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MEGÉRKEZETT 

Szeged Plaza • Tel.: 62/552-330 
HARD MATRACOK • EXKLUZÍV ÁGYAK 

Ma lezárják 
a szegedi 
rakpartot 

Az új KIA K2SOO most igazán jó választás, mert rendkívül takarékos 
köszönhetően a korszerű 2.5 literes TG diesel motornak, 1.5 tonnáig 
is terhelhető, rakodófelülete akár 7nP is lehet "B" kategóriás 
jogosítvánnyal is vezethető, 6 személy számára is kényelmes 
helykfnátatot biztosít és 3 év vagy 100.000 km garancia jár hozzá. 
Új KIA K2500 vásárlása esetén most bármilyen használt autója 
nálunk 200.000 Ft-tal többet éri 
Céges megrendelőink részére: 
FLOTTAKEDVEZMÉNY! 
N y í l t n a p o k : m á r c i u s 2 5 - 2 6 ! 
H e l y s z í n e : I K E S Z A u t ó , D o r o z s m a i ú t 4 8 ! 
Az a lapár tar ta lmazza: 

> Elektromos ablakemelő 
> Központi zár 
> Szervokormány 
> Fordulatszámmérő 

•Wjiwjá l/it 

200 Üül 

Ai ö n KIA márkakereskedés«: 

IKESZ Autó 
A megbízható megoldás 

6724 Szeged, 
Kossuth L. sgt. 112. 
Tel.: 62/471-242 

Dorozsmai út 9. • Tel.: 20/583-29-93 

HÉTFŐ, 2005. MÁRCIUS 21., 95/66. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Információink szerint a belvíz okozta a vásárhelyi talajsüllyedést 

Megcsúszott a vasúti töltés 

nap múlva ér Szegedre! mÁR: 2.999.900 Ft+ÁFA-tól! 

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

Autóeladás, alkatrész-értékesítés 

MEGKEZDŐDÖTT 

TOYOTA 
SZEGED 

Autószalon-átalakítás 03. 31-ig TART. 
Autószerviz-átalakítás 06. 30-ára 

ELKÉSZÜL! 

Barát utolsó védése után együtt örültek a szurkolók a játékosokkal Fotó: Kamok Csaba 

A Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapata fél 
lábbal már a legjobb négy között érezheti ma-
gát. 

Felejthetetlen élményben részesítette közönségét a 
Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapata. Komlósi Pé-
terek ki-ki mérkőzésen végtelenül izgalmas, ritkán 
látható, hatalmas csatában egy góllal (5-4) legyőz-
ték a Fradit. A sikerrel hatalmas lépést tettek a leg-
jobb négy közé jutáshoz. Ehhez már csak az szüksé-

geltetik, hogy az alapszakasz befejező, szombati já-
téknapján pontot szerezzenek a Szentestől. 

A férfi kézilabda NB I rangadóján elmaradt a 
nagy küzdelem. A tabella második helyén álló Pick 
Szeged már az első félidőben kilencgólos vezetésre 
tett szert a negyedik Tatabánya ellen. A hazai roha-
mok a szünet után sem csillapodnak, így a vége ki-
ütéses Pick-győzelem lett (40-18). 

Részletek A Dél Sportja mellékletben 

Áll a Szabadság 
Helyreállították a hat éve 
lebombázott újvidéki Szabadság 
hidat. Átadás júniusban. 

7. OLDAL 4. OLDAL 

Mivel a Tisza vízszintje fokoza-
tosan emelkedik, a mai nap fo-
lyamán, valószínűleg a késő dél-
utáni órákban lezárják Szegeden 
az alsó rakpartot. 

A tiltással azért várnak estig, 
hogy a hétfői nagy forgalmat még 
levezethesse ez az útszakasz: a 
folyó vízszintje ugyanis addigra 
lesz újabb húsz centivel maga-
sabb. 

Vasárnap Megállni tilos táblá-
kat helyeztetett el az érintett sza-
kaszon az Atikövizig, azért, hogy 
ne maradjanak parkoló autók a 
rakparton a lezárás idejére. 
Ugyanakkor felhívták a rendőr-
ség figyelmét arra, hogy ne bün-
tessék a megálló autósokat. 

