
Szalmonella 
Egy rutinellenőrzés során Szege-
den a Temesvári körút 34. szám 
alatti Coop Áruházban forgalma-
zott Baktói csípős lángolt kolbász-
ban szalmonellás fertőzést okozó 
baktériumot találtak. Fogyasztása 
lázzal, hasmenéssel, hányással 
járhat. Az összes baktói lángolt 
kolbászt begyűjtötték. Most azt 
vizsgálják, honnan származik a 
fertőzött élelmiszer. Az új szegedi 
bolt vezetője tegnap nem kívánt 
nyilatkozni, a Coop kereskedelmi 
igazgatója elmondta, a forgalmazó 
árujával eddig sosem volt baj. 

Cikkünk az 5. oldalon 

A miniszterelnök Ígérete szerint 
aiMS-ttsautépâlya 
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OPERAHAZ ES SZABADTÉRI 
Az Operaház főigazgatói posztjára a 
miniszter Hegyi Árpád Jutocsát nevezi ki, 
művészeti igazgatója Kesselyák Gergely lesz. 

4. OLDAL 

á r a : 85 f t ( e l ő f i z e t v e : 57 f t ) 

Vízminőség 
A csongrádi Körös-torok, 
valamint a mártélyi 
Holt-Tisza vize „kiváló". 

7. OLDAL 

s z o m b a t , 2005. j ú l i u s 23., 95/171. 

Hajtóvadászat 
A londoni rendőrség lelőtt egy 
feltételezett öngyilkos 
merénylőt a metróállomáson. 

2. OLDAL 

Tapsvihar fogadta a sztárt-A vasfüggöny miatt nem jött 40 évig Keletre 

Mindhalálig dzsessz Bensonnal 
Paprikatörténelem 
és repülős első tiszt 
Első tiszt lett Podolcsák András, a szegedi re-
pülőtér parancsnoka. Vele a repülő és guruló 
járművekről beszélgettünk, Vastag Józseffel pedig 
a szegedi fűszerpaprika hamisítóiról. 

Ötvenévesen nyergelt át utasszállító gépre a 15 
éves korában már vitorlázórepülőt vezető Podol-
csák András. A szegedi repülőtér parancsnoka első 
tiszt lett, ezért csupán heti három-négy napot tölt a 
csongrádi városban, a többin Amszterdamba, Ró-
mába, Stockholmba vagy akár Tel-Avivba repül. Po-
dolcsák András a Szeged-Budapest közötti rend-
szeres légi járat kialakítása helyett a Temesvár-Sze-
ged-Pécs-Bécs tengelyben lát fantáziát. 

Száz éve ugyanazzal a módszerrel hamisítják a 
szegedi fűszerpaprikát: olcsó külföldi árut kever-
nek a piros aranyhoz. Vastag Józsefe gész életében a 
paprika történetével és hagyományainak őrzésével 
foglalkozott. A nyugdíjas pedagógus és termelő el-
mondta: a legnagyobb hamisítás tette „híressé" a 
szegedi paprikát. 

Írásaink a 10. és a 13. oldalon 

A z őstermelő nem tartósít... 

Uborkaszezon 
Az uborkaszezonról a.nyári hetek jutnak eszünk-
be, amikor politikában és közéletben nem tör-
ténik semmi. A kovászos uborka szezonjában 
viszont van dolga zöldségtermelőnek és házi-
asszonynak egyaránt. 

A spanyol-kubai meccs nyertesével játszunk kedden 

Fölényes pólógyőzelem 
A montreali világbajnokságon a ma-
gyar férfi vízilabda-válogatott fölénye-
sen nyert (10-4) Horvátország ellen. 

A vb utolsó csoportmeccsén az első gólt 
Biros révén a Kemény-legények szerez-
ték, 1-0. Dogas gyorsan válaszolt ( l - l ) , 
majd következett a szegedi származású 
Molnár, 2-1. A második negyedben az 

ugyancsak szegedi kötődésű Fodor is be-
köszönt egy bombával, 3-1. Megjött a 
mieink lövőkedve, Madaras, és Kiss G. 
kétszer is betalált, 7-1. A záró játékrészt 
ikszre hozták a horvátok - a harmadik 
exszegedi Kiss Cs. is gólt szerzett - , de ez 
már kevés volt, 10-4. Csoportgyőztes vá-
logatottunk legközelebb kedden játszik, 
a spanyol-kubai meccs nyertesével. 

