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TÉMÁINKBÓL 

KÉTSZÁZ FORINT LEHET 
EGY KILÓ KENYÉR 
Idén nagyon gyenge 
eredménnyel zárult az aratás, 
tavaszra elfogyhat a magyar 
búza, így félő, hogy a drága 
importból őrölt lisztből kell majd 
kenyeret sütni. Ha külföldről 
kell behozni a búzát, egy kiló 
kenyér ára akár a kétszáz 
forintot is meghaladhatja. 
A molnárok és a pékek 
gabonahiánytól tartanak. 

3. oldal 

FÜRTÖKBEN LÓGNAK 
A KLÍMÁK 
A klímák lassan ugyanúgy a 
lakás nélkülözhetetlen 
berendezései közé tartoznak, 
mint a radiátorok és a 
konvektorok. Egyelőre csak a 
műemlék épületeket védi 
rendelet a légkondicionálók 
kültéri egységeitől, amúgy bárki 
bárhová felszereltetheti a 
berendezéseket. így azután 
nagyon elronthatják a házak 
homlokzatát a szerelők. 

5. oldal 

X . H A J T Á S B I Z T O N S Á G O S A N 
jÁMMÚinu» S z a k k i á l l í t á s ÉS VÁSÁR 

EKO PARK 
(Szeged, Fürj u. 92/B) 

2003. 
augusztus 29 -31. 

NEM FALAZZÁK BE 
HERPAIÉKAT 
Ideiglenesen leállították a 
szegedi fürdő felújítási 
munkálatait ott, ahol egy 
nyugdíjas házaspár lakásának 
ablakaitól néhány centiméterrel 
emeltek volna falat, azaz 
befalazták volna őket. A 
házaspár ennek ellenére már a 
lakáscserén gondolkozik. 

5. oldal 

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

A Szegedi Ifjúsági Napok rendezvényeinek nagyobb részét a Partfürdőn tart ják. Részletek a Randevúban 

Holnaptól ismét ifjúsági napok Szegeden 

Vizes mozi és rengeteg koncert 

Fazekas Róbert ezüstje 
Annus Adrián ezüstérme után 
kedden megint olyan magyar ver-
senyző következett, aki szintén 
esélyes volt a dobogóra. Diszkosz-
vetőnk, az Európa-bajnok Faze-
kas Róbert a vb előtt vezette a vi-
lágranglistát, így okkal remény-
kedtünk a medálgyűjtésben. A vá-
rakozásoknak megfelelően kivá-
lóan dobott Fazekas, ám az idén 

először vesztett az olimpiai első 
litván Alekna ellen, ez pedig azt 
jelentette, hogy a magyar atlétiká-
nak még mindig várnia kell a vi-
lágbajnoki aranyéremre. A verse-
nyen Alekna már az első dobására 
elérte a végül győzelmet jelentő 
69,69 métert. 

Bővebben a 15. oldalon 

Két baleset, nyolc sérült, egy halott 

Kisfiúkat gázoltak el 
Két kisfiút gázolt el egy Fiat teg-
nap délután Szegeden. Nem sok-
kal később egy kilenc főt szállító 
mikrobusz és egy személygépko-
csi ütközött a Sándorfalvi úton. 
Este kerékpárost gázoltak halál-
ra Gátér közelében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy Fiat a József Attila sugárút fe-
lől tartott a József Attila sugárút 
felé a Rózsa utcán, amikor a Csu-
ka utcánál egy 12 éves kerékpáros 
kisfiú kihajtott elé. A jármű veze-
tője ekkor már hiába fékezett, 
nem tudta elkerülni az ütközést 
és elgázolta a gyereket. A Fiat egy 
másik autónak is nekihajtott, 
majd a Rózsa utcában tovább sod-
ródva, elütött egy szintén kerék-
pározó 13 éves bút is. A gyerme-
keket a mentők kórházba szállí-
tották. Lapzártánkkor kaptuk a 

tájékoztatást, szerencsére mind-
két kisfiú könüyebb sérüléssel 
úszta meg a balestet. 

