
< 

- r j t f ö r s a f t a a y ö i é é n w n y v t á r r 

DELMAGYÄRORSZAG 
CSÜTÖRTÖK, 2005. JÚNIUS 9., 95/133. ALAPÍTVA 1910-BEN 

Az Anna jövője 
A szegedi Santé ásványvíz 
állja a versenyt a piacon. Az 
Anna is föltámadhat. 

12. OLDAL 

UTCABUT0R0ZASSZEGEDEN 
Szeged a szobrok városa. A meglévő 
műalkotások hamarosan újabbakkal 
bővülnek a mérnökpanteon révén. 

7. OLDAL 

Másfél-két hónap múlva nyitják meg az autósok előtt 

Horgoson kész a határátkelő 

Az EU képviselői, Mauritio Ranali és Bemard Buckley gyönyörködnek az új horgosi határátkelőben Fotó: Karnok Csaba 

Az autósok továbbra is csak egy vargabetű 
leírásával közelíthetik meg a szerb oldalon 
lévő régi horgosi határátkelőt, mivel a teg-
nap felavatott új épületet és a terminálokat 
csak másfél-két hónap múlva nyitják meg. 

Befejeződött a horgosi határátkelő építése, az 
új épület és a terminálok kulcsait tegnap dél-
előtt az EU nevében az európai újjáépítési 

ügynökség képviselője, Bernard Buckley adta 
át a szerb köztársaság kormányának, Slavisa 
Zlatanovicnak, az építési igazgatóság igazga-
tójának. A röszkei határátkelő tükörképének 
tekinthető, EU-támogatással, 10 millió euró-
ból megvalósult építmény két magyar cég 
munkáját dicséri: a Mélyépítő Budapest és a 
szegedi központú KESZ Kft. volt a kivitelező. 
A határátkelő ma még üres, a határőrség és a 

vámosok beköltözését, valamint a számító-
gépek üzembe helyezését követően azonban 
a nyár közepén elindulhat az utasforgalom. A 
magyar oldalon közvetlenül a 2002-ben át-
adott röszkei határátkelőnek futnak neki az 
épülő M5-ös sávjai, amelyek nyomvonalán a 
földmunkáknál tartanak a kivitelezők. 

Részletek a 3. oldalon 

Visszakérik 
az iparűzési 
adót 
A Fővárosi Bíróság úgy döntött, 
850 önkormányzatnak, köztük 
30 Csongrád megyei település-
nek több mint 2 milliárd forint 
iparűzési adót kell visszaadni-
uk a T-Mobile-nak. Ezt a pénzt 
a telefontornyokért kapták a te-
lepülések. A bíróság szerint 
azonban a telefontorony-állo-
mások nem minősülnek telep-
helynek, így az érintett önkor-
mányzatok nem jogosultak az 
elmúlt években beszedett ipar-
űzési adóra. 

írásunk a 3. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

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

Ellenőriztek és bírságoltak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Salzburg Fórum tagországaiban (Ausztria, Cseh-
ország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és 
Szlovénia) szervezett közös közúti ellenőrzési ak-
ció keretében tegnap Csongrád megyében az 
E75-ÖS főúton razziáztak. Az akcióban 12 rendőr, 2 
határőr és 2 polgárőr vett részt. Traffipax Szegeden, 
Balástyán és Kisteleken működött. Az ellenőrzött 

kocsik vezetői közül gyorshajtás miatt 30-at a hely-
színen megbírságoltak, mobiltelefonálás miatt pe-
dig két sofőr ellen szabálysértési eljárást indítottak. 
Szerdán több külföldi tehergépjárművet is ellen-
őriztek a pihenőidők betartása miatt, de szabály-
szegéssel ez esetben nem találkoztak. A polgárőr-
ség Mátrix rendszámellenőrző készüléke 1548 jár-
művet ellenőrzött, melyek között nem talált körö-
zött járművet. 

ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Medárd után 
Ha igaz a hagyomány, 
borongós negyven napnak 
nézhetünk elébe. 

8. OLDAL 

Csongrád megyében fejleszt a MAV 

Nagyváradra is 
indulnak vonatok 
A MÁV Rt. negyven új orosz motorvonatot helyezett üzembe 
Szentes térségében és megemelte a Szeged-Budapest között köz-
lekedő járatok számát - közölte a MÁV Rt. Személyszállítási 
Üzletágának főigazgatója szerdán Szegeden. 

