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Robogó 

Riportunk a 8. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya m 
nap múlva ér Szegedre! 

HÉTFŐ, 2005. JÚLIUS 4., 95/154. A L A P Í T V A 1 9 1 0 - B E N ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

www.ikeszauto.hu SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

AKÁR 0 FT ELŐLEGGEL! 

1 db 250 000 Ft értékű + 1 db 250 000 Ft 
üdülési utalványt értékű robogót 

kap ráadásként!* 
Jöjjön é s vegyen Skodát az IKESZ Autónál! Nálunk egy 
tengerparti úttal é s egy robogóval lesz gazdagabb! 

»Hiteles és készpénzes vásárlás esetén is. 
Az Ön Skoda-márkakereskedöje: 

IKESZ Autó 
D o r o z s m a i ú t 48 . 

A megbízható megoldás TeL 549-030 

Se büfé, 
se strand 
A Laposon a büfé üzemeltetője 
vitában áll az önkormányzattal. 
Ó nem akarja a veszteséges 
strandot működtetni, a hivatal 
pedig ragaszkodik ahhoz. 

A szegedi Lapos üzemeltetője azt 
állítja, hogy zsarolja a szegedi ön-
kormányzat, szerinte mondva-
csinált huzavonával ellehetetle-
nítik borozóját. Fórizs Elek cége 
tavaly már lemondott a köz-
strand üzemeltetéséről, előtte 
azonban öt éven át működtették 
a Belvárosi híd újszegedi lábánál 
lévő Tisza-parti fürdőhelyet, a 
borozóval együtt. A szabad strand 
már három éve is kétmillió forin-
tot emésztett fel. A Juralep Bt. ta-
valy is, és idén is csak a borozó 
üzemeltetésére kért működési 
engedélyt az önkormányzattól. A 
vízművel kötött bérleti szerződés 
2008-ban jár le. Az önkormány-
zatnak az az álláspontja, hogy a 
Laposon szabad strandnak is üze-
melnie kell. A hivatal nem is 
adott ki működési engedélyt a 
büfére, mondván: fürdőre merült 
fel igény, ezért üzemeltető hiá-
nyában nem indokolt más enge-
délyek kiadása sem. Fórizs azt 
mondja, ombudsmanhoz fordul, 
és pert indít a hivatal ellen. 

Részletek az 5. oldalon 

Olaszrizling 
volt a kerítő 
A hatalmas fenyvesekkel, szőlő-
vel benőtt, kerítéssel körülvett 
muskátlis szatymazi tanyán 
szombaton senkit sem zavart az 
özönvíz: a zenekar muzsikált, a 
szakácsok reggel óta a bográcsok 
felett görnyedeztek. Pedig a vőle-
génynek, Dávidnak, amikor haj-
nalban arra ébredt, hogy szakad 
az eső, megfordult a fejében, va-
jon hogyan fogja megközelíteni a 
150 fős vendégsereg menyasszo-
nya, Dorogi Judit szüleinek ta-
nyáját a több kilométeres fel-
ázott földúton. Az örömanyát 
szállító autó meg is feneklett, de 
a vőlegény édesanyja mégsem 
késte le a kikérőt. Később a fa-
padlós, léggömbökkel díszített 
hatalmas sátorban eldőlt: Judit 
hordja majd a nadrágot. 

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

Nyári akciónk keretében 1 db akciós SkodaFabía 
modell vásárlása esetén minden egyes vásárló: 

Szabálytalan autósok MIRE BÜSZKE A SZEGEDI? Kitűnő lányok 
Szinte senki nem tartja be a 
KRESZ-t a szegedi Oroszlán utca 
környékén. 

5. OLDAL 

A Tiszára, a belvárosra, az egyetemre és a 
szabadtéri játékokra a legbüszkébbek 
Szeged lakói. 

5. OLDAL 

A szőregi Lengyel Anett, Dominika 
és Dorottya minden évben kitűnő 
bizonyítványt visz haza. 

