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Kell az anyatej 
Az anyatejgyűjtő állomásról 
nem csak a szegedi 
kisgyermekeket látják el. 

3. OLDAL 

Trend, szakácsoknak 
Kényelmi termék a konyhában -
mi az? Szakmai bemutató volt 
tegnap a szegedi Hanságiban. 

4. OLDAL 

M A R HOLNAP 
MEGNYÍLIK A 

# ÁRUHÁZ 
SZEGED, VÁSÁRHELYI PAL U. 3-5. 

Huszonhét méteres sütemény készült 

Magyar rekordot állítottak be 
a szegedi egyetemisták tortából 

Colstokkal mérik a csokitortát. Az eső nem tett kárt az alkotásban, az éhes hallgatók annál inkább Fotó: Karnok Csaba 

Csokitortarekordot állítottak be tegnap 
a szegedi egyetem gazdaságtudományi 
karának diákjai. A hosszú készülődés és 
megfeszített tortarakás után a hallgatók 
a rakás tortát - megették. 

A szegedi közgazdászhallgatók 27 méter 
45 centis tortát állítottak fel tegnap a 
Hattyas sori udvaron, és ezzel felkerül-

nek a rekordok.hu honlapra. A webolda-
lon a sütéssel-főzéssel kapcsolatos hazai 
csúcsteljesítményeket gyűjtik. 

- A tortasütés mellett döntöttünk, 
hogy sokan vehessünk részt a készíté-
sében, és minél többen élvezhessük az 
eredményét - indokolta rekordté-
ma-választásukat a hallgatói önkor-
mányzat vezetője, Tóth Gergely, a fő 

szervező. - A Guinness-rekordok nem-
zetközi élvonalába borzasztó nehéz be-
kerülni és nehézkes a csúcsok elbírálá-
sa, ezért a hazai rekorderek közé ne-
veztünk. Napokkal ezelőtt kezdtük a 
sütést Csizmadia Szabolcs cukrászüze-
mében. 

Folytatás a 4. oldalon 

Párhuzamos reptérfejlesztés 
az M5-ÖS antApäHs 
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RÓMA VÁROSLÁTOGATÁS 
május 20-23. • 135 900 Ft 

idegenvezetéssel 

Varázslatos KÍNAI körút 
május 9-18. • 355 900 Ft 

6720 Szeged, Jókai u. 7. 
Nagyáruház, passzázs sor 

Tel.: 471-871 •www.airtours.hu 
CiKM-EKM R-1769/1998 

Légikikötőt építene Szeged meUett Békéscsa-
ba is. Az egymástól 90 kilométer távolságban 
fekvő megyeszékhelyek egyaránt azt remélik, 
hogy a fejlesztésekhez több száz millió forin-
tot kapnak. A beruházás mindkét Városban 
mintegy másfél milliárd forintba kerülne. A 

megvalósításhoz Szeged 600 millió, Békés-
csaba 400 millió forintot vár. A tervek abban 
is hasonlítanak, hogy a repülőtereknek egy-
formán regionális szerepkört szánnak. 

Részletek a 3. oldalon 

A kar kiválik az egyetemből, ha kiszorítják a tanárképzésből 

Garancia vagy válás 
A szegedi egyetemek és főiskolák szer-
vezeti egységesítése, a 2000-ben tör-
tént integráció óta most először veszi 
komolyan fontolóra az egyik szervezeti 
egység - a kiválást. 

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
vezetője úgy érzékeli, az egyetemi karok 
nem kezelik értékén a főiskolát. A korábbi 
súrlódások után - amelyek abból fakad-
tak, hogy a két egyetemi társkar, a bölcsész 
és a természettudományi mellett a főisko-
lán is folyt pedagógusképzés - most odáig 
fajultak az érdekellentétek, hogy Galam-
bos Gábor főigazgató bejelentette: ha a fő-
iskola nem lehet az egységesítendő tanár-
képzés „gazdája", ha az egyetemi karok ki-
szorítják a pedagógusképzésből, a főiskola 
kilép az egyetemi szervezetből, ismét 
önálló intézményként kíván működni. 

