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Kerekes esküvő EBED AZ ORIASHARCSABOL 
Kerekes székes fiatalok fogadtak 
örök hűséget egymásnak deszki 
családi házuk kertjében. 

8. OLDAL 

A Tiszából nemrég kifogott, 91 kilós, rekord 
méretű harcsából készített ebéd árát az 
árvízkárosultaknak ajánlották fel Algyőn. 

3. OLDAL 

ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Nagymacskák 
Öt nagymacska vette 
birtokba az oroszlánházat 
a vadasparkban. 

7. OLDAL 

Szülinapi buli a Délmagyarországgal 

Az egész város együtt ünnepelte a Délmagyarország 95. születésnapját Szegeden, a Klauzál téren Fotó: Karnok Csaba 

Nagy sikerű születésnapi bulit rendezett a 95 
éves Délmagyarország a hét végén Szegeden. 
Több ezer olvasónk ünnepelt velünk együtt az 
újszegedi sportcsarnokban és a Klauzál téren. 

A péntek esti, telt házas Zorán-koncert után szom-
baton a Klauzál téren folytatódott a 95 éves Délma-
gyarország születésnapi rendezvénysorozata, ahol 
együtt ünnepelt lapunkkal a város apraja és nagyja. 

Az egész napos vigadalomban megannyi progra-
mot - báb- és meseelőadást, sportbemutatót, kvíz-
játékot, koncertet - kínáltunk. Tschu-tschut, a 
közkedvelt gumikerekű kisvonatot - amelyen 
szombaton ingyen utazhattak olvasóink - minden 
forduló után hatalmas tömeg várta a Fekete Ház 
előtti megállóban. A vonatnál nagyobb torlódás 
csak a Délmagyarország születésnapi tortájánál 
volt. Az 1200 szeletes, kék-fehér színben pompázó 

óriási édességből végül persze mindenkinek jutott. 
A forróságnak, és természetesen egzotikus ízének 
köszönhetően hatalmas mennyiségben fogyott az 
A Capella cukrászda Délmagyarország fagylaltja. 

A DM-kvízjátékon kitűnt egy 12 éves lány, aki 
minden kérdésre kapásból tudta a választ. Hudák 
Alexandra elmondta, hogy ő minden reggel átolvas-
sa a lapot - ez a titok nyitja. Vendégünk volt a szüle-
tésnapon Szeged két leghíresebb embere, Gregor Jó-

zsef operaénekes és a sakk-király, Lékó Péter. A vá-
ros díszpolgárai - akikkel Szetey András főszerkesz-
tő beszélgetett a színpadon - elmondták: imádják 
Szegedet, újra és újra innen merítenek erőt. 

Csonka András, a Fiesta együttes és Zséda kon-
certjén táncra perdültek a nézők - igazi fieszta kez-
dődött a téren. 

Összeállításunk a 4-5 . , jegyzetünk a 3. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

215 
nap múlva ér Szegedre! 
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TOYOTA 
TESZT- ÉS SZALONAUTÓK 

RENDKÍVÜLI 
KEDVEZMÉNNYEL! 

Szeged. Dorozsmai út 9. • 62/551-700 
Hmvhely. Szántó K. J. u. 178. • 62/535-700 

A bajnokság után a kupában is második lett a Pick kézilabdacsapata 

Beezüstözték Szegedet 

Tfeljesen elfáradva és letörten vették át az újabb ezüstérmet a Pick 
Szeged kézilabdásai Fotó: DM/DV 

A Pick kézilabdásai nyugodtan ki-
jelenthetik, hogy ők ezüstgyártás-
ban az élen állnak. Ugyanis a 
2002-es bajnoki évtől számítva 
immáron dupla ezüstöt gyűjtött 
be Szeged legnépszerűbb csapata. 
Egy héttel korábban a bajnoki ara-
nyat eldöntő veszprémi találko-
zón Kovács Péter együttese a 40. 
percig joggal reménykedhetett. 
Most ezt az időt tíz perccel meg-
hosszabbították Bertáék, s a hajrá-
ban szenvedtek 28-24-es veresé-
get az örök rivábs Fotextől a bala-
tonfüredi Magyar Kupa döntőjé-
ben. Természetesen a mérkőzés 
után a vereségre számtalan ma-
gyarázatot lehetett találni, s nem 
is járhatunk messzire az igazság-
tól. Elegendő csak a legnyomó-
sabb érvet előcitálni, hogy a csa-
patkapitány Mezei Richárd, vagy a 
gárda karmestere, Dániel Andjel-
kovics nélkül volt partiban a Ti-
sza-parti gárda. Az már csak mel-
lékes momentum, hogy Balaton-
füred a Fotexnek annyit jelentett, 
mintha hazai pályán vívta volna 
meg a csatát. 

Részletek A Dél Sportja mellékletünkben 

Határt nyitottak 
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Diplomácia a pusztán. Mihai-Razvan Ungureanu, Somogyi Fe-
renc és Vük Draskovics a hármas határnál Fotó: Schmidt Andrea 

A külügyminiszterek nyitották meg szombaton reggel a hármas ha-
tárt Kübekházánál. Miközben a három ország polgárai átkelhettek a 
szomszédba, a magyar, a román és a szerbia-montenegrói politikus 
Szegeden tárgyalt. 

Szombaton reggel először Somo-
gyi Ferenc magyar külügyminisz-
ter érkezett meg a "IHplex Confini-
umhoz, majd szerbia-monteneg-
rói kollégája, Vuk Draskovics, s vé-
gül a fiatal Mihai-Razvan Ungu-
reanu. A román külügyminiszter 
arról beszélt, hogy a magyar, ro-

mán megyék, valamint a Vajdaság 
nyolcéves együttműködése egyfaj-
ta gyógyszer, amely a rossz politi-
ka hatásait is gyógyította, és ez a 
határnyitás megfelelő üzenet az 
euroszkeptikusoknak. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

