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HÉTFŐ, 2005. JUNIUS 20., 95/142. A L A P Í T V A 1 9 1 0 - B E N ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

36 ezer korsó sör 
Bezárt a szegedi sörfesztivál, a 
vendégek és a vendéglátók is 
elégedetten távoztak. 

4. OLDAL 

Hatvanezren egy családban 
A sándorfalvi vándorméhészek egy év alatt több 
ezer kilométert utaztatják mézgyűjtőiket a 
hazai vidékek jól bevált virágtermő helyeire. 

7. OLDAL 

RENAULT 
AUTÓKAT ALKOTUNK 

T W I N G O , C U O , T H A U A 

már 1 9 9 9 OOO Ft-tól, 
akár 1 OOO Ft-os árelőnnyel. 

2005. 0«. 01-til a kesilet erejéig tart 

Molnár Autóház Kft. 
Szeged, Dorozsmai út 8 • Tel/fax: 62/420-237 

Szegeden gyalogosautópálya-, vasúti és közúti átkelőket is álmodtak 

Tizenegy hídnak lenne helye 
HIDTERVEK A MEGYEBEN 

ígérete szerint 
az M5-ÖS autópálya 

nap múlva 

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

Sebastiant holnap 
viszik el Makóról 
Beleőrül, ha Németországba vi-
szik, mondta a tizenegy éves 
Sebastian, akiért holnap jelent-
kezik a végrehajtó Makón. 

A makói családnál holnap dél-
előtt jelentkezik a végrehajtó a 
nagyszülők Szegedi utcai házá-
ban, hogy érvényt szerezzen a bí-
rósági ítéletnek, amely szerint a 
tizenegy esztendős Zombori Se-
bastiant vissza kell vinni édesap-
jához Németországba. Az apa ki-
adatási kérésének a magyar bíró-
ság annak ellenére helyt adott, 

hogy Sebastian nem akar vissza-
térni, és apjáról azt állítja: rend-
szeresen verte őt. A kisfiú, aki ta-
valy húsvét óta él édesanyjával 
együtt makói nagyszüleinél, azt 
mondta, ha visszaviszik, meg-
szökik vagy öngyilkos lesz. Az 
apa tagadja gyermeke vádjait. 
Egy védett tanú viszont közjegy-
ző előtt legutóbb azt vallotta: az 
apa katonai nadrágszíjjal rend-
szeresen verte, és terrorizálta a 
gyereket. 

Részletek a 3. oldalon 

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

Forrás: DM-gyűjtés DM-grafika 
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TOYOTA 

TESZT- ÉS SZALONAUTÓK 

RENDKÍVÜLI 
KEDVEZMÉNNYEL! 

Mától Szín 5-ös 
fotózás 
Kedves olvasóink, diákok, szülők, nagyszü-
lők, tanárok! 

A VAKÁCIÓ! minden betűje a helyén, 
eredmények a bizonyítványban, így a Dél-
magyarország és Délvilág idei nagy Szín 
5-ös játéka is befordul a célegyenesbe. Má-
tól a nevezéseké és a profi fotózásé a fősze-
rep. Ahogy ígértük, a kitűnő tanulók képeit 
nem bízzuk a véletlenre, fotóriportereink 
gondoskodnak arról, hogy az idei diáksztá-
rok arcát egységesen, szépen, színesben 
mutathassuk meg a világnak. Az óriási ér-
deklődésnek megfelelve a következő hely-
színeken és időpontokban várják munka-
társaink a Szín 5.-ös játékra nevező diákokat 
és kísérőiket: 

Szegeden ma, holnap és szerdán 12-18 órá-
ig az ifjúsági házban, Vásárhelyen ma és hol-
nap 12-18 óráig a Petőfi Sándor Művelődési 
Központban, Mindszenten holnap 14-18 
óráig a művelődési házban, Szentesen szer-
dán 12-18 óráig a művelődési központban, 
Mórahalmon csütörtökön 14-18 óráig az 
Arany szóm rendezvényházban, Csongrádon 
ugyancsak csütörtökön 14-18 óráig a műve-
lődési központban, Kisteleken pénteken 
14-18-ig a rendezvényházban, Makón 
ugyancsak pénteken 12-16-ig a Hagymaház-
ban. 

Senki ne feledje magával hozni a kitűnő bi-
zonyítványát, elsősöknél a legmagasabb szin-
tű szöveges értékelést (vagy ezek másolatát), 
valamint a Szín 5-ös hirdetéseinkből kivágott 
és kitöltött nevezési szelvényt. Ettől kezdve 
viszont csak nyerni lehet. Már a fotózásnál 
egy kis Szín 5-ös emblémával ellátott nagyí-
tós vonalzóval, és egy zselés tollra váltható 
kuponnal kedveskedünk valamennyi diák-
nak. Aztán indítjuk a Délmagyarország és a 
Délvilág nagy Szín 5-ös képes összeállításait, 
melyben mindenki benne lesz, akit most le-
fényképezünk. Végül jöhet a hab - és tűzijá-
ték - a tortára: sorsolunk. A fődíj egy négysze-
mélyes utazás a Párizs melletti gyermekpara-
dicsomba, Eurodisneybe, a második díj egy 
házimozirendszer, a harmadik díj egy mikro 
hifitorony, a 4-6. díj pedig egy-egy 15 ezer fo-
rint értékű vásárlási utalvány. 

