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Busz alá esett egy idős férfi 
Jobb lábát térd alatt amputál-
ták annak az idős férfinak, aki 
tegnap Szegeden egy autóbusz 
alá esett . A tragédia körülmé-
nyeit a rendőrség vizsgálja. 

Kis híján végzetes balesetet szen-
vedett tegnap délelőtt a Mars tér-
nél a 78 éves, szegedi Fekete 
Károly. Az idős férfi, mint el-

mondta, helyi járatú buszra akart 
felszállni, amikor látta, hogy a 
jármű ajtaja kezd becsukódni. Fel 
akarta hívni magára a figyelmet, 
ezért botjával rácsapott a csuklós 
busz ablakára, ami betört. Fekete 
Károly elvesztette az egyensúlyát, 
és a busz alá esett, a megállóból 
kigördülő jármű pedig áthajtott 
az egyik lábán. A férfit súlyos sé-

rülésekkel szállították a mentők 
a kórházba, ahol jobb lábát térd 
alatt amputálták. 

A busz vezetőjének még soha 
nem volt balesete. A rutinos pi-
lótának számító férfi a baleset 
után már nem tudott tovább dol-
gozni, hazament. 

Riportunk a 3. oldalon 

A Szent Iván-éji álmok 
valóra válnak 

Az induló busz ablakát botjával betörte az idős férfi, aki így akart jelezni a sofőrnek, hogy baj van. Fe-
kete Károly a kórházi ágyon Szegeden Fotó: Miskolczi Róbert 

Chevrolet Lacetti négyajtós 

akár 400 000 Ft kedvezménnyel 

Június 23-25-ig varázslatos ajanlatokkal 
várjuk márkakereskedésünkben, ahol június 24-én, 
Szent Ivan-éjjelén éjfélig tartunk nyitva. 

i A/ uj Chevrolet Kalos Ice 1 4 350 000 H kedve/ 
Jorintos i ménnyel már 2 129 000 Ft-ert ar Öne lehet! Tacuma 

W M i . W ' ' l l ' ' " 900.000 Tt kedve/mennyel elvihető 

Chevrolet Alfa Autóház 
Márkakereskedés és Daewoo Szerviz 
Hódmezővásárhely, Szántó K u. 149. 
Tel 62/246-568. 62/241-885 
Szeged, Algyői út 44, • Tel.: 62/554-680 

A képen láthatd autók illusztrációk. ' Az akció június 23-25. között megrendelt új autókre 
[ érvényes és más kedvezmennvel nem összevonható, lízingkonstrukció esetén. 

KEDD, 2005. JÚNIUS 21., 95/143. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 
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Ma viszik el 
Sebastiant 
Makóról 
Ma délelőtt tíz órakor jelentke-
zik a végrehajtó a makói Zom-
bori Sebastianért, akinek a ki-
adatását Németországban élő 
édesapja kérésére rendelték el. A 
fiú tegnap délután rosszul lett, 
pánikrohama volt. Közben az 
apa, Zombori János telefonon 
megkereste szerkesztőségünket. 

Ma reggelizik utoljára Makón az 
a tizenegy éves fiú, Zombori Se-
bastian, akinek a szülei válófél-
ben vannak, és Németországban 
élő édesapja kérte kiadatását. Az 
édesanya egyszer már lemondott 
a felügyeleti jogáról. A fiú öngyil-
kosságot és szökést emlegetett 
arra az esetre, ha visszaviszik, 
mert állítása szerint édesapja 
rendszeresen verte. 

Folytatás a 4. oldalon 

Támadtak 
a méhek 
Több ezer méhecske támadott 
meg két szegedi házat. Kollé-
gánk, aki először csak a rovarok 
zúgására lett figyelmes, Hitch-
cock-filmbe illőnek minősítette 
a jelentet: a méhek ellepték, és 
feketére színezték a vörös tető-
cserepet, bekerítették az egész 
házat. A lakók méhészt hívtak, 
aki elmondta: rajzás idején fé-
lelmetesen száguldoznak a mé-
hek, de nem veszélyesek. Ehhez 
hasonlót azonban még ő sem lá-
tott, pedig körülbelül száz rajt 
befogott már. Sánta Péter két 
mézes keretet használva csali-
nak, dobozba tette a becslése 
alapján hétezer támadót. A mé-
hek májustól június végéig raj-
zanak. 

