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Dugók a határon SZÉKHELYI PAMFLETET IRT 
A vendégmunkások áradata 
miatt több órát kellett várni 
Röszkén és Nagylakon. 

4. OLDAL 

A rendőrség bűncselekmény hiányában 
befejezte a nyomozást a szegedi színidirektor 
ügyében, aki nem sértett nemzeti jelképet. 

3. OLDAL 

Nagy siker volt 
A Csárdáskirálynő Alföldi 
Róbert rendező nagyszerű 
ötleteivel sikert aratott. 

7. OLDAL 

cm 
T O Y O T A 

EGYES MODELLEK 
AKÁR 

1 000 000 Ft 
ÁRELŐNNYEL! 

HÉTFŐ, 2005. AUGUSZTUSI., 95/178. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Délmagyarország-földön, vízen, levegőben 

Ajándékeső a Partfürdőn 
Nem dőlt meg a melegrekord a megyében 

Enyhülés jön a hét 
második felében 
Vasárnap volt a legnagyobb hőség. Csongrád megye területén szom-
baton napközben 35 fokot mértek, vasárnap pedig még ennél is fel-
jebb: 35,2 fokig kúszott a hőmérő higanyszála. Am így sem dőlt meg 
a hőségrekord. 

Az előrejelzések szerint szerdáig marad a forróság, a hét második 
felében enyhül a kánikula. A csütörtöki hidegfront lehűlést hoz, 25 
fokos csúcshőmérsékletre és záporokra számíthatunk. A forróság 
megviselte a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket: a hét vé-
gén sokkal többen fordultak a mentőszolgálat ügyeletéhez. A közle-
kedésben nem éreztette hatását a forróság, és a tűzoltóknak sem 
akadt dolguk az elmúlt két nap alatt. 

Bővebben a 3. oldalon 

Dinnyefesztivál volt Ópusztaszeren 

Szegedit koronáztak 
dinnyekirállyá 

nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar.hu 

Ezüstérmes lett a montreali vb-n a férfi pólóválogatott 

A Janics, Kovács duó triplázott Poznanban 
A montreali vizes világbajnoksággal 

kapcsolatban a női pólóválogatott sikeré-
ről már beszámoltunk. A nemzeti együt-
tes egyetlen szentesi tagja, Tóth Andrea 
elárulta: végig hittek a győzelemben. Az 
ismert dalszöveg, miszerint „az egyiknek 
sikerül, a másiknak nem, a sors olykor 
nem tudja, mit akár" ismét beigazoló-
dott. A címvédő férfi vízilabda-válogatott 
ugyanis a döntőben 8-7-re kikapott Szer-
bia és Montenegró együttesétől. A sze-
gedről elszármazott Molnár Tamásnak, 
Fodor Rajmundnak és Kiss Csabának, a 
társakkal együtt, meg kellett elégednie az 
ezüsttel. 

Megkezdődött az élvonalbeli labdarúgók 
pontvadászata, az első forduló utolsó 
meccsét a Ferencváros játszotta a Fehér-
várral, és 0-1 -re veszített. 

Réstletek A Dél Sportja mellékletünkben 

Lapunk csapata a strandszínpadon - az érdeklődők lelkes gyűrűjében Fotó: Frank Yvette 

A tikkasztó szombati hőségben fürdőpartyra vártuk a Délmagyarország olvasóit a szegedi Majd cseréltünk: munkatársaink válaszoltak 
Partfürdőre. Ezer előfizetőnk ajándékbelépővel strandolhatott , hatszáz vendégünket az olvasók kérdéseire. 
ásványvízzel hűtöt tük, és száznál is több DM-ajándék talált gazdára. Az aerobik osztatlan sikert aratott a Part-

fürdőn, főként mikor a btneszedző vízi gya-
A fürdőparty délelőtt divatbemutatóval és hastáncosok fellépése is nagy vízbe csobba- korlatokat kezdett vezényelni a közönség-
úszógumi-szépségversennyel kezdődött, majd nással ért véget, a tánckar és a közönség legna- nek. 
munkatársaink vízipólóban mérték össze ere- gyobb megelégedésére. Délután kollégáinké 
jüket a sportolók csapatával. A kicsik közben volt a főszerep a színpadon. Először olvasóin- Tudósításunk a fürdőpartyról a 4. oldalon, 
pingponglabdát szedtek a medencéből. Még a kat teszteltük, mennyire ismerik lapunkat, a vízilabdameccsről A Dél Sportjában 

Dinnyenapot ren-
deztek dinnyéből ké-
szült ételekkel és ita-
lokkal szombaton az 
Opusztaszeri Nem-
zeti Történeti Em-
lékparkban. A skan-
zen látogatóit édes-
kés citromos káni-
kulakoktéllal kö-
szöntötték. A nagy-
étkűek közül tízen 
vették a bátorságot, 
és neveztek be a gö-
rögdinnyeevő ver-
senyre. Fél órán ke-
resztül öt nő és öt 
férfi küzdött, a csa-
tát végül egy szegedi 
férfi nyerte majd-
nem három kiló gö-
rögdinnye bekebele-
zésével. A szegedi 
Fülöp Andrást telje-
sítményéért dinnye-
királlyá koronázták. 

Télire is marad az 
édes nyári finom-
ságból: az opuszta-
szeri asszonyok 
dinnyelekvárt főz-
tek üstben: vanília-
rúddal, citrommal 
és némi cukorral 
rottyantották össze 

Versenyben e sznek Fotó: Karnok Csaba 

a gyümölcsöt. Mivel esik majd helyette a 
kajszibarackból ke- dinnyelekvár. 
vés üvegbe való 
akadt az idén, jól- Részletek a.3. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 
Számokban mért városatyák 
Elkészítettük a szegedi képviselő-testület utóbbi az MDF egy képviselője töltötte a teremben. A sze-
évének mérlegét. Összeszámoltuk, kilenc ülésük gedi polgármester hozzászólásainak hosszát nem 
ötven órájában hány napirendi pontot tárgyaltak és mérik, ám rajta kívül mindenki másét igen. 
hány határozatot hoztak. A rögzített adatok alap-
j á n a legtöbb időt a Fidesz-MPSZ, a legkevesebbet írásunk az 5. oldalon 

A Csongrád megyei kötődésű, illetve klu-
bokban szereplő sportolók remekül tel-
jesítettek a hétvégi vizes világversenye-
ken: aranyakat és ezüstöket szereztek 
Montrealban és Poznanban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kajak-kenusok a lengyelországi Poznan-
ban randevúztak, itt rendezték meg a 
sportág Európa-bajnokságát. A magyar 
küldöttségből a legeredményesebben a Ko-
vács Katalin, fanics Natasa (utóbbi Dé-
mász-Szegedi VE) olimpiai bajnok kajakos 
duó szerepelt. Natasáék mindhárom tá-
von (200, 500 és 1000 m) imponáló maga-
biztossággal nyertek; ezzel gyarapítva a vá-
logatott és saját maguk éremkollekcióját. 
A kivételes képességű egység hasonló bra-
vúrra, triplázásra készül a zágrábi világbaj-

Kovács Katalin és Janics Natasa győzelmét ünnepli Fotó: MTI/EI'A/Remigiusz Sikora ' nokságon is. 
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