
Fotó: Gyenes Kálmán írásunk a 3. oldalon 

Taxis verte ki a fogát 
Egy szegedi taxis ver-
te ki a 25 esztendős 
Biacsi Zoltán két fo-
gát a Tisza-parton, 
mert a Rádió láxi al-
kalmazottja szerint 
a fiatalember eléka-
nyarodott. 

Amikor Biacsi Zoltán 
n e m r é g i b e n T á p é r ó l 
hazaindult szegedi 
otthonába, végig egