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Borvendég elmegy 
Elköltözik Szegedről Borvendég 
Béla építész, akinek keze 
nyomát viseli a város. 

6. OLDAL 

PARLAGFŰVADÁSZ MŰHOLD 
A hónap végén lejár a türelmi idő: a gazda 
költségére is kiirtják a meghagyott parlagfüvet. 
A felderítésben műholdak is segítenek. 

8. OLDAL 

Elegáns fesztivál 
Vesmás Péter építész 
fokozatosan formálná 
elegánssá a szabadtérit. 

5. OLDAL 
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Figyelni kell a kihelyezett táblákra, hogyne legyen közlekedési káosz 

Útzár a Makkosházi körúton 
Szegeden Perunicsics, 
a „Tferminátor" 
Nenad Perunicsics a 
világ egyik legismer-
tebb kézilabdása. A 

C U J 
TOYOTA 

TESZT- ÉS SZALONAUTÓK 

RENDKÍVÜLI 
KEDVEZMÉNNYEL! 

Zombori János fiával, Sebastiannal az autóban Fotó: Blikk 

Exkluzív interjút adott lapunknak Zombori alatt egyszer sem vádolta feleségét, illetve an- gyermekét. A férfi elmondta, hogy pár pofont 
János, aki kedd éjjel bírósági végrehajtók köz- nak szüleit. kapott néha fia, ha rossz volt, de ennél job-
reműködésével kapta vissza gyermekét, a 11 A magyar média Zombori Jánost úgy állí- ban sohasem bántotta. 
esztendős Sebastiant. A Németországban élő totta be, mint brutális apát, aki könyörtele-
férfi válófélben van. A telefonos beszélgetés nül verte és többször is forró vízbe mártotta Interjúnk a 3. oldalon 

Zavaró 
adótorony 
Nem kérnek adótornyot a köz-
vetlen szomszédságukba a tápéi 
Árnyas utca lakói. A toronyügy 
nem új keletű. Már három éve 
megvan az érvényes építési enge-
dély, a lakossági tiltakozás miatt 
a telefontársaság nem kezdhet 
hozzá a telepítéshez. 

írásunk az 5. oldalon 

szerb játékos ma aláírja 
szegedi szerződését. 

A kínálatról további információk 
a 4. oldalon és a Programpontban 

Lóbotrány 
Az egyik lakó telkéről áradó bűz 
keseríti meg a sziksóstói Musko-
tály utca lakóinak életét. A 
szomszédok a napokban az ön-
kormányzattól kértek segítséget, 
hogy tegyenek már valamit a lo-
vakat, szárnyasokat és nyulakat 
tartó házaspárral, akik szerint 
nekik a korábbi tulajdonos 
mondta: itt lehet állatot tartani. 

Bővebben a 7. oldalon 

Tegnap kora este megér-
kezett Szegedre a Pick 
férfi kézilabdacsapatá-
nak új szerzeménye, a 
szerb válogatott Nenad 
Perunicsics. A világhírű 
átlövő Frankfurtból jött 
Budapestig repülővel, 
majd a Budapestről már 
Rea Attila, a Tisza-parti 
gárda marketingmun-
katársa szállította gép-
kocsival. 

A félelmetes fizikum-
mal rendelkező játékost 
Lele Ambrus ügyvezető 
elnök fogadta már Sze-
geden, sőt a szintén 
szerb Vladan Matics is 
eljött üdvözölni leendő 
csapattársát. A „Termi-
nátor" becenévre hall-
gató sportoló már meg-
ismerkedett új otthoná-
val, ma délelőtt írja alá 
szerződését a Pick Sze- Perunicsics ma írja alá a szerződést a 
ged csapatához. Pickkel Fotó: Miskolczi Róbert 

Nyári 
kavalkád 
A szabadtéri játékok első elő-
adása még csak egy hét múlva 
lesz, de Szeged már a mostani 
hét végén bizonyítja: valódi 
fesztiválváros. 

A gazdag szórakoztató, művésze-
ti, kulturális események közül 
nagy tömegeket vonz a szőregi 
rózsafesztivál, melynek már 
megszokott programja az idén 
Bródy János élő koncertjével, la-
punk ajándékával gyarapodik. 
Szegedtől „egy lépésre", a móra-
halmi Erzsébet füdőbe pedig a vi-
zes szórakozásokat kedvelő olva-
sóinkat invitáljuk. 

Az idén „összecsúszik" az or-
szágos, és a nemzetközi néptánc-
fesztivál. Az előbbi ma kezdődik 
látványos utcai felvonulással, 
népviseletbe öltözött fiatalok 
menettáncával - a Széchenyi tér-
től a Dugonics térig. Szegeden 
nyitnak a kisebb színházi játszó-
helyek és szombaton először ren-
dezik meg a múzeumok éjszaká-
ját. 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

Bonnból válaszolt kérdéseinkre a makói Sebastian édesapja 

Zombori János: A gyerekek a fontosak 

nap múlva ér Szegedre! 

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

Villamospálya felújítása miat t holnaptól 
Szegeden lezárják a József Attila sugárút és 
a harmadik körút csomópontjában a Mak-
kosházi körutat . 

Jelentős forgalmirend-változásra számít-
hatnak a járművel közlekedők holnaptól 

Szegeden, ugyanis a 3-as és a 4-es villamos 
vágányának felújítása miat t lezárják a Jó-
zsef Attila sugárút és a Budapesti körút ke-
reszteződésében a Makkosházi körút egy 
szakaszát. 

A fenti térképen nyíllal jelöltük, merre 
mehetnek ki Szegedről a járművek a 47-es 

főútra, vagyis Hódmezővásárhely és Szen-
tes, illetve Budapest felé. 

Az út- és vágányzár nem csupán az autókat 
érinti, hanem a buszok is terelőútvonalon 
közlekednek. 

Részletek a 3 oldalon 

Rózsa u. 

tyú u. 

http://www.delmagyar.hu

