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Tíz fokot esett a hőmérséklet 

A labdarúgó NB I/B harmadik fordulójában megszületett a várva várt első FC Szeged-győzelem. A 
kék-fehér-feketék (balról: Mórocz, Rácz, Túrján, Kurucsai) lelkes játékkal, megérdemelten nyertek 
3-1-re a Kaposvár ellen. Részletek A Dél Sportjában. Fotó: Miskolczi Róbert 

Megérkeztek a hűvös léghullámok Csongrád me-
gyébe is, tegnap délután 6 körül kezdett el esni az 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A megyébe nem hozott felhőszakadást az időjá-
rás-változás, csendes eső kezdte el áztatni a földe-
ket vasárnap késő délután fél hat és ha tóra között. 

A felhők megérkezését ugyanakkor viharos szelek 
kísérték. Bozóki László,'az Országos Meteorológiai 
Szolgálat szegedi regionális központjának munka-
társa elmondta, délután 2 órakor még 26,3 fokot 
mértek - a fülledtség miatt különben melegebbet 
éreztünk - , ehhez képest 6-kor már csak 15,8 fok 
volt. Pár óra leforgása alatt tehát tíz fokot esett a le-
vegő hőmérséklete. Ma hűvös lesz az idő, 20-22 fo-
kot jósolnak a meteorológusok. 

PATIKUSBAIOK 
Nem kaptak haladékot a patikák 
az átmeneti 
gyógyszer-támogatási rendszer 
bevezetésére, ami így 
szeptember elején életbe lépett. 

3. oldal 

AZ EGYETEM MEGVENNÉ 
A jezsuita rend nem bonthatja le 
a Kálvária sugárúti rendházat, a 
Kossuth Zsuzsanna 
szakközépiskola volt épületét. 
Az egyetem jelezte, hogy 
szívesen megvenné. 

5. oldal 

A NYOMOZÓK ÉS A SZEMÉT 
A Szegedi 
Környezetgazdálkodási Klit. 
magándetektíveket bízott meg 
a tiltott helyen szemetelők 
leleplezésével. A százezer 
forintos bírságok kezdik elérni 
céljukat. 

5. oldal 

tf Szeqeái 
Fűszerpaprika Napok > 

2003. SZEPTEMBER 5-6-7. 

A Pick biztosan Szegeden marad 
A Pick Szeged Rt. élén június 17-én 
személycserét haj tot t végre a tulajdonosi 
kör: 34 év „pickes" életpálya után tá-
vozott a korábbi vezérigazgató, Bihari 
Vilmos. Az ú j vezető Kovács László, a 
kaposvári Kométa Rt. korábbi első em-
bere lett. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az utóbbi két hónap során kevés informá-
ció szivárgott ki a Pick Rt. Szabadkai úti 
központi épületéből. Hosszas hallgatás 
után adott interjút lapunknak az új vezér-
igazgató, aki igyekezett megnyugtatni a 
szegedieket: a Pick marad a városban, 
székhelye nem költözik Budapestre, mint 
ahogy azt a jól értesültek rebesgették. 

Kovács László elmondta, az eltelt idő-

szakban igyekezett felmérni, melyik egy-
ség hol áll a cégcsoporton belül az eredmé-
nyesség szempontjából, s felszámolni a 
veszteségforrásokat, ezért kerülhetett az 
újságok címlapjaira a győri székhelyű, a 
Pick-csoporthoz tartozó Ringa Rt. helyze-
te, a kapuvári üzem esetleges bezárása. 

A szegedi gyár nincs veszélyben, üzemi 
eredménye nyereségesre fordult, mint 
ahogy a Paprika Rt.-vei sem elégedetle-
nek, a céget nem kívánják értékesíteni. Az 
új vezérigazgató hangsúlyozta: nyugalmat 
szeretne a káosz helyett, a munkahelyek 
megőrzését, 2ezer 100 szegedi család ke-
nyerét, függetlenül attól, változik-e a tu-
lajdonosi kör, vagyis eladja-e az Arago 
Holding Rt. a Pick-csoportot. 

