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TÉMÁINKBÓL 

BRÓKERÜGYIFEJLEMENYEK 
LETARTÓZTATÁSOKKAL 
Miközben a rendőrség dolgozik -
előzetes letartóztatásba 
helyezték a K and H Bank volt 
vezérét, a Betonút Rt. volt 
vezérigazgató-helyettesét és az 
Állami Autópályakezelő Rt. volt 
vezérigazgatóját is ellenzéki és 
kormánypárti politikusok 
egymás felelősségét feszegetik a 
brókerügyben. 

2. oldal 

FALUNAP ÉS MINISZTERI 
VIZIT DESZKEN 
A deszki falunapon negyvennégy 
bográcsban rotyogott az étel a 
polgármesterek nemzetközi 
főzőversenyén, Lamperth 
Mónika belügyminiszter pedig 
tizenöt lakásos önkormányzati 
bérházat adott át. A bérlőket 
rászorultsági alapon, pályázat 
útján választották ki. 

4. oldal 

ERZSIKE NÉNI FIGYELT 
A szentesi rendőrök elfogták az 
édesanyja meggyilkolásával 
gyanúsított Molnár Pétert. A 
bűncselekmény felfedezése utáni 
napokban önként jelentkezett a 
tetthely megfigyelésére az 
utcában lakó Dancsó Istvánné, 
Erzsike néni, aki „megérzéseire" 
is hallgatva, sikeresen értesítette 
a rendőröket a tettes 
visszatéréséről. 

5. oldal 

NÉGY ÉVTIZEDE ÜGYÉSZ 
Aki fogcsikorgatva, száját 
összeszorítva végzi a munkáját, 
jobb, ha azonnal abbahagyja, 
mert abban bizony kevés a 
köszönet - vallja a négy 
évtizedes ügyészi munkájáért 
kitüntetett, humoráról híres 
Pigniczki József. 

8. oldal 
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Magyar Bálint nem támogatja a hallgatók terheinek növelését 

Országos tanévnyitó Szegeden 
Magyar Bálint oktatási minisz-
ter részvételével tegnap ünne-
pélyes keretek között megnyi-
tották a 2003/2004-es egyetemi 
tanévet a Szegedi Nemzet i 
Színházban. 

- A Szegedi Tudományegyetem 
dinamikus fejlődésének hagyo-
mányai éppúgy szilárd alapot je-
lentenek, amiként a környezettel 
való aktív kapcsolata. Munkánk, 
feladatunk és egyben kötelessé-
günk is a fejlődés töretlen ívének 
biztosítása az előttünk álló tanév-
ben. Élnünk kell a kibővülő lehe-
tőségekkel - mondta tegnapi be-
szédében Szabó Gábor, a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE| rekto-
ra az egyetem tanévnyitó ünnep-
ségén. A Szegedi Nemzeti Szín-
házban tartott évnyitón jelen volt 
Magyar Bálint oktatási miniszter 
is, aki ünnepi köszöntőjével nem-
csak az SZTE-en, hanem az or-
szág összes felsőoktatási intézmé-
nyében megnyitotta a tanévet. 

Az ünnepség azonban még a 
színházi beszédek előtt megkez-
dődött. Kora délelőtt az egyetem 
Dugonics téri épületének rektori 
hivatalában találkozott az SZTE 
professzori kara. 

Az ünnepélyes tanévnyitó résztvevőinek felvonulása a Kárász utcán. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás a 3. oldalon 

Több százmilliós beruházás 

Fejlesztik a repteret 
Betonozott futópályát építenek 
2006-ra a szegedi reptéren. 

Vége a nagy álmoknak, a jelenlegi 
igényeknek megfelelő, kis- és kö-
zepes gépek fogadására alkalmas 
repülőtér kell, amely a jövőben 
bővíthető - utalt Botka László 
szegedi polgármester a korábbi, 
milliárdos tervekre és a reahtá-
sokra. A hétvégi repülőnapon je-
lentette be: a város saját erőből, 
pályázati pénzből és vállalkozói 

tőke bevonásával megkezdi a sze-
gedi repülőtér fejlesztését. A több 
százmilliós beruházás első szaka-
szában, 2006 októberéig betono-
zott futópályát és utasforgalmi 
épületet adnak át. 