A történtek után nem sokkal a 
Sándorfalvi úton ütközött össze 
két jármű. Egy Opel a dóci elága-
zásnál balra akart fordulni, ami-
kor a mögötte lévő Fiat Puntót 
előzni kezdte egy kilenc főt szál-
lító Ford kisbusz. A busz az Opel 
oldalának csapódott. A kisbusz 
utasai közül hatan könnyebb sé-
rüléseket szenvedtek. 

Este kilenc órakor egy, valószí-
nűleg kivilágítatlan kerékpáros 
tartott Csongrádról Gátér felé, 
amikor a településtől három ki-
lométerre egy kamion elgázolta. 
A lapzártánkkor még ismeretlen 
személyazonosságú és korú férfi 
olyan súlyos sérüléseket szenve-
dett, hogy azonnal életét vesztet-
te. A helyszínelés idejére az utat 
teljes Szélességében lezárták. 

BORSODI színpad 

WESTEL színpad 

A könnyűzenei koncerteken kí-
vül sportolási és egyéb szóra-
kozási lehetőséget kínál a hol-
naptól vasárnapig tartó Szegedi 
Ifjúsági Napok. 

A rendszerváltás előtt két évti-
zedig az ország minden részéből 
és külföldről is sok érdeklődőt 
vonzó, s a kilencvenes években 
elsorvadt rendezvényt a szegedi 
önkormányzat eleveníti fel. A 
Partfürdőn felállított két színpa-
don négy nap alatt egymást vált-
ják a népszerű, főleg hazai profi 
zenekarok. Itt lesz például a Pál 
Utcai Fiúk, a Zanzibár, a Uni-
ted, a Republic, a Back II Black, 
a Nyers, Ganxsta Zolee és a 
Kartel. 

Az extrém övezetben bárki in-
gyen kipróbálhatja a felfújható 
boxringet, a gladiátorpályát, a 
mászófalat, az ülőfürdőben ki-
alakított moziban pedig jól is-
mert magyar filmeket vetítenek. 
A kitartó fiataloknak a koncer-
tek után hajnalig tartó diszkót 
szerveznek. 

Feltartóztattak, majd átkutattak egy tűzpiros 
Chryslert tegnap délután a rendőrök Szegeden, a 
Dugonics téri körforgalomnál. Az autóban feltéte-
lezhetően hamis 500 eurós bankjegyeket találtak. 

Látványos, filmszerű rendőrségi akció színhelye volt 
tegnap délután a Dugonics tér. A rendőrök egy piros 
színű amerikai típusú autó, egy Chrysler Visionra és 
utasaira csaptak le. A civil ruhás kommandósok 

megbilincselték az autó utasait. Közülük kettőt egy 
rendőrségi kocsiba ültettek, nu'g harmadik társuk je-
lenlétében átkutatták a Chryslert és a férfi tárcáját. 

Infomációink szerint lakossági bejelentés érkezett 
a rendőrségre. A telefonáló azt állította, hogy egy pi-
ros, külföldi rendszámú autóban és annak utasainál 
feltételezhetően nagy mennyiségű hamis euró van. 

Folytatás a 4. oldalon 

Nagymennyiségű hamis euró után kutattak a Chryslerben 

Rendőrségi akció több 
száz szegedi néző előtt 

A Dugonics téren nagy feltűnést keltett a filmszerű akció. Fotó: Miskolczi Róbert 

f / A Szegedi Ifjúsági Napok megnyitója, 
^OOS. augusztus 28-án 18— órakor, a Dugonics téren. 
f A rendezvényt megnyitja: Szeged Város polgármestere 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 
Szegedi Ifjúsági Napok 

A színpadi programok 1520 órától kezdődnek 

http://www.delmagyar.hu

