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Janicsék 
csattanós 
válasza 
lanics Natasa kétszeres olimpiai 
bajnok kajakos négy aranyat 
nyert az országos bajnokságon. A 
kétkedőknek is bebizonyították, 
hogy 500 méteren is a legjobbak. 

Részletek a 15. oldalon 

A miniszterelnök ígérete szériát 
aiMS-tts autópálya 

0 0 0 
nap mihra ér Szegeire! 

www.delmagyar.hu 
Az Ön Opel-portnere: 

Opel Alfa Autóház 
6800 Hódmezővásárhe ly , Szántó Kovács J. u tca 149/A. 

Tel.: (62) 241-885, (62) 246-568. Fax: (62) 242-939 
¡nfo@alfaautohaz.hu 

Tápéi jachtkikötő 
Mólók, hajók, csónakok. 
Mozgalmas az élet a tápéi 
kikötőben nyáron. 

6. OLDAL 

A MAGAS VERNYOMASROL 
A magas vérnyomás népbetegségnek számít 
Magyarországon, ráadásul elkerülhető lenne 
kellő odafigyeléssel. 

8. OLDAL, GYÓGY-ÍR 

R E N A U L T 
AUTÓKAT ALKOTUNK 

Thalia Perlecf 
klímával, ABS-szel 
már i 1 9 0 OOO Ft-tól! 

Akciónk 2005.0«. 01-től a készlet ecetéig érvényes 

Molnár A u t ó h á z K f t . 
Szeged, Dorozsmai ú t 8. • Tel / fax: 62/420-237 

Tisztújításra készül 
a Fidesz helyben is 
Még nem tudja, elindul-e a me-
gyei elnökválasztáson Nógrádi 
Zoltán. Mint mondja, ennek az a 
magyarázata, hogy a Fi-
desz-MPSZ a választások meg-
nyerésére készül, és még folynak 
az egyeztetések, kire hol vár fel-
adat a következő időszakban. A 
párt helyi szervezeteiben esélyes 
megyei jelöltnek tartják Lázár Já-
nos vásárhelyi , és Bodó Imre ti-

szaszigeti polgármestert. Még 
nem döntöttek, indulnak-e az el-
nöki tisztségért. Farkas Sándor 
korábbi megyei elnök, és Bartha 
László volt szegedi polgármester 
neve is fölmerült az elnökválasz-
tással kapcsolatban. A megyei 
szervezet küldöttgyűlése a szegedi 
csoport tisztújítása után ül össze. 

Cikkünk a 3. oldalon 

írásunk az 5. oldalon A munka látványos része a markológép sürgése, forgása Fotó: Schmidt Andrea 

Másodszor sem talált legyőzőre a tenyerek elemzője-A közönség is rá voksolt 

Erika, a kétszeres főboszorkány 
Országos főboszorkányi címet szerzett 
nemrég, de másodszor is bizonyítania kel-
lett képességeit a lakhelye szerint is szegedi 
Szegedi Erikának. 

Hibátlanul teljesített Szegedi Erika, az 
önmagát tenyérelemzőnek nevező főbo-
szorkány, miután Békéscsabán még egy-

szer bizonyítania kellett képességeit. Az 
újabb döntőre a magyarországi boszor-
kányszövetség kettészakadása miatt ke-
rült sor. Nem vacillált, belevágott és re-
mekül megoldotta a rá váró feladatot. Eri-
kának a közönség soraiból véletlenszerű-
en választott partner tenyeréből kellett 
o l v a s n i a , é s t ö k é l e t e s e n v é g r e h a j t o t t a a 

föladatot. Nem csupán a szakma elisme-
rését vívta ki, hanem a „laikusokét" is, 
hiszen ő nyerte a közönség díját. A főbo-
szorkány nemsokára Amszterdamban, 
egy európai szintű megmérettetésen is 
bemutatkozik. 

Részletek a 6. oldalon 

Opel Corsa Fantasy extrákkal, 740 000 Ft rend-
kívüli megtakarítással! 
Fontosabb felszereltség: ABS klíma szervokormány légzsák. 
Ajánlatunk Ifcinges vásárlás esetón 2005. június 1 -tői július 30-ig őtvőnyes. A kópén látható autó 
illusztráció. Opel Corsa fogyasztás (vegyes): 4.4-Ó.3 f/lOOkm, COj kibocsátás (vegyes): 119-149 g/km. 

Cápák közt a Vörös-tengeren - Németeken segítettek 

Életeket mentettek 
a szegedi búvárok 
Szegedi búvárok mentették meg 
egy hattagú német búvárcsoport 
életét a napokban a Vörös-ten-
geren. A tengernek az a sza-
kasza kiemelten cápaveszélyes. 
Ezt mutatja az is: a búvárok, 
megmentők és megmentettek, 
eleve cápát nézni merültek ott. 

