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Kincseket hozna Bécsből 
Csúri Károly, a bécsi Collegium 
Hungaricum vezetője hazajött. Megmutatná 
Szegednek a császárváros kincseit. 

4. OLDAL 

HATEZREN FUTOTTAK 
Ismét a sport, az egészséges életmód 
győzött. Hatezren álltak rajthoz a 
Cora utcai futófesztiválon. 

15. OLDAL, A D É L SPORTJA 

RiKujn Randevú 

SZENZÁCIÓS EGYEDI 
RENAULT 

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

Lékó Péter díszpolgár - Százötven kézműves a Belvárosi hídon - Koncertek a parkban -A borfesztivál folytatódott 

Bulizott az egész város Szeged napján 

Telt ház a hídi vásárban - mintha minden szegedi a Belvárosban lenne. - Lékó Péter sakknagymester díszpolgár (felvételünk a brissagói sakkvilágbajnoki döntőn készült) Fotók: Kamok Csaba és Miskolczi Róbert 

Büszke, szabad, gyarapodó közösség része lett 
Szeged - mondta a városnapi díszközgyűlésen 
Botka László polgármester. Egy éve és húsz napja, 
hogy Magyarország az unió tagja lett. Lékó Péter, 
Szeged világhírű büszkesége a város díszpolgára 
címet kapta. A hídi vásár éppúgy rengeteg érdek-
lődőt vonzott, mint a borfesztivál, s a tűzijáték. 

A szabad királyi városi cím elnyerésének évfordu-
lója május 2l-e. Az, hogy az ország az Európai 
Unió tagja lett, újabb, történelmi jelentőségű ese-

mény. - Tudni, hinni, akarni kell: Szeged a jövő 
városa - hívta föl a figyelmet az újjáépített kis-
színházban megtartott ünnepi díszközgyűlésen 
Botka László, a város első embere. Szeged szeren-
csés: abból van itt a legtöbb, amire leginkább 
szükség van, a városért tenni igyekvő emberekből. 
Köztük Lékó Péter, aki nemcsak álmodott arról, 
hogy meghódítja a világot, hanem meg is hódítot-
ta,- tíz éve a világ legfiatalabb sakknagymestere. S 
szombattól Szeged legfiatalabb díszpolgára is. A 
díszközgyűlésen a hagyományok szellemében Pro 

Urbe-díjjal, illetve Szegedért Emlékéremmel is-
merték el a városért legtöbbet tevő lokálpatriótá-
kat. 

És zajlottak a színes-forgatagos események. Ez-
rek tolongtak a Belvárosi hídon, százötven kézmű-
ves, árus kínálta portékáit a hídi vásáron. Hazai s 
testvérvárosi mesterek termékei egyaránt gazdára 
találtak. A vásár sikerében, hat évvel ezelőtt, még 
senki nem hitt - az Ördögszekér Bt. azonban meg-
csinálta. 

- És akkor Szeged! - kiabálta a mikrofonba a mú-

zeum előtt felállított színpadon Szikora Róbert, 
szombat este. Százak táncoltak az R-Go zenéjére. A 
Széchenyi téri borfesztiválon is hatalmas tömeg 
volt, csak úgy hömpölygött az emberfolyam. A Ká-
rász utcán „underground fesztivál" zajlott, fiatalok 
doboltak-kongáztak. Távolabb, a Tisza-parton ro-
mantikus hangulat uralkodott. A rendezvénysoro-
zatot fantasztikus tűzijáték zárta. Aztán vasárnap 
folytatódott a város nagy sziesztája. 

Összeállításunk az 5. és a 7., jegyzetünk a 3. oldalon 

Egyedül 
érettségizett 
Egy tanárra és egy igazgatóra egy 
diák jutott a Ságvári gimnázium-
ban szombaton. Besze Anna 
francia nyelven adott számot tör-
ténelemtudásáról. Az érettségi 
tételeket Dobi János igazgató 
hozta lepecsételt dobozban a me-
gyei rendőrkapitányságról. 

Írásunk a 3. oldalon 

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 

Veszprémben dőlt el az NB l-es 
férfi kézilabda-bajnokság első 
helye. A mérkőzés előtt a Pick 
Szeged egy pont előnnyel állt a 
tabella élén, de a címvédő 
10-9-es félidei Tisza-parti veze-
tés után 25-20-ra nyert, s ezzel 
tizennegyedszer lett bajnok. 

A Pick Szeged kézilabdacsapatá-
nak sajnos most sem sikerült el-

hódítani a bajnoki címet. Pedig 
az első félidőben, amikor 10-9-re 
Kovács Péter csapata vezetett, 
még azt hitte a helyszínen druk-
koló mintegy kétszáz szegedi 
szurkoló, hogy legalább a döntet-
lent sikerül kiharcolni, a 42. 
percben azonban a Tisza-parti 
irányítóval, Andjelkoviccsal 
szemben elkövetett durva sza-
bálytalanság - a szerb válogatott-

nak elszakadt a váll és a kulcs-
csont közötti izma - miatt már 
nem volt esély az aranyérem 
megszerzésére, s a Fotex 
25-20-ra nyert. Szépen csillog az 
ezüst is alapon a csapatot a teg-
napi Bikini-koncert előtt, a mú-
zeum előtti színpadon köszön-
tötték a szegedi szurkolók. 

Tudósításunk a Dél Sportjában 

A Pick Szegednek nem sikerült elhódítani a bajnoki címet a Fotextől 

Az ezüst is tud csillogni 

Tegnap este a Móra park színpadán is „felléptek" a Pick játékosai. Köszönjük, fiúk! Fotó: Kamok Csaba 

SIMPLY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

májusi ajánlatunk: 

SkodaFabia 0 % önerő befizetésével, 
havi 25 601 Ft egyenletes törlesztés 
mellett elvihető! THM:7 ,76%. 

Érdek lőd jön márkakereskedésünkben! 

6728 Szeged, 
Dorozsmai út 48. 
Tel.: 62/549-030 
Fax: 62/549-039 

www.ikeszauto.hu 

SkodaFabia álom áron! 
Az IKESZ Autó-nál Ö n é lehet a 
SkodaFabia: 

• mÁR 1 899 000 Ft-tól 

Az Ön Skoda-
márkakereskedöje: 

IKESZ Autó 
A megbízható megoldás 

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