Devecz Miklós további fejlesztéseket szorgalmaz, mert szavai szerint 
„innen hátralépés már nincs, ezt a színvonalat a kocsikat illetően alul-
múlni nem lehet és nem szabad". Tájékoztatása szerint az idén öt 
plusz öt Siemens vonat érkezik Magyarországra, és a tervek szerint alá-
írják a szerződést 300 darab tizenöt éves használt német kocsira, ame-
lyek a következő három évben érkeznek az országba. Hangsúlyozta: az 
M5-ÖS autópálya megjelenésével csak az igényes és utasbarát közleke-
dés biztosításával tarthatják meg és növelhetik az utasok számát. 

Folytatás a 3. oldalon 

Szegeden köt házasságot június 25-én 

Nagy László marad 
a Barcelonában 
Nagy László, a Pick 
Szeged saját nevelé-
sű játékosa a 
2000-ben kötött 
hatéves szerződés 
után 2013-ig köte-
lezte el magát a Baj-
nokok Ligája-győz-
tes spanyol Barcelo-
nához. 

Sokan reményked-
tek Szegeden abban, 
hogy a megyeszék-
hely leghíresebb ké-
zilabdása, Nagy 
László jövőre, a hat-
éves szerződés lejár-
takor visszatér az 
anyaegyesületéhez. 
Csalódniuk kellett, 
mert a balkezes válo-
gatott átlövő 2013-ig 
elkötelezte magát a 
BL-győztes Barcelo-

N a g y I b é r i á b a n m a r a d Fotó: Karnok Csaba 

nához. Ezzel az ün-
nepelt sztár követi a 
klub nagy elődjeit, 
Csepkint, Barrufe-
tet, O'Callaghant, 
akik szintén több 
mint tíz évig szolgál-
ták a csapatot. A já-
tékos azonban el-
árulta, hogy még egy 

ideig egészen bizto-
san nem szakad el 
szülővárosától, amit 
az is bizonyít, hogy 
június 25-én a szege-
di városháza házas-
ságkötő termében 
fogad örök hűséget. 

Interjúnk a 23. oldalon 

Az időjárás nem kedvez a rendezvénynek 

Forralt bor a sörfesztiválon 
Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a 
rendezvényt, szerdán megnyílt a XIII. 
szegedi sörfesztivál. A megnyitó előtt 
egy ecuadori zenekar gondoskodott a 
tüzes hangulatról. 

Rendkívüli akci< 
Most akár 350 000 Ft kedvezménnyel 
vásárolhat Chevrolet Kalost!* 

A fesztivált tegnap este 7 órakor Soly-
mos László alpolgármester nyitotta 
meg. A sörünnep helyszíne idén is az 
Etelka sori sportstadion. A belépés in-
gyenes. 

Az ötnapos rendezvény hivatalosan 
tegnap vette kezdetét. A hűvös, esős idő 
miatt nem sok sör fogyott. A fesztivál 
szervezője, Puskás László éttermében, 
az Arany Oroszlánban fél hektoliter for-
ralt bort főzött és azt kínálta az átfázott 
vendégeknek az Etelka soron. Meleged-
ni pedig tábortűznél lehetett. 

A zord időjárás ellenére az emberek 
nem maradtak otthon. A színpad előtti 
esernyőerdőt látva legalábbis erre lehe-
tett következteni. A megnyitó előtt a 
forró hangulatról az ecuadori Pow-Vow 
zenekar gondoskodott. 

Alaposan beöltöztek a vendégek Fotó: Frank Yvette Bővebben a 4. oldalon 

Chevrolet Alfa Autóház 
Márkakereskedés és Daewoo Szerviz 
Hódmezővásárhely, Szántó K u 149 
Tel.: 62/246-568. 62/241-885 
Szeged, Algyői út 44. • Tel.: 6 2 / 5 5 4 6 8 0 

A fotók illusztrációk. Átlagos fogyasztás: 7.1-8.31/100 km, CO,-kibocsátás: 171-208 g/km 

http://www.delmagyar.hu

