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f - Új városunk 

A sándorfalviak július 
l-jén már városi 
lakosként ébredtek. 

8. OLDAL 

PICK: 100 MILLIÓS CSÚCSBÍRSÁG 
A PSZÁF százmilliós bírsággal sújtotta a Pick két, 
közös befolyásszerzéssel vádolt főrészvényesét, és 
kötelezték őket a tulajdonrészük eladására. 

3. OLDAL 

Pollenbajok 
C-Mobfl Kft. 

su ]É Szeged, Napos u. 6. 
«(62)553-112 
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Új városunk 
A sándorfalviak július 
l-jén már városi 
lakosként ébredtek. 

8. OLDAL 

PICK: 100 MILLIÓS CSÚCSBÍRSÁG 
A PSZÁF százmilliós bírsággal sújtotta a Pick két, 
közös befolyásszerzéssel vádolt főrészvényesét, és 
kötelezték őket a tulajdonrészük eladására. 

3. OLDAL 

A szegedi onkormanyzat 
egyelőre még kivár 
parlagfűügyben. 

5. OLDAL 

sates@cmobil.com 

Készleten lévő 
BMW 3-as modellek f 

hatalmasárelőnnyel! 

Az M5-öst építő cégek átengedik a hely-
belieket a keresztező utaknál, a sztrádára 
azonban civilek nem haj thatnak fel. Akit 
elkapnak a biztonsági őrök, azt feljelentik. 
De sokan nem tudnak ellenállni a nyíl-
egyenes ú tnak és "a vadonatúj aszfaltnak, 
kipróbálják az autópályát. 

Minden kereszteződésnél, felhajtónál és híd-
nál biztonsági őr vigyáz arra, hogy csak azok 
hajtsanak fel az épülő M5-ösre, akiknek erre 
engedélyük van. Hiába borítja ugyanis asz-
faltréteg mindkét sávot, a sztráda építési te-

rület, emiatt balesetveszélyes. Piry Tamás, az 
egyik kivitelező, a Debmut Rt. területi fő-
mérnöke elmondta, behajtani tilos táblák fi-
gyelmeztetnek, hogy nem szabad ráhajtani a 
sztrádára. A biztonsági őröknek az a felada-
tuk, hogy megállítsák a próbálkozó autóso-
kat, s megtegyék a feljelentést a rendőrségen. 
Az ilyen tettenérések büntetést vonnak ma-
guk után. A sztrádát éjszaka is őrzik, akkor 
mozgó járőr megy végig rajta. 

Ennek ellenére sokan próbálnak egérutat 
nyerni és beszökdösnek a tiltott zónába. Teg-
nap fotóriporter kollégámmal magunk is rá-

hajtottunk a sztrádára - ezúttal első ízben 
engedély nélkül. Az „ellenőrző pontokon" -
egy-egy kereszteződésnél, hídnál, a terelők 
ellenére is - sikerült átcsúsznunk, nem állí-
tott meg senki. Jellemzően munkagépek, te-
herautók jöttek szembe vagy mentek előt-
tünk, a személygépkocsikban általában zöl-
dessárga mellényes, feltehetően illetékes em-
berek ültek, de találkoztunk hasonló lopako-
dókkal, mint amilyenek mi magunk is vol-
tunk. 

Folytatás a 3. oldalon 

Mától 
várjátékok 
Ma kezdődnek a Szegedi Várjáté-
kok, amelynek programjaira 
idén harmadszorra várják az ér-
deklődőket a várban és környé-
kén. A műsorból mindenki ked-
vére csemegézhet, a gyerekek és 
a felnőttek egyaránt megtalálják 
a kedvükre valót. Az idei várjáté-
kok különlegessége, hogy a prog-
ramsorozat a várszínházi esték-
kel bővült ki. 
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Az M5 építési terület, behajtani tilos! 

Akik már a pályán vannak 
London rendezi 
a 2012-es olimpiát 
A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság Szingapúrban tar tot t ülésén 
Londonnak ítélték a 2012-es 
ötkarikás játékok rendezését. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A NOB Szingapúrban tartotta 
117. ülését, s ezen a tagoknak 
dönteniük kellett a 2012-es, sor-
szám szerint a 30. nyári olimpiai 
játékok helyszínéről. Az öt kan-
didáló város közül a szavazás el-
ső körében Moszkva (15 szava-
zatot kapott), a másodikban 
New York (16), a harmadikban 

pedig Madrid (31) búcsúzót^. A 
két legesélyesebb, Párizs és Lon-
don maradt ringben. A francia és 
az angol főváros között mindösz-
sze négy voks (54:50) döntött az 
utóbbi javára, mely így 1908 és 
1948 után már harmadik olim-
piáját rendezheti. 

Londonban örömükben, Pá-
rizsban bánatukban sírtak az 
emberek; akik nemcsak otthon, 
hanem tereken hatalmas kivetí-
tőkön is figyelemmel kísérték a 
szavazást. 

Részletek a 17. oldalon 

Péter, a nyelvzseni 

Részletek a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

A cél a tudományos eredmények gyakorlati hasznosítása 

Francia-magyar 
kutatóközpont Szegeden 

Francois Goulard és Magyar Bálint írta alá a szerződést Fotó: Rónai Gergely/Budapest Sun 

Közösen kutatnak majd franciák és magyarok Szegeden, az eredmé-
nyeket pedig a partnercégek szolgálatába állítják. Erről tegnap írt alá 
megállapodást a francia és a magyar szakminiszter Budapesten. 

Az alkalmazás a legfontosabb 
célja a most megalapított fran-
cia-magyar kutatóközpontnak. 
A kutatás-fejlesztési programo-
kat a partner vállalatok igényei 
szerint szervezik meg, az ehhez 

szükséges pénz jelentős részét 
is a cégektől szeretnék megkap-
ni. Francois Goulard francia 
felsőoktatási és kutatási mi-
niszter és Magyar Bálint okta-
tási miniszter tegnap erről 

együttműködési megállapodást 
írt alá Budapesten. A szegedi 
Bay Zoltán Alkalmazott Kuta-
tási Alapítvány bázisán meg-
alapítandó új kutatóhelyen 
olyan programokat indítanak 
majd be, amelyek ipari és okta-
tási szempontból is jelentősek. 

Tudósításunk a 3. oldalon 

Az épülő sztrádán csak keresztben lehet á thaj tani Fotó: Karnok Csaba 

Egyszerre hét nyel-
vet tanul a 12 éves, 
hatodikos vásárhelyi 
kisfiú, Bacsa Péter. 

Angolul, németül, 
franciául, olaszul, hé-
berül, 
tinul tanul c,gvszérré 
a vásárhelyi Bacsa Pé 
ter, a Bethlen Gábor 
Református Gimná-
zium hatodik osztá-
lyos tanulója. Az első 
osztálytól elkezdve 
évente hol egy, hol két 
új idegen nyelvvel is-
merkedett meg. Óvo-
dás korában már ol-
vasott és számolt, de 
nyelvérzékére később 
figyeltek fel szülei. 
Péter fiatal kora elle-
nére igen céltudatos: 

Péter percek alatt sajátít el három oldal 
szójegyzetet Fotó: Tésik Attila 

diplomatának készül, 
a legszívesebben az 
Amerikai Egyesült 
Államokban vállalna 

munkát felnőtt korá-
ban. 

Bővebben a 7. oldalon 

nap múlva ér Szegedre! 
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