Hajrá Szín 5-ös! 

Tizenegy új hidat rajzoltak eddig a mérnökök a 
térképre Csongrád megyében. Uniós források 
segítségével néhány éven belül talán fölépül-
hetnek, leghamarabb az M43-as autópálya Tápé 
és Algyő közötti átvezetése valósulhat meg. 

Szeged politikusainak elsődleges lobbicélja az 
M43-as ügyének előrelendítése. A Szeged északi 

autópálya csomóponttól Temesvár és Bukarest felé 
vezető gyorsforgalmi út sorsa egyelőre bizonytalan. 
Első rövid szakaszát, az 5-ös útig átadják az M5-ös-
sel együtt, egy 2003-as törvény szerint a folytatása 
2007-ig esedékes. Az M43-as építésével egyidejűleg 
születhet meg Szegedtől északra, Tápé közelében a 
Tisza legújabb hídja (az ábrán az l-es). Az M43-as 
az olajosok által épített, nyílegyenes „Keleti út" 

nyomán haladna a folyóig, a híd engedélyeztetési 
terve elkészült. 

A városlakók nagyon vágynak egy déh, városi hídra, 
amely a nagykörutat zárja gyűrűvé (az ábrán a 2-es). 
Vitára ad alkalmat, hogy Szeged előző polgármestere 
kampányában fölhasználta a hídépítés ügyét. 

Folytatás a 3. oldalon 

Anya és gyermeke 

Káosz volt Indianapolisban 
(FLA), hogy engedélyezze az új abroncsok Indiana-
polisba szállítását. Ezt elutasították, így a verseny-
zők többsége a felvezető kör után a boxba hajtott. 
Nem vett részt a indianapolisi Forma-l-es futa-
mon a Renault, a McLaren-Mercedes, a Toyota, a 
BAR-Honda, a Williams-BMW, a Sauber-Petronas 
és a Red Bull-Cosworth. Csak a Ferrari, a Jor-
dan-Toyota és a Minardi-Cosworth indult el - va-
gyis a Bridgestone-gumikat használó istállók. 

A deszki kábe lh íd l á tvány te rve Forrás: Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. 

Bikinifölsők helyett a nyolcvanas évek formáira figyeltünk a SZUE-ban 

Lángosszezon a retrostrandon 

Fotó: Schmidt Andrea 

Összesen csupán hat autó startolt el a tegnapi, ma-
gyar idő szerint este 8-kor kezdődő indianapolisi 
Forma-l-es futamon. A többi pilóta bojkottálta a 
versenyt - amelyen végül kettős Ferrari-győzelem 
született-, nem indult el. 

Az ügy hátterében Ralf Schumacher pénteki sú-
lyos balesete áll, a francia gumigyár ugyanis egyelő-
re nem tudja, mi okozta a bajt. Emiatt a Michelin 
arra kérte a Nemzetközi Automobil Szövetséget 

Nyári hétvége Szegeden, SZUE. 
Srácok fölszedik a lányokat, 
egyetemisták tanulnak az utol-
só vizsgára, pocakos öregurak 
sakkoznak, olaj serceg a lángos 
alatt. Mintha megállt volna az 
idő a strandon. A zuhanytálca, a 
virágtartók, a hangosbemondó: 
„Khm, Kovács Józsit várják a 
pénztárnál" - mintha egy régi 
filmet néznénk. 

- Sziasztok lányok, napoztok? -
kérdezte a srác. A pipaszár lábú, 
de sok hajzselével és napszem-
üveggel följavított gyerek három 
unatkozó kiscsajt szólított le. 
Úgy tűnt, ő a vezérhím, még ket-

ten álltak mögötte. A kérdéssel 
gond is adódhatott volna, épp 
óriási felhő nyomult fönn, sem-
mi nap. Barátunk mégis nyert: -
Ja - hangzott a válasz. Plusz 
szemüveg fölötti pillantás. In-
nentől mehet az öröm, indul az 
idill. Tinifilm. 

Változóan napos és borús-bá-
natos a hét vége, de a SZUE ki-
ürülhetetlen. Bocsánat, Ligetfür-
dő! Bár ezt a nevet legföljebb a 
turisták használják. Nekik 
amúgy - nem reprezentatív, 
mindössze egyfős mintát alapul 
véve - csalódás a szegedi strand. 

Folytatás az 5. oldalon 

Nyolc új közúti és egy vasúti híd ívelne át a folyókon 

. ff 
I Szentes 

A nagy ugrás Fotó: Karnok Csaba 

http://www.delmagyar.hu

