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H l Utakra egymilliárd 
A szegedi utak felújítására az 
idén egymilliárd forintot 
fordíthat az önkormányzat. 

5. OLDAL 

HanGar 
i n f o : 6 2 / 5 5 0 - 5 9 2 
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Milyen autó a szive vágya? Amibe befér az egész csatád vagy a baráti kör? AJ-ni kényelmes, 
biztonságos, tele van extrákkal és még kedvező az ára is? Itt a FordFualon Trend, 
egy megbízltató családi autó. amelyben a kiírna, az ABS. a központi zár, a ködlámpa, 
a vezető- és utasoldali légzsák, az elektromos ablakemelő, a bőrboritásó kormány, 
az ICE 2500 rácíósmagnó két hangfallal és még a szervokormány is benne van - «tápáron. 
Válassza a FordFuslon Trendet rengeteg extrával most 2 899 000 forintért! 
Az akció 2005. február 1-től mérek® 31-ig tart 
A resjrtetekföl márkaxereskedé«i.tnkb»n> $ 

• Használtautó-beszámítás • 0 Ft kezdöbefizetésse 

FordFusion (vfciőség. Megbízhatóság 

Hovány Szeged Kft. • 6721 Szeged, Berlini krt. 4/9. 
Szalon: 62/556-300 • www.fordhovany.hu • Szerviz: 62/556-200 

Vopye» átteg'ogyasztás 4.4-7,01/100 km. CO—kibocí-ötas 106-13+ «'km 

MAR CSAK #J NAP 
ÉS MEGNYÍLIK A — % 

f ÁRUHÁZ 
SZEGED, VÁSÁRHELYI PÁL U. 3-5. 

Tíz éve nem volt ek-
kora mértékű daru-
pusztulás, min t ami a 
Békés megyei Ör-
ménykút külterületén 
történt . Közel 150 da-
ru te temet találtak. 
Nyolc madár életéért 
a szegedi vadaspark-
ban küzdenek. A Sze-
gedi Vadaspark állat-
orvosa, Szőke István a 
boncoláskor heveny 
mérgezésre utaló jele-
ket fedezett fel. A te-
temek mérgezőek le-
hetnek, ezért fogyasz-
tani nem szabad belő-
lük. A nyolc életben 
maradt darut a vadas-
parkban ápolják, anti-
biot ikumot, gyulla-
dást csökkentő injek-
ciót és infúziót kap-
tak, kettő állapota 
már kielégítő. 

Részletek a 3. oldalon 

ŐRNAGY, TÁBORI LELKÉSZ 
Máté Sándor református lelkész a szentesi 
műszaki dandárnál szolgál. Véleménye szerint 
zuhanó gépen nincsen ateista ember. 

7. OLDAL 

Napi két tehervonatnyi zúzottkő landol Kisteleken - Pecsét a röszkei szerződésen 

Ismét nagyüzem az M5-ösön 

Darvak életéért küzdenek 

Gázspray-vel 
támadt diáktársa 
szüleire 
A rendőrségen kihallgatással folytatódott az a 
beszélgetés, amelyet egy diáklány szülei kezde-
ményeztek. A lányt iskolatársa többször leköp-
te, a szülők pedig jobb belátásra szerették volna 
bírni a köpködő fiút . Az ügy verekedéssé fajul t . 

A szegedi József Attila Általános Iskola és Szak-
iskola egyik diákja többször leköpte diáktársát. 
A lány szülei bementek az iskolába, hogy meg-
kérjék a fiút: hagyja békén a lányukat. A tisztá-
zó beszélgetés azonban eredménytelen volt, a 
fiú faképnél hagyta a szülőket, az osztályfőnö-
köt és az igazgatót. Az apának még visszakia-
bált: „Ugrálókötelet csinálok a beleidből!", mire 
a férfi u tánament . A fiú gázspray-vel lefújta az 
apát, össze is verekedtek. Az ügy a rendőrségen 
folytatódott. 

Riportunk a 7. oldalon 

nap múlva ér Szegedre! 

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

A jó idő előcsalogatta az autópá-
lya-építőket a Szegedtől Kis-
kunfélegyházáig húzódó pálya-
szakasz mind a 45 kilométerén. 
Kistelekre napi két szerelvény 
zúzottkő érkezik, amelyet a ba-
lástyai aszfaltkeverőbe szállíta-
nak. Tegnap aláírták a Sze-
ged-Röszke közötti szakasz ki-
vitelezési szerződését is. 