Részletek a 7. oldalon G a l a m b o s G á b o r Fotó: Schmidt Andrea 

Pusztító esőzés, ítéletidő 
Gondot okoz az esőzés, a szélsőséges időjárás főleg az ország északi és középső részén 
pusztított. Egerben lakóházakat öntött el és gépjárművekbe folyt be a víz, a Gyöngyös-
oroszi és Mátraszentimre közötti utat pedig annyira megrongálta, hogy le kellett zárni. 
Kunszentmártonban lakóházakat veszélyeztetett a víz, a tűzoltóknak több épületből 
kellett a csapadékot kiszivattyúzniuk. Utak, hidak, lakóházak rongálódtak meg a Mát-
ra északnyugati részén fekvő Mátrakeresztesen és Szuhán, a vízmosás Mátrakereszte-
sen okozott jelentősebb károkat. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a felhőszakadást 
követően, téglatörmelék borította be a 3-as számú főút Máfyinál lévő szakaszát. 

Összeállításunk a 2. oldalon 

A kiskörúton belül felülvizsgálják a kijelölt rakodóhelyeket 

Harc az autóparkolókért 
Tavaly megbüntettek egy szegedi moz-
gáskorlátozottat, mert a Kiss Menyhért 
utcában, a kijelölt rakodóhelyen par-
kolt. Demeter Sándor felajánlotta segít-
ségét, s panaszt tett több fórumon. A 
kiskörúton belül mintegy 30 hasonló ra-
kodóhely van - mindet felülvizsgálják. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Becslések szerint mintegy 30 olyan kije-
lölt rakodóhely van a szegedi kiskörúton 
belül, ahol a rakodást sem térben, sem 

időben nem korlátozzák. A kereskedők 
ragaszkodnak ennek fenntartásához, a 
mozgáskorlátozottak viszont több par-
kolóhelyet szeretnének. 

Demeter Sándor akkor határozta el, 
hogy segít nekik, amikor a Kiss Meny-
hért utcában megbüntettek egy mozgás-
korlátozott férfit, mert a rakodóhelyen 
parkolt. A büntetést végül nem kellett 
kifizetnie, de Demeter nem hagyta any-
nyiban a dolgot. 

Folytatás az 5. oldalon 

Véderdőhálózat jön létre Szeged körül 

Oxigénfelhő kellene a porváros fölé 
Zöldterület-fejlesztésre 90 millió forintot 
fordít idén Szeged. Erdőt telepítenek belőle 
a város körül, és parkokat rekonstruálnak. 

- A város körüli véderdőhálózat kialakítására 
nagy szükség lenne: az erdők megfognák a 
széllel érkező port, oxigéndús levegő áramol-
hatna Szeged fölé. Idén hárommillió forintot 
tud fordítani a véderdő-kialakításra az önkor-
mányzat - mondja Forró Marianna városi fő-
kertész. A pénz több hektárnyi erdő telepíté-
sére elegendő, a pontos a helyszín azonban 
még nincs kijelölve. Az erdőkörgyűrű létre-
hozását nehezíti, hogy az építési szabályzat-
ban erre a célra meghatározott területek na-
gyobb része magántulajdonban van. A koráb-
ban szénhidrogén-kitermelésre hasznosított, 
jelenleg kihasználatlan helyek is alkalmasak 
erdőtelepítésre. 

A meglévő - például a körtöltés melletti -
erdőterületeit úgy igyekszik megőrizni a vá-
ros, hogy védetté nyilváníttatja ezeket. 

Folytatás az 5. oldalon Az újszegedi liget rekonstrukciója során is gyarapodik a városi zöld Fotó: Karnok Csaba 

Fogynak 
a szegedi 
pontok 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csőstül érkezik a baj az FC Sze-
ged háza tájára. Nem elég, hogy a 
játékosok hónapok óta nem lát-
tak sem fizetést, sem prémiu-
mot, a labdarúgóliga pedig pont-
levonással büntette a csapatot, 
mindezek mellett egy, a rendőr-
ség által is körözött elkövető ki-
rabolta a gárda öltözőjét. 

Tegnap a Magyar Labdarúgó Li-
ga fegyelmi határozata jogerőssé 
vált, így az FC Szegedtől rögtön 
levontak egy pontot, és minden 
további fordulóban levonnak 
egyet-egyet, mert ötmillió forin-
tot meghaladó tartozását még 
nem rendezte a klub. 

Bővebben a 23. oldalon 

http://www.delmagyar.hu
http://www.airtours.hu