A reptér tulajdonjogát két éve 
kapta vissza az államtól az önkor-
mányzat, a fejlesztésekkel a nem-
zetközi légikikötők úgynevezett 
ráhordó reptere lehetne a szegedi. 

í rásunk a 3. oldalon 

j } J J m I l y t Boszorkány hozta az égből a paprikát a fesztiválra 

Herceg Zsolt Rotyogott a ponty 
Szegedi utcakép: Herceg Zsolt, a 
színész, bandukol. Ölelésre tárja 
karját, ha vele szembe jön az is-
merős, átkiabál a másik oldalra, 
ha ott látja meg. Szinte minden 
pillanatban ölelt vagy átkiabált. 
Úgy tudjuk, az utcán érte a halál, 
tegnap délután. A víg özvegyben 
volt utoljára, a szabadtérin, ké-
szült a színházi változatra. A 
Szegedi Nemzeti Színháznak 
örökös tagja volt - most saját ha-
lottja. 

Az utolsó meneteket jobban bírta a spanyol Pérez 

Erdei megszenvedett a győzelemért 

Erdei Zsolt interkont inentál is bajnoki övét Kovács István csatolta vissza. 

Nem mindennapi izgalmakat 
hozott az első szegedi profi 
bokszgála. Az Erdei Zsolt ha-
talmas csatában védte meg in-
terkontinentális bajnoki címét 
Pérez ellen. 

Izgalom és vastaps. így fejező-
dött be a szegedi profi bokszgála. 
A főmeccs, az Erdei Zsolt-Juan 
Nelongo Pérez összecsapás nem 
mindennapi csatát, igazi boksz-
csemegét hozott. 

Az első kilenc menetben a 
magyar ökölvívó volt fölényben, 
ám az utolsó háromban a spa-
nyol bokszoló már hatalmas po-
fonokat helyezett el Erdei fején. 
A W B O interkontinentális fél-
nehézsúlyú bajnoka, Erdei Ma-
dár Zsolt „kibbekelte" az utolsó 
három percet, és pontozással 
megverte a kihívót. A nézők elé-
gedetten távoztak: magas szín-
vonalú, az ökölvívásban ritkán 
látható sportszerű főmeccset és 
jó gálát szórakozhattak végig. 

Fotó: Karnok Csaba R é s z l e t e k A Dé l S p o r t j a m e l l é k l e t t e n 

A hal sütve is ki tűnő. Fotó: Miskolczi Róbert 

Több mint száz bográcsban főtt a 
hal a hét végén Szegeden, a Ti-
sza-parton. A legfinomabb hal-
lének járó díjat a „hattyasi ha-
lászlé" kapta, a városrészből 
több százan jöttek el szurkolni. 

Boszorka hozta az égből a papri-
kát a szegedieknek - kezdhetnénk 
a legendát, de mindez megtörtént 
szombaton délelőtt a Tisza part-
ján. Csorba Csilla nyakában egy 
füzér paprikával, mint szegedi bo-
szorka szállt alá ejtőernyőjével. 
Minden megvolt tehát, hogy a 
négy őselem egyesülhessen: a víz-

ből zsákmányolt hal a légből ho-
zott paprikával egyetemben ro-
tyogott a földbéli jófajta pro-
pán-butánból szított tűz fölött. 
Közben a készülő jó ebédhez már 
szólt a nóta a színpadon, a nem-
zetközi tiszai halfesztiválon. 

Több mint száz bográcsban főtt 
a hal, bizony nem csupán szegedi 
módra. Az ellen dunai, körösi és 
balatoni receptekkel próbálko-
zott, mindhiába. A kakastejes ci-
póval kínált szögedi halászlé biz-
tos siker volt ezen a hétvégén. 

F o l y t a t á s a 4 . o l d a l o n 

http://www.delmagyar.hu

