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t é m á i n k b ó l Rendkívül színvonalas programmal újult meg a 36 éves múltra visszatekintő fesztivál 
JÉGMADÁRBOTRÁNY 
A Magyar Természetfotósok 
Szövetsége a hazai és a 
nemzetközi sajtó munkatársai 
előtt is megerősítette: 
föltehetőleg preparált állatokat 
használt föl a National 
Geographic májusi számának 
jégmadárfotóját készítő 
Szentpéteri L. József. A 
hamisí tás gyanúját 
biológusok és fotósok erősítik 
meg. 

3. oldal 

X. H / U T A S BIZTONSÁGOSÁN 
J Á R M Ű I P A R } s Z A K K I Á L L Í T Á S é s v Á S Á R 

EKO PARK 
(Szeged, Fürj u. 92/B) 

r 

2003. I 
augusztus 2 9 - 3 1 . 

USZÁLYOK A TISZÁN 
Szerbiából a hét végén 
érkezhetnek meg az első 
teherhordó hajók a Tiszán. A 
folyó a tartósan alacsony 
vízállás ellenére Algyőig jól 
hajózható, ezért a Duna helyett 
egyre több uszály választja ezt 
az útvonalat. A magyar 
teherszállító bárkákból a 
Boszorkányszigetnél rakják ki 
az árut. 

4. oldal 

HAJTÁS AUTÓSHOW 
Az idei, sorrendben tizedik 
Hajtás kiállításon autókon kívül 
motorkerékpárokat, hajókat, 
trolibuszokat és kamionokat is 
láthat a közönség az újszegedi 
Eko-parkban. Mint eddig 
minden alkalommal, ezúttal is 
ott lesznek a mentősök, 
rendőrök és tűzoltók járművei 
is. 

5. oldal 

JIMMY A VIRÁGBAN 
Tökéletes hűséggel énekli a 
tragikus körülmények között 
elhunyt Zámbó Jimmy dalait 
egy t izenhárom éves szegedi 
fiatalember, aki a Virág 
cukrászda teraszán 
csütörtökön,szombaton és 
vasárnap ejti ámulatba a 
közönséget. Sokan el sem 
hiszik, hogy az előadás valódi, 
s playback-produkciót 
sejtenek. Az énekes fiú 
jazz-zongoristának 
készül. 

7 . oldal 

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

Népszerű 
a lapunk 

A rendkívül rossz állapotú nagyállomás felújítását vita késlelteti 

Nem vállalja a resti a kiadást 
Kábítószer, 
hamis euró 

Ismét SZIN-es lett Szeged városa 
Megkezdődött a vasárnapig tar-
tó Szegedi Ifjúsági Napok ren-
dezvénysorozata. Az 1967-es 
kezdést követően a rendszer-
váltás után tetszhalottá lett 
fesztivál néhány erőtlen kísér-
letet követően most látványo-
san újraéledt. 

Hátizsákos fiatalok a nagyállo-
más lépcsőjén. Csütörtök délelőtt 
11, harminckét fok. A rendőrségi 
Astra ablaka lehúzva, a tiszthe-
lyettes derűsen szemléli az érke-
zőket. Nincs sok dolga. Nem ke-
resnek már közveszélyes munka-
kerülőket, és a szolgálatban fölös-
leges lenne az időt azzal múlatni, 
hogy a Trapper jelét megtalálják a 
hippilányok gömbölyű fenekén. 
Nincsenek is már hippik, a pun-
koknak is leáldozott. A SZIN 
azonban ismét megbolydította az 
álmosan augusztusi, a nyárba be-
lefáradt várost. 

Néhány kilométerrel odébb, a 
Partfürdőnél, este hétkor. Bizton-
sági emberek, kezükben fémkere-
ső detektorokkal. Több százan 
akarnak bejutni. Nem ront a han-
gulaton a beléptetési procedúra. 

Tömeg, jókedv, kavalkád, por és népszerű együttesek sora. A hét végéig ez jellemzi a Szegedi Ifjúsági Napokat. Fotó: Karnok Csaba Folytatás az 5. oldalon 

zető bosszús, vagy inkább elkese-
redett. Minimum húszmillió fo-
rintot kellene fizetnie ahhoz, 
hogy a pályaudvar tervezett fel-
újítását követően ismét vendége-
ket fogadhasson. Pedig a forgal-
mon látszik: a nem működő ét-
teremért és a büféért fizetett havi 
814 ezer forintos bérleti díjat 
sem könnyű kigazdálkodni. 

- Azzal vigasztalnak, hogy le-
lakhatom azt az összeget, amit a 
felújításra költök. Június 27-én 
kaptam egy levelet, amelyben a 
Resti Rt. tájékoztat: szerkezetké-
szen adják át a felújítást követő-
en a helyiségeket, és nekem kell 
befejeznem a felújítást/saját erő-
ből. De honnan vegyek annyi 
pénzt, amikor tavaly májusban 
be kellett zárnom az éttermet is, 
mert többe került az abrosz mo-
satása, mint amennyiért a levest 
tudtam adni a vendégeknek - jel-
lemezte a helyzetet Molnár Er-
zsébet. 