A Somogyi-könyvtár támogatásunkkal restaurálja a Délmagyarország-kötetet 

Örökbe fogadtuk az első számot 

Lapunk Szín 5-ös játékának fotózásán tegnap kislányok, fiatalembe-
rek állították: a kitűnő bizonyítványt nem nehéz megszerezni. 

Büszke szülők kísérték magabiz-
tos gyermekeiket tegnap lapunk 
Szín 5-ös játékának fotózására az 
ifjúsági házba. A kitűnő bizo-
nyítványt kapott diákokat szüle-

ik és fotósaink instruálták: mo-
solyogj, húzd ki magad, nézz er-
re, emeld fel a fejed. A gyerekek 
között lapunk ajándékokat sor-
sol ki, a fődíj: négyszemélyes 

utazás Eurodisneybe. Az iskolá-
sok szerint nem nehéz minden-
ből ötöst szerezni, főként ha van, 
ami motivál: továbbtanulás egy 
jó gimnáziumban, ajándékok, 
jutalmak. 

Bővebben a 4., jegyzetünk a 3. oldalon 

A Szeged méretű városokban 
nem terveznek év közben áreme-
lést, de Budapesten és Szegeden 
júliustól drágul a tömegközleke-
dés. A jegyek és kétheti bérletek 
ára nem változik, a havi, féléves 
és éves bérlet viszont jelentősen 

drágul Szegeden: a dolgozó havi-
jegy 3590 helyett 3890 forintba 
kerül majd. Az idei, két lépcső-
ben végrehajtott áremelés 17 
százalékos. 

írásunk az 5. oldalon Részletek a 4. oldalon 

Pap Klára kiadóigazgató és Sze-
tey András főszerkesztő tegnap 
a Somogyi-könyvtárban örökbe 
fogadta a Délmagyarország első 
számát tartalmazó kötetet, 
amelynek restaurálási költsége-
it lapunk vállalta. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Somogyi-könyvtár 
2003-ban indította el akcióját a 
különleges köteteinek örökbe-
adására. A város közismert sze-
mélyiségeinek, díszpolgárainak, 
a Szegedért Alapítvány kitünte-
tettjeinek felajánlják, hogy 
örökbe fogadhatnak egy-egy 
könyvet. A bibliotéka igazgató-
ja, Szőkefalvi-Nagy Erzsébet el-
mondta: az első örökbefogadó 
Gregor József operaénekes, a 
második Hiller István, az 
NKÖM akkori minisztere volt, 
valamint Zsigmond Vilmos Os-
car-díjas operatőr és Lékó Péter 
sakknagymester is pártfogásába 
vett egy-egy kötetet. Az üzleti 
szféra számára restaurálásra vá-
ró értékes köteteket ajánlanak 
fel: az örökbe fogadó cégek vál-
lalják, hogy fedezik a kiválasz-
tott kiadvány helyreállításának 
költségeit. 

A Somogyi folyóirat-olvasó-
jában tegnap megrendezett ün-
nepségen lapunk képviseleté-
ben Pap Klára kiadóigazgató és 

Szetey András főszerkesztő, Pap Klára kiadóigazgató és Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, a Somogyi igazgatója az ünnepségen Fotó: Gyenes Kálmán 

Szetey András főszerkesztő írta tartalmazó, kissé már rossz ál- városi könyvtár kapcsolata a séhez nyújtot t segítséget, és 
alá azt az örökbefogadási anya- lapotú fűzött kötetet. Lapunk kezdetektől folyamatos. A fő- hangsúlyozta: a könyvtár az in-
könyvet, amely tanúsít ja: párt- vállalta, hogy fedezi a kötet szerkesztő megköszönte a t emet korában is fontos infor-
fogásba vették a Délmagyaror- restaurálásának teljes költsé- könyvtárosoknak a 95. szüle- mációforrás maradt az újság-
szág 1910-es első számát is gét. A Délmagyarország és a tésnapi sorozatunk elkészíté- írók számára. 

http://www.delmagyar.hu