7. OLDAL 

,Ha tovább követtek, leszúrlak benneteket" - mondta bátor üldözőinek a rabló 

Mégis eljött a Boldogasszony vendégség napja 

Zárás előtt kiraboltak egy totózót 

Esőverte fesztiválnyitány -
tegnap pótolták az előadást 

Tegnap már végigjátszották a nyitóelőadást 

Az időjárás nem volt kegyes az idei szege-
di fesztiválnyitányhoz, szinte teljesen elmosta az 
eső. A szombaton elmaradt programokat tegnap pó-
tolták, s van előadás, aminek ma lesz az esőnapja. 

Sosem volt még eső-
napja a néptáncfeszti-
vál szabadtéri gálájá-

nak, a rengeteg közre-
működő miatt ez min-
dig túl drága mulatság 

Fotó: Schmidt Andrea 

lett volna. De most 
nem lehetett belenyu-
godni, hogy a megeről-
tető próbák végered-
ményét egyszer se néz-
hessék meg a nézők. A 
két esőverte próbálko-
zás után tegnap láthat-

A totózó felett lakó Pipicz Józsefné keresett egy nyugtatót, és a tablettát odaadta az üzlet alkalmazottjának Fotó: Schmidt Andrea 

Szombat délben, a zárás előtti 
percekben kirabolták az újsze-
gedi, Fésű utcai totózót. Az üz-
let dolgozója sokkot kapott. Né-
hányan üldözőbe vették a rab-
lót, aki azonban eltűnt előlük. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

-Azt mondta a férfi, ha tovább kö-
vetjük, leszúr bennünket. A kezé-
ben egy szuronyszerű pengét tar-
tott. Hangja nyugodt volt, valószí-
nűleg nem először csinálhatott 
ilyesmit. Megtorpantunk. O ezt 
kihasználva eltűnt a bokrok kö-
zött. Ismét megpróbáltunk utána-
menni, de már nem láttuk meg új -
ra, nyoma veszett - meséli Pásztor 
Ferenc. A férfi két társával üldözte 
az újszegedi totózó kirablóját. A 
vakmerő, mindenre elszánt tet-
test az újszegedi ligetig követték, 
ott vesztették szem elől. 

A rabló szombat délben, zárás 
előtt egy-két perccel lépett be a 
totózóba. Fején piros álarc volt, 
terepszínű ruhát viselt. Egyik ke-
zében hátitáskát, másikban vas-
dorongot szorongatott. Az alkal-
mazotton kívül csak egy nő volt 
a parányi üzletben, az asztalnál 
töltögette ki a szelvényeket. 

- Amikor belépett az üzletbe, 
azt hittem, valaki viccelni akar ve-
lem. De ezt még végig sem tudtam 
gondolni, amikor a vasdoronggal 
bezúzta a pult üvegfalát, bedobta a 
táskát, és azt mondta, tegyem bele 
a pénzt - eleveníti fel a történteket 
az üzlet alkalmazottja, Judit. 

Folytatás a 3. oldalon 

írásaink a 6. oldalon 

ta a közönség a Boldog-
asszony vendégséget. 

Nemcsak a Dóm té-
ren, hanem a városhá-
za, a Ságvári gimnázi-
um és az Anna fürdő 
udvarán is elmaradtak a 
szombati előadások. 
Sőt péntek este a Ságvá-
ri gimnázium udvarán, 
A szabin nők elrablása 
előadásán az utolsó ne-
gyedórát szakadó eső-
ben fejezték be. Az An-
na fürdő udvarán 
ugyanekkor Arthur 
Miller drámája, a Lefelé 
a hegyről ment, a nézők 
az utolsó „negyedórát 
nem láthatták. Az utób-
bi előadás szombati 
esőnapját az Anna für-
dő éjszakai programja 
miatt ma este a Ságvári 
gimnázium udvarán 
tartják meg. A szabin 
nők elrablása elmaradt 
szombati előadására 
szóló jegyek csütörtök, 
péntek vagy szombat 
estére cserélhetők be. 

http://www.ikeszauto.hu
http://www.delmagyar.hu

