majd tisztavatással 
folytatódott tegnap Budapesten 
a Kossuth téren az augusztus 
20-i állami megemlékezés. Or-
szágszerte, így Csongrád megyé-
ben is ünnepi műsorokkal, ke-
nyéráldással, tűzijátékkal ün-
nepelték az államalapítás év-
fordulóját. 

Minden • »útónokon km M11 ón kd/fttt fló stlnhu/i műsor z jueentii» Itadinban 
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w w w . d e l m a g y a r . h u 

Idén két tűzijátékkal búcsúztat ta az augusztus 20-i ünnepségeket Szeged. Az egyiket államalapító 
Szent István király ünnepe alkalmából nézték végig több mint 10 ezren a Tisza part ján, a másikat a 
Szegcdi Szabadtéri Játékok záróakkordjaként a Dóm téren. Az ünnep a szokásosnál is mozgalma-
sabbra sikerült: az éhesek akár rablóhússal a kezükben is csodálhatták a petárdákat, hiszen tegnap 
zárt a grillfesztivál, a fáradhatatlanok pedig hajnalig táncolhat tak a rakparton. Fotó: Gyenes Kálmán 

http://www.delmagyar.hu