A zúzottkő olyan kelléke az autó-
pálya-építésnek, mint a levesnek a 
só. Ez az alapanyag Nógrádkö-
vesdről érkezik irányvonattal a 
kisteleki állomásra azóta, hogy a 
földmunkák után a betonozok és 
az aszfaltozok vették át a terepet 
az épülő M5-ösön. Jelenleg napi 
két szerelvényt pakolnak át teher-
autókra, az alapanyag a balástyai 
aszfaltkeverőig hátralévő néhány 
kilométert közúton teszi meg. 

Zúzottkőre várnak azok a te-
herautó-sofőrök, akikkel a kiste-
leki állomáson találkozunk teg-
nap déltájban: a vonatjuk érkezé-
sét lesik. Rajtuk kívül alig látni 
az állomáson embert, ők viszont 
meglehetősen türelmetlenek. 

Folytatás a 3. oldalon Az autópálya-építés legbiztosabb jele: vagonszám érkezik a zúzottkő a kisteleki vasútállomásra Fotó: Karnok Csaba 

A boltosok kiszolgálják a fiatalkorúakat 

Vodka és cigi 
- tiniknek is 

Szondán keresztül táplálják a beteg madarakat 

A színháznál 
tüntetnek 
A Fidesz szegedi szervezete ma 
17 órától csendes tiltakozást tart 
a színház előtt. Székhelyi József-
től azt várják, kérjen elnézést az 
SZDSZ-küldöttgyűlésen elhang-
zott, azóta elhíresült mondatai 
miatt. A színidirektor viszont 
színházba invitálja a tüntetőket. 

Bővebben az 5. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

A legtöbb trafikban, 
boltban kiszolgálják a 
cigarettát, alkoholt vá-
sároló tiniket. Pedig 
akár több százezer fo-
rint büntetés is kaphat-
nak azok az üzletek, 
ahol 18 év alattiak is vá-
sárolhatják az egészsé-
gükre káros élvezeti cik-
keket. Többnyire siker-
rel járt a szegedi belvá-
rosi üzletekben a 15 
éves Kata és a 16 éves 
Anita is. Egyetlen he-
lyen kértek tőlük iga-
zolványt. Egy újságos-
nál a rábeszélés hatott, 
egy trafikban pedig még 
a bor kiválasztásában is 
segédkezett az eladó. 

írásunk a 4. oldalon 

Már biztos az alapszakaszbeli második hely 

Dunaújvárosban is nyert a Pick 
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata 
tegnap 32-28-ra győzött Dunaújvá-
rosban a Dunaferr ellen. 

Az alapszakasz egyik rangadóját ren-
dezték tegnap Dunaújvárosban, ahol a 
Pick Szeged vendégeskedett. A gólgyár-
tást, Vadkerti révén a Tisza-partiak 
kezdték, de a hazaiak egyenlítettek -
ekkor volt utoljára egálban az ellenfél 
Kovács Péter edző tanítványaival. A 

pickesek szinte más sebességi fokoza-
ton játszottak, lerohanásból több gólt 
is szereztek a nagyon fiatal, a jövő 
együttesének is titulált Dunaferr ellen. 
A szünetre már megnyugtató előnyt 
117-11) szerzett a Pick. A pihenő után 
nagy taktikai csata zajlott a játéktéren, 
de ebből is Laluskáék jöttek ki jobban 
és a 42. percre már hét volt közte, 
23-16. A hajrában egy kicsit könnyel-
müsködtek a vendégek, de a remekül 

védő Puljezevics, valamint Andjelko-
vics, Djurkovics és Bajusz vezérletével 
magabiztos, 32-28-as győzelmet arat-
tak. 

A Pick Szeged az őszi hazai siker 
(34—24) után idegenben is legyőzte ri-
válisát, így négy pontra nőtt vele szem-
ben az előnye és ezzel már biztos az 
alapszakaszbeli második hely. 

Tudósításunk a 22. oldalon 

Százötven védett madár pusztult el Örménykútnál mérgezésben 

Fotó: Miskolczi Róbert 

http://www.fordhovany.hu
http://www.delmagyar.hu