Megkezdődött a kamionos találkozó 

Felvonultak Szegeden az országutak vándorai 

George Bensőn világszínvonalú hang- és fénytechnikával lépett fel tegnap este a Dóm téren Fotó: SchmiJt Andrea 

Negyvenéves pályafutása során először adott Ke-
let-Európában koncertet George Bensőn: Sze-
geden lépett fel tegnap este. A Dóm téri közönség 
óriási tapssal köszöntötte a szupersztárt, akivel 
délelőtt beszélgettünk. 

Óriási tapsvihar fogadta a nyolc Grammy-díjas 
amerikai világsztárt, aki zenekarával együtt teg-

nap este elvarázsolta a többezres rajongótábort. A 
Dóm téri koncerten - amelyen sok ismert és nép-
szerű hazai zenész is a nézők között tapsolt - vi-
lágszínvonalú hang- és fénytechnikát vonultattak 
fel a rendezők. 

Bár a szervezők mindvégig titokban tartották, 
hol száll meg csapatával Bensőn, az utolsó pilla-
natban megtudtuk. De hiába leskelődtünk a Dóm 

Hotelnél tegnap reggel, az amerikai muzsikus 
megelőzött bennünket és hermetikusan elzárta 
magát a külvilágtól. Érthető: kilenc órát buszo-
zott. Hosszas várakozás árán mégis sikerült szót 
váltanunk. George Bensőn a fiával, Marcusszal 
ma utazik el Szegedről. 

írásunk a 4. oldalon 

- Egy hete kezdtük kovászolni, de belement a nya-
valya. Úgyhogy nálunk a jövő héttől lesz a ková-
szosuborka-szezon - újságolta az algyői Horváth 
Nándor, miközben hatkilónyi friss termést mért 
bevásárlószatyrába a Mars téri piacon. - Ugyanitt, 
az ismerős árustól vásároltam múlt héten is, de va-
lami nem stimmelt, mert megpuhult. Persze, mi-
vel az íze kiválóra érett, házilag sütött lepénnyel és 
kacsazsírral mégiscsak elfogyott. 

Folytatás az 5. oldalon 

Fotó: Karnok Csaba 

nyájáról indult, ahol alig maréknyian 
egy-egy tányér bográcsgulyás mellett - jól 
érezték magukat. 

A rendezvény szombaton Sziksósfürdőn 
folytatódik, ahol egész nap izgalmas prog-
ramok várják az érdeklődőket. A kamio-
nok ügyességi versenye 9.30-kor kezdő-
dik, 18.30-kor Pálffy Zsuzsi, a Dunaferr 
válogatott kézilabdása elkeresztel egy ka : 

miont. A Szikin ezen a napon látványmo-
soda üzemel, ahol hiányos öltözetű lá-
nyok tisztogatják, simogatják a hatalmas 
kamionokat. Este a Crystal muzsikál. A 
Szikire szombaton sűrített menetrend 
szerint indítja 7F-es járatait a Tisza Volán 
Rt. Vasárnap 14 órakor kezdődik a gyorsu-
lási verseny a szegedi a Felső Tisza-par-
ton. A rendezvény ideje alatt 18 óráig az 
utat lezárják. 

Paprikaharang 
Sikerült megmenteni a beolvasztástól az 
alsóvárosi paprikaharangot. Az egyház 
940 ezer forintért kapja vissza az önt-
vényt. Az alsóvárosi plébánia 50 ezer fo-
rintról 300-ra emelte hozzájárulását, a 
hiányzó 640 ezer forintot Gyulay Endre 
megyés püspök kezdeményezésére a 
püspökség előlegezi meg. A régi nagyha-
rang augusztus elején kerül vissza. 

Bővebben a 4. oldalon Mars téri kínálat 

Hangos tülkölős, integetős, kamerázós 
kamionos felvonulással tegnap elkezdő-
dött a nemzetközi kamionos találkozó 
Szegeden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tülkölve-dudálva, port fölverve járták körbe a várost 

Akit nem érdekelnek a kamionok, tegnap 
délután az is megtudhatta: elkezdődött 
Szegeden a XV. nemzetközi kamionos 
countrytalálkozó. Az országutak vándorai 
az E75-ÖS felől érkeztek, egy óra alatt kör-
bejárták a várost, miközben szakadatla-
nul nyomták a kürtöt. Sokan készültek az 
eseményre: videokamerával, fényképező-
géppel felszerelkezve lesték a hatalmas 
járművek érkezését. 

Igazi fesztivállá nőtte ki magát a találko-
Fotó: $chmidt Andrea zó, ami 15 évvel ezelőtt egy kamionos ta-

http://www.delmagyar.hu

