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VILAGNAP ES RAKTARAVATO 
A világnap alkalmából adták át a szegedi 
Móra-múzeum 330 millió forintért 
kialakított raktárát, amely látogatható lesz. 

8. OLDAL 

KttMiu Randevú 

SZENZÁCIÓS E G Y E D I 
RENAULT 

KEDVEZMÉNYEK! 
Molnár Autóház Kft. Szeged, 
Dorozsmai út 8. TelVfax: 62/420-237 

Vágó még hisz 
Vágó Attila Amerikában 
edzősködött, most hazatért, 
az FC Szeged kispadjára ült. 

16. OLDAL 

Női kosár: 
nemzetközi 
nemzeti 
A Női Kosárlabda Alszövetség 
határozata értelmében nemzet-
közi lesz az NBI következő kiírá-
sa, melyben nyolc magyar és 
megfelelő jelentkezés esetén 
négy külföldi csapat vehet részt. 
Az élvonalbeli hazai klubokhoz 
várhatóan a horvát Croatia Zag-
reb, a szlovák Delta Kosice, a 
szlovén Merkúr Celje, illetve a 
szerb-montenegrói Vojvodina 
csatlakozna, így 12 csapatosra 
bővülne a hazai pontvadászat. 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

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

Gyermeke feje csapódott halántékának, a műtét után a nulláról kezdte 

Gábor tangója az ördöggel 
Egy, a negyvenes éveiben járó 
szegedi pedagógus ismét ír, újra 
beszél, olvas és sportol. Magyar 
Gábor nemrég még emberi 
roncsként látta magát. Elké-
pesztő története több mint más-
fél éve kezdődött. 

Magyar Gábor másfél évvel ez-
előtt ismétlődő fejfájásai miatt 
orvoshoz fordult, de nem talál-
tak nála olyasmit, ami panasza-
it okozhatta volna. Beutalták 
koponya CT-re. A szegedi peda-
gógusnak eszébe jutott, hogy 
néhány hónappal korábban ott-
hon játszott kisfiával, aki han-
cúrozás közben elesett és gyer-
meke homloka az ő halántéká-
nak csapódott. Meglepetésére a 
CT-vizsgálat befejezése után ar-
ra kérték, legyen türelemmel, 
már hívták az ügyeletes orvost. 
Barzó Pál docens, neves idegse-
bész közölte vele, életveszély-
ben van, haladéktalanul meg 
kell műteni. Az operáció után 
azonban ismét jelentkeztek nála 
a beszédproblémák, és egyre ne-
hezebben tudott olvasni, írni. 
Újabb műtét következett, a pa-
naszait okozó, agyát nyomó vér-
ömlenyt kitakarították a kopo-
nyájából. Közben víziók gyötör-
ték, egy hebegő, mutogató, ál-
mait veszni hagyó embernek 
látta magát. A szegedi tanár ma 
már gyakorlatilag ugyanúgy él, 
dolgozik, mint korábban. ír, be-
szél, olvas és sportol. 

Újra az uszodában, a gyerekekkel Fotó: Karnok Csaba írásunk a 7. oldalon 

Kezdődik 
a szegedi 
borfesztivál 
A szegedi Széchenyi térre lá-
togató borkedvelők hetven ki-
állító portékáit ismerhetik meg 
a ma kezdődő, szombatig tartó 
fesztiválon. A kóstolást a szín-
padról zenés, táncos és verses 
műsorszámok fűszerezik. 

Az egyházközség tiltakozik, eladná újszegedi székházát 

Az élményfürdő 
nem vigalmi negyed 
Az újszegedi katolikus egyházközség tiltakozik az ellen, hogy 
tőszomszédságában - a SZUE-ban - élménymedencét alakítson ki 
a város. Az egyházközség az építési engedély visszavonását kérte, 
mert szerinte az élményfürdővel vigalmi negyed jön létre. A 
városvezetés szerint a fellebbezés teljesen alaptalan. Botka László 
kérte: az egyházközség ne akadályozza a beruházás megvaló-
sítását. 

Folytatás a 4., jegyzetünk a 3. oldalon 

Titokban szállították a nagymacskákat a Szegedi Vadasparkba 

Sábáék hamarosan láthatók 

Talajvíz 
és kegyelet 
A Belvárosi temetőben, Kiskun-
dorozsmán, Tápén és Gyálaré-
ten másfél hónapja csak urnás 
temetésre van mód a rendkívül 
magas talajvízszint miatt. 