Kötözött 
disznóságok 
A legtöbb szegedi nem vár az 
utolsó pillanatig a húsvéti sonka 
megvásárlásával - ez derül ki la-
punk riportjából. A bőséges kíná-
lat és a kedvező árak miatt a há-
ziasszonyok idejében bespájzol-
ták az ünnepi étrend nélkülözhe-
tetlen kellékét. Sokan a házi 
disznósonkára esküsznek, ezért 
a Mars téren szerezték be a son-
kát, míg mások a hipermarke-
tekben néztek szét. A vásárlók 
nem rémültek meg az olcsó és 
esetleg kétes minőségű külföldi 
hentesáruról szóló híradásoktól. 

írásunk az 5. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

BRUTÁLIS KUTYAKÍNZÁS 
Pofáját bekötötték, lapockáját eltörték -
majdnem halálra kínoztak egy kutyát 
Szegeden. Öt órán át tartott az operáció. 

Nem közlekednek a vonatok a vásárhelyi 
nagyállomás és a Népkert között, miután a 
hét végén megcsúszott a vasúti töltés. A 
helyreállítás befejezéséig, várhatóan hús-
vétig a két állomás közt vonatpótló au-
tóbuszok közlekednek. 

Szünetel a vasúti közlekedés a vásárhelyi 
nagyállomás és a Népkert megálló között. A 
hét végén ugyanis az említett szakasz egy ré-
szén megcsúszott a vasúti töltés. Információ-
ink szerint a baj azután következett be, hogy a 
területről szivattyúzással eltávolították a bel-
vizet. A problémát a szokásos pályaellenőrzés 
során észlelték a MAV munkatársai. Először 
sebességkorlátozást vezettek be, később 
azonban kábították a vonatforgalmat, tud-
tuk meg Kis Ernő vásárhelyi állomásfőnöktől. 
A töltés kijavítását szombaton reggel kezd-
ték, s azóta is folyamatosan dolgoznak. Vár-
hatóan a hét végére, húsvétra elkészülnek a 
munkával, s helyreáll a forgalom. 

Addig azonban vonatpótló autóbuszok 
helyettesítik a Vásárhely és Szeged között 
közlekedő interpici szerelvényt. Mint ahogy 
a Makóról Vásárhely felé reggel 7 órakor 
Szegedre induló vonat helyett is autóbuszra 
kell szállniuk a vásárhelyi nagyállomáson 
az utasoknak. 

Folytatás a 3. oldalon Várhatóan húsvétra végeznek a töltés helyreállításával a nagyállomás és a Népkert közötti szakaszon Fotó: Tésik Attila 

Kuncze 
ismét elnök 
Ismét Kuncze Gábor lett az 
SZDSZ elnöke, a párt Szabad 
Demokraták Szövetsége - a Ma-
gyar Liberális Párt néven folytat-
ja tovább tevékenységét. A libe-
rálisok szombaton Szegeden ren-
dezték meg tisztújító küldött-
gyűlésüket, amelyen az elnöksé-
gért Kuncze mellett Fodor Gábor 
és Kis Zoltán is elindult. 

Tudósításunk a 3. oldalon 

Kamionsorba rohant a kamion Nagylaknál 
Álló, több kilométer hosszú kamionsorba ro-
hant egy román rendszámú kamion vasárnap 
kora reggel Nagylaknál, a határátkelőhely kö-
zelében. A rendőrség szerint a kamiont vezető 
sofőr valószínűleg elaludt. Az ütközés erejétől 
a vezetőfülke annyira összenyomódott, hogy a 
tűzoltók csak daru segítségével tudták szét-

húzni a roncsokat, a bent rekedt pilótát pedig anya a szegedi Mars téren várta fiát, s miután 
súlyos sérülésekkel vitték kórházba. 

A baleset és a mentés miatt a határra veze-
tő főutat teljes szélességében lezárták, a for-
galmat Pitvaros felé terelték el. 

A baleset következtében az erdélyi Csíksze-
redáról érkező busz órákat késett. Egy édes-

a járat román állampolgárságú buszvezetője 
nem tájékoztatta a késésről a buszpályaudvar 
diszpécserét, kétségbeesésében már a rendőr-
séget is hívta. 

Bővebben az 5. oldalon 

A Pick Szeged leiskolázta a Tatabányát 

Beton: közel az elődöntő 
www.ikeszauto.hu 

http://www.delmagyar.hu
http://www.ikeszauto.hu

