
Egy pohár 
sör is sok 
A megyei rendőrség közlekedés-
rendészeti osztályának vezetője, 
Radics Róbert úgy véli: hiba lenne 
engedélyezni, hogy egy pohár sör 
vagy bor után bárki is volán mögé 
ülhessen, hiszen a magyar ember 
mentalitásából fakadóan nem biz-
tos, hogy meg tud állni egy pohár-
ral. A kormány SMS-kampánya 
kapcsán a rendőrhöz hasonlóan 
gondolkodik minden, általunk 
megkérdezett közéleti, illetve köz-
lekedésben dolgozó szakember. 

írásunk és jegyzetünk a 3. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

DQQ 
nap múlva ár Szegedre! 
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7. OLDAL 

MEGHÚZTAK A P0NTHATAR0KAT 
Százötvenezer felvételiző számára elérkezett az 
igazság pillanata: ma reggelre minden érintett 
megtudhatta, elkezdheti-e tanulmányait. 

3. OLDAL 

Virágzó lótusz 
A szegedi füvészkertben most 
pompázik legszebben az indiai lótusz, 
de ezenkívül is sok látnivaló akad. 

14. OLDAL 

AzOrs; K ö n y v t á r 
rö Ive 

DELMAGYARORSZAG 
Hazaengedték 
a buszbaleset 
egyetlen sérültjét 
Otthon gyógyulhat tovább Demkó Renáta, akinek 
akkor tört el a kulcscsontja, amikor szombat éjjel 
az Almási általános iskolához visszaérkező nép-
tánccsoportot szállító busz sofőrje rosszul lett. 

Hétfőn megműtötték, de tegnap már haza is enged-
ték a kórházból a huszonegy éves Demkó Renátát, 
akinek az édesanyja lélekjelenlétének köszönhetően 
megállította a makói néptáncos gyermekeket szállító 
buszt, amikor látta, hogy a sofőr eszméletlenül kifor-
dul az üléséből. Mint ismeretes: az aggteleki fellépés-
ről szombat éjfélre Makóra érkező busz vezetője vég-
céljától, az Almási-iskola kapujától mindössze ötven 
méternyire rosszul lett. A tanárnő mentőakciójának 
következtében a légfék leblokkolta a járművet, így a 
tanárnő lánya, aki éppen a sofőrön próbált segíteni, 
hatalmas erővel a szélvédőnek csapódott. 

Az egyelőre ágyhoz kötött Renáta felelevenítette 
a szombat éjszaka történteket, elmondta: sokan lá-
togatják, rengetegen érdeklődnek hogyléte felől. A 
busz vezetője, Nagy Ferenc állapota továbbra is kri-
tikus, rosszulléte óta nem tért magához. 

írásunk a 4. oldalon 

Közlekedési káosz 
Lassult a belváros útkarbantartásának tempója. A ki-
vitelezést végző Hódút Kft. területi vezetője egyben 
elnézést kért attól a lánytól, aki a felmait út miatt 
esett el kerékpárjával, mert semmiféle jelzés nem fi-
gyelmeztette a felbontott szakaszra. A vállalkozó sze-
rint a Dózsa és a Híd utcában sokkal több a közmű-
vezeték, mint a korábban már leburkolt útszakaszo-
kon, ezért nem készülnek el a munkával olyan gyor-
san. Az útépítők szombaton is dolgoznak majd. 

Bővebben a 5. oldalon 

Úszni tanulnak a szegedi négyes ikrek, Rita, 
Andris, Botond és Zoli, akik tegnap délelőtt 
jártak életükben először uszodában. 

Az augusztusban harmadik évüket betöltő szegedi 
négyes ikrek tegnap életük első úszásóráján voltak. 

A jeles eseményre mi is elkísértük a Berecz csalá-
dot. Míg az édesanya a partról figyelt, az édesapa a 
vízben bátorította gyermekeit. Erre egyébként csak 
Botondnak volt szüksége, a többiek az első pilla-
nattól kezdve elemükben érezték magukat. Az óra 
végére már mindannyian mosolyogva vonatoztak 

úszógumijaikon és még a vízbe is beletették fejü-
ket, hogy bugyborékoljanak. Nem volt kérdés: ter-
mészetesen úszni akarnak, s a rendszeres foglalko-
zások jóvoltából hamarosan úszni is fognak. 

írásunk a 7. oldalon 

Szegednél a rákos megbetegedést okozó kadmium koncentrációja meghaladja a határértéket 

A Tisza meggyógyult, a Maros súlyos beteg 
A Tisza és mellékfolyói állapotát vizsgálta két hétig egy vaj-
dasági környezetvédelmi expedíció. Szegednél a Maros-tor-
kolatban megállapították, hogy a rákos megbetegedést okozó 
kadmium koncentrációja meghaladja a határértéket. 

A biológusokból, vegyészekből és ökológusokból álló vajdasági 
expedíció megállapítása szerint a Tisza jelenleg olyan állapot-
ban van, mint a 2000-es ciánkatasztrófa előtt. A folyó vízminő-
sége elfogadható, ciánmaradékok már nincsenek a Tiszában. 
Nehézfém-szennyeződéseket azonban találtak: Szegednél a 
Maros-torkolatban például a rákos megbetegedést okozó kad-
mium koncentrációja meghaladja a határértéket. Milán Kne-
zsev expedícióvezető ugyanakkor hangsúlyozta: a részletes, 
pontos eredmények csak a laborvizsgálatok után várhatók. A 
kutatást a szerb kormány, az Újvidéki Egyetem és tíz vajdasági, 
Tisza menti önkormányzat finanszírozza. Magyarországon a 
Tisza mente Szövetség - amely 136 önkormányzatot tömörít -
soha nem támogatott ilyen kutatást. Németh József elnök el-
mondta: hamarosan feloszlik a szövetség, amely két éve már 
csak névleg működik. 

Két hét alatt ötszáz kilométernyi folyószakaszt vizsgáltak át a vajdasági környezetvédők Fotó: Frank Yvette írásunk a 3. oldalon 

Rita, Andris, Botond és Zoli az első óra végén már mosolyogva vonatozott 

Úszni tanulnak a Berecz ikrek 

Az első időkben nagyobb biztonságérzetet ad a szülők jelenléte Fotó: Schmidt Andrea 

Nyáron a turistáké a kollégium 
Nyáron tanulók helyett turisták népesítik be Szeged kollé-
giumait. Az intézmények a felújítási munkálatok mellett 
folyamatosan fogadják vendégeiket, akik kedvező áron nya-
ralhatnak, akár szállodai körülmények között is. 

Aki túlságosan ridegnek találja a szállodák, panziók hangu-
latát, vagy a pénztárcáját kell kímélnie, szálláshelyéül Sze-
ged diáktanyáit is választhatja. A Károlyi Mihály Kollégium 

például 3-4 szobás ágyakkal, közös tusolóval várja a turistá-
kat, akiknek éjszakánként 800-1100 forintot kell fizetniük. 
Az intézménynek tavaly 7 milbó forint bevétele származott 
az idegenforgalomból, jóllehet egyre kevesebb az ide látoga-
tó. - Míg a szállodák tele vannak, nálunk mérsékelt az ér-
deklődés - tudtuk meg Varga Ágnes igazgatótól. 

Folytatás az 5. oldalon Ja j az a u t ó g u m i k n a k ! Fotó: Frank Yvette 

Gregor operettben 
Gregor József szerepet vállalt a 
Csárdáskirálynő Dóm téri 
előadásában. 
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