A Tisza áradásának kegyeleti 
következménye: a felduzzadt ta-
lajvíz miatt Szegeden és környé-
kén alig lehet olyan sírkertet ta-
lálni, ahol engedélyezhetnék a 
testtemetést. A Belvárosi, a tá-
péi, a dorozsmai és a gyálaréti 
temetőben egyáltalán nem le-
hetséges a koporsós végtisztes-
ség, az alsóvárosi temető terüle-
tének 90 százalékán szintén 
csak urnás temetés lehetséges. 
A Szegedi Testamentum Temet-
kezési Kft. igazgatója elmondta: 
az utóbbi hetekben tapasztalt, 
mindössze néhány centiméteres 
vízszintapadás nem jelent sem-
miféle változást. 

Bővebben a 4. oldalon 

Szeged napja alkalmából ma ün-
nepségsorozat kezdődik a belvá-
rosban, melynek keretében dél-
után nyitja kapuit az egykor la-
punk által kezdeményezett és az-
óta is támogatott, immáron XI. 
szegedi borfesztivál. 

- A csongrádi és távolabbi bor-
vidékek Széchenyi téren most 
bemutatkozó, mintegy hetven 
képviselője az igényes borbará-
toknak igyekszik kedveskedni, és 
személyesen ajánlja nedűit -
hangsúlyozta a ma kezdődő ren-
dezvény fontos szerepét Fülöp 
Mihály, a csongrádi borvidék 
Szent Vince borrendjének nagy-
mestere. - Mindnyájan hosszú 
távon gyümölcsöző ismeretsége-
ket teremtünk. 

- A borral a termelője és fo-
gyasztóközönsége közötti meg-
hitt bizalmi kapcsolat alakul ki. 
Ennek megteremtésére kiváló al-
kalom minden borkóstoló, így a 
szegedi borfesztivál is - folytatta 
a rendezvény hasznosságának 
taglalását Kalmár István, az 
Ásotthalom-Mórahalom hegy-
községi hegybíró. 

Már elkezdődött a szegedi liget-
fürdőben - ismertebb nevén a 
SZUE-ban - az a 300 millió fo-
rintos beruházás, amelynek so-
rán egy csúszdaparkos-pezsgő-
fürdős élménymedencét alakíta-
nak ki a régi nagymedence he-
lyén. A fürdőhöz közel, a Toron-

tál tér 6. szám alatt található az 
újszegedi római katolikus egy-
házközség székháza, plébániahi-
vatala, ahol egyebek mellett óvo-
dásoknak és iskolásoknak tarta-
nak hitoktatást. 

Folytatás az 5. oldalon 

Titokban szállították Szegedre a vadaspark új büsz-
keségein, az egykor Algyőn nevelkedett oroszláno-
kat. A Nyíregyházáról ideszállított Sába, Elza, Leo-
na és Zoé, valamint a Jászberényből érkező hím két 
kifutón sétálhat majd ki a látogatók elé. Az állatok 
éjszakai szállása, a vadállatház már felépült. 

A négy nőstény egészen nyolc hónapos koráig Al-

győn nevelkedett, de az alig több mint egy éve el-
adott állatok egyelőre nem ismerik meg korábbi 
gazdájukat, Köntös Imre nyugdíjas cukrászt. A 
gyermeknapon tekinthetik meg először az érdeklő-
dők a nagy cicákat. 

Részletek a 3. oldalon 
A plébániahivatal tőszomszédságában épül az élményfürdő. Kiss 
Imre plébános szerint vigalmi negyed alakulhat ki Fotó: Karnok Csaba 

Az ünnep utáni első reggel a szegedi csúcsforgalomban - Sorok lámpától lámpáig 

Egyórás araszolás hat kilométeren 
A Debreceni utca és a Sajtóház 
közötti másfél kilométert általá-
ban öt perc alatt lehet megtenni, 
ha egy belvárosi kerülővel me-
gyünk, akkor plusz tízet kell 
hozzáadni. A tegnap reggeli 
csúcsforgalomban azonban 
csaknem egy óra hosszat ara-
szoltunk. 

7.30: Indulás a Debreceni utcából 
a Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolára, a terv az, hogy bedobjuk a 
lányt a vizsgáztató karmai közé, 
majd irány a Sajtóház, a 8-kor 
kezdődő értekezlet. Mivel az autó 
orra a Szilléri felé áll (utóbb kide-
rül: öreg hiba), jobb kanyar a Bi-
harira, majd onnan kísérletezés 
következik a Római körútra való 
rákanyarodásra. (Utóbb tudom, 
itt kellett volna kiszállni a kocsi-
ból, és feladni az egész túrát.) 

Folytatás az 5. oldalon Reggel és délután a csúcs idején bedugult a forgalom a Tisza Lajos körúton Fotó: Karnok Csaba 

http://www.delmagyar.hu