Interjúnk a 8. oldalon Az új vezér a munkahelyek megőrzésére törekszik. Fotó: Schmidt Andrea 

Szamárverseny volt 
a határ mentén 

Huszonegyedik alkalommal 
rendezték meg a királyhalmi 
szamárversenyt. A magyar ha-
tárhoz közeli szerb község fesz-
tiválján az idén is részt vettek 
ásotthalmiak. 

A magyarországi kábítószerhelyzetről és a megelőzésről a Partfürdőn 

Szegedi nyár: egy 
SZIN-folttal több lett 

3-l-re verték hazai pályán a Kaposvárt 

Három pont a Szegednek 
Ötvenkét koncert, 12 ezer látogató, egy szélvihar, egy nagy eső. Ez 
az újjáélesztett Szegedi Ifjúsági Napok gyorsmérlege. A folytatásra 
már csak egy évet kell várni. 

Egészen kiváló időzítéssel, pon-
tosan akkor kezdett szakadni az 
eső szombat este, amikor a Sze-
gedi Ifjúsági Napok sztárvendé-
ge, az Incognito színpadra lépett. 
A többség kitartó volt, nem futa-
modott meg az égi áldástól, vé-
gigbulizta a zárókoncertet. 

Akadt persze, aki nem volt fel-
hőtlenül boldog már az utolsó 
előtti koncerten, az Anima fellé-
pése alatt sem. Kollár Éva példá-
ul úgy időzítette Szegedre költö-
zését Pilisről, az új egyetemi sze-
meszter előtt, hogy beleférjen a 

SZIN is. De hiába igyekezett a 
rámolással, már csak a Ganxs-
ta-koncert végére ért oda. Nem 
lehetett megvigasztalni. 

A SZIN egyébként óraműpon-
tossággal működött, a zenészek 
betartották a csendrendeletet, 
csütörtökön éjfélkor, a többi na-
pon fél egykor letették a lantot. 

Az eső okán vasárnap délig 
szunyókálhattak azok a szegedi-
ek is, akik három napon át érzé-
kenyek voltak a SZIN hanghatá-
saira. Vasárnap délelőtt tízkor, 
meglehetősen rendhagyó idő-

pontban léptek volna fel a Part-
fürdőn azok a szegedi zenekarok, 
akik a rendezvény három napja 
alatt a Dugonics téri színpadon 
mutatkozhattak be a közönség-
nek. Az eső azonban tönkretette 
a kisszínpad hangkeverőjét, így 
csöndesen búcsúzott el a feszti-
vál: senki sem lépett fel vasár-
nap. 

Egyébiránt úgy tűnt, a Partfür-
dőn kempingezőknek a három-
napos monstre koncertsorozat, 
egy szélvihar és egy felhőszaka-
dás után nem igazán hiányzott a 
zenés ébresztő. Jövőre azonban 
nem úszhatják meg. 

Folytatás a 4. oldalon 

Fotó: Karnok Csaba 

A királyhalmi szamárverseny 
látnivalói közt a fr izurák is sze-
r e p e l t e k . Fotó: Karnok Csaba 

Szamaragolni szerető királyhal-
miak ötlete alapján először 
1983-ban rendeztek szamárver-
senyt a magyar határhoz közeli 
vajdasági településen. - Fiatal 
koromban a vasárnapi ebéd után 
mindig fociztunk a fiúkkal. Egy-
szer nem jött össze a csapat, és 
valaki kitalálta, pattanjunk csa-
csihátra, és irány a község széle -
emlékezett vissza a kezdetekre 
Újhelyi Rudolf, Királyhalom 
képviselő-testületének elnöke. 

Az 1980-as években még sok 
szamár volt a vajdasági község-
ben, de napjainkra már csak a 
verseny maradt meg. - Tizen-
öten neveztek a viadalra a kör-
nyező településekről. Sajnos az 
idén nem indultak magyarorszá-
giak - mondta Rozs Miklós fő-
szervező. 

Folytatás a 4. oldalon A közönség szemmel láthatóan jól érezte magát. 
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