Gyakran látogatják profi búvá-
rok cápát nézni, fotózni, filmez-
ni a Vörös-tengeri Brother-záto-
nyokat. Cápanézőben járt ott egy 
hattagú német búvárcsoport is 
nemrég. Tagjai az egyik búvár hi-
bájából a tervezettnél korábban 
merültek föl, s jó tizenöt kilomé-
ternyire elsodródtak a zátonytól 
- az erős áramlat kivitte őket a 
nyílt tengerre. Bár szinte a lehe-
tetlennel volt határos, hogy sike-
res lehet a mentőexpedíció, a kö-
zelben tartózkodó huszonkét ta-
gú magyar búvárcsoport - a Sze-
gedi Manta Búvárklub tagjai - az 
mondta: induljunk, keressük 
meg őket! 

- Másfél órás keresés után a 
többméteres hullámok közt fel-

tűnt a piros búvárbója - mond-
ja Gyúró László, a csoport 
egyik tagja. Ez a mentőeszköz 
mindig a búvároknál van, vég-
szükség esetére, és most életet 
mentett. - A nap is szembesü-
tött, a hullámok közt hol elő-
tűnt, hol fölbukkant a bója, de 
végül is ez vezetett nyomra 
minket - folytatja a szegedi bú-
vár. Egyébként, hogy egyáltalán 
jó irányba indultak az elveszet-
tek keresésére, óriási profiz-
musra mutat, hisz úgyszólván 
akármerre indulhattak volna. 
Csak a szakismeretük segítette 
őket - és a szerencse. A német 
búvárok, akik jó öt órát töltöt-
tek a tengerben, teljesen sok-
kos állapotban voltak megmen-
tésükkor - csak néztek, néztek 
maguk elé, és remegtek. 

Nem csoda, úgyszólván semmi 
esélyük nem volt a megmenekü-
lésre, s ráadásul, mert arra renge-
teg a cápa, bármely pillanatban 
megtámadhatták volna őket a 
tengeri ragadozók. 

E CS. 

Változás lehet a párt megyei szervezete élén 

Megkezdték a villamossín-felújítást-A Gyevi és az Agyagos utca forgalmas 

Torlódás igen, dugó nem 
Megkezdődött a villamospá-
lya-felújítás a szegedi József At-
tila sugárút-Makkosházi körút 
kereszteződésében - komolyabb 
fönnakadás nélkül. 

Javában zajlanak a villamos-
sín-rekonstrukciós munkák a Jó-
zsef Attila sugárút és a Makkos-
házi körút sarkán. A körúton át-
vezető villamospálya fölújítása 
nettó 28 millió forintba kerül. A 
síneket már szombaton fölszed-
ték; a sugárút Makkosházi kör-
úti leágazása hétvége óta lezárva 
fogadja a forgalmat. S milyen ha-
tást gyakorol a fölújítás a közle-
kedésre? Torlódás ugyan volt teg-
nap, dugó azonban nem. Hétfő 
reggel egészen az Algyői úti átjá-
róig föltorlódtak az autók. A Bak-
tó felől érkezők öt perc alatt átju-
tottak a negyedrészt lezárt cso-
móponton. A sugárúton jobbról 
kanyarodó sávba beragadtak 
nem egykönnyen keveredtek 
vissza az egyenes irányú szakasz-
ba. Az Agyagos utcán az átlagnál 
sokkal több járfnű zúdult át. A 
Gyevi utca felé kerülőknek is na-
gyon kellett figyelniük a veszé-
lyes műveletre. 

Magyarországon eddig még sosem szaporodtak-A vadaspark büszkeségei 

A párducbébik mától láthatók 

A c i c u s o k Vep r ik R ó b e r t k e z é b e n Fotó: Schmidt Andrea 

Kasmír és Szecsuán, a Szegedi Va-
dasparkban született két hópár-
ducbébi mától látogatható. Fel-
nőve más állatkertbe kerülnek. 

Mától látogathatják az érdeklő-
dők a Szegedi Vadaspark új büsz-
keségeit, a hópárducpár két ki-
csinyét, a májusban született 
Kasmírt és Szecsuánt. Magyaror-
szágon még sosem születtek hó-
párducok, és Szegeden kívül ha-
zánkban csupán a nyíregyházi ál-
latkertben látogathatók ezek a 
gyönyörű, fehér alapon fekete 
pöttyös bundájú nagymacskák. 
Az anya, Gonggá, kezdettől fogva 
gondoskodó anyának bizonyult, 
Gandhi, az apa egyelőre csak ke-
rítésen át nézegetheti családját. 
A hópárducok stresszérzékeny 
állatok, ezért születés után csak 
gondozóik mehettek az anya és a 
kicsik közelébe, de mától láto-
gathatók. Tenyészprogramos ál-
latok lévén, felnövekedve más ál-
latkertbe kerülnek. 

Bővebben a 6. oldalon 

http://www.delmagyar.hu
mailto:nfo@alfaautohaz.hu