A történet kezdete 1992-re da-
tálódik, amikor is a MAV har-
minc évre bérbe adta az Utasellá-
tó Vállalat utódjának, a Resti Ke-
reskedelmi Rt.-nek az állomáso-
kon található vendéglátóhelye-
ket. A Resti Rt. pedig 1996-ban 
ezeket továbbadta albérletbe. A 
MAV húszmilliárd forintért 30 
pályaudvar rekonstrukcióját ter-
vezi, közöttük a szegedit is. 

Folytatás a 3. oldalon 

A rendőrség kezdeményezte a 
kedden Szeged belvárosában 
pénzhamisí tás , valamint kábí-
tószerrel való visszaélés miatt 
őrizetbe vett két külföldi férfi 
letartóztatását . A bíróság ma 
dönt. 

Őrizetbe vették, valamint kezde-
ményezték az előzetes letartóz-
tatását annak a két külföldi férfi-
nek, akit a hét elején fogtak el 
Szeged belvárosában. Mint azt 
korábban megírtuk, látványos, 
filmbe illó akciójelenet zajlott 
kedd délután Szegeden, a Dugo-
nics téren. A civil ruhás kom-
mandósok egy külföldi rendszá-
mú tűzpiros Chrysler Vision két 
utasára csaptak le, mivel feltéte-
lezhető volt, hogy a két férfinél 
nagyobb mennyiségű hamis euró 
van. 

A történet még a hónap köze-
pén kezdődött, amikor a két kül-
földi állampolgár felkeresett egy 
Szeged környékén élő férfit, hogy 
váltson át nekik két 500 euróst. 
A pénzváltónak gyanús lett az 
egyik bankjegy, ezért bejelentést 
tett a Szegedi Rendőrkapitánysá-
gon, ahol megállapították, való-
ban hamis az 500 eurós. 

A sértett valószínűleg ismerte a 
két külföldi autóját, így jutottak el 
a rendőrök kedd kora délután a 
tűzpiros Chrysler utasaihoz. 

Folytatás az 5. oldalon Részletek a 10. oldalon Többe kerül a terítő mosása, min t a leves. Fotó: Schmidt Andrea 

Az önkormányzat megbízásából 
telefonos közvélemény-kuta-
tást tartott Szegeden a buda-
pesti székhelyű Jelenkutató In-
tézet. Kiderült: legtöbben a Dél-
magyarországból tájékozódnak, 
elégedett a polgármesterrel és a 
Mars téri autóbusz-pályaudvar 
fejlesztésére számítanak. 

Közérdekű témákról kérdezték a 
szegedieket a budapesti Jelenku-
tató Intézet munkatársai. A köz-
vélemény-kutatást a szegedi Ön-
kormányzat megbízásából, a hír-
közlési minisztérium segítségével 
végezték. A válaszok értékelése 
után kiderült, hogy a megkérde-
zettek nagy többsége lapunkból, a 
Délmagyarországból tájékozódik. 

Botka László jól szerepelt a 
polgármester népszerűségét osz-
tályozó érdemjegyek szerint. 
Hatvanegy százalékot ért el, s ha-
sonlóképpen ítélték meg munká-
jának eredményességét is. A 
Mars téri autóbusz-pályaudvar 
fejlesztését fontosabbnak tartják 
a válaszolók, mint a piac korsze-
rűsítését. A megkérdezettek zö-
me részt venne az európai parla-
menti választásokon is. 

Számítógépet, internetet keve-
sen használnak, viszont - ha 
módjukban állna - szívesen in-
téznék hivatali és adóügyeiket 
komputerrel. 

A MAV Rt. nem fizeti a szegedi nagyállomás restijének felújítását, 
a költségeket a bérlőre hárítaná. Amíg a vasúttársaság és a resti 
bérlője között nem születik megállapodás, nem kezdődhet meg a 
már így is jelentősen csúszó egymilliárdos rekonstrukció. 

Fél deci kecskeméti barackpálin-
ka 300 forint - hirdeti még min-
dig a szegedi nagyállomás étter-
mének ajtajára kiragasztott ét-
lap. Mellette tábla: ZÁRVA. A le-
függönyözött üvegen keresztül 
jól látszanak az egymásra tor-
nyozott székek, amelyekre a hat 

és fél méter magas mennyezetet 
uraló freskó tekint le. 

Az állomásépületekre jellemző 
füstös hangulatot és vele együtt a 
resti üzemeltetőjét, Molnár Er-
zsébetet a peron melletti büfé-
ben találjuk meg. A forgalom 
gyér, a levegő fülledt, az üzletve-

http://www.delmagyar.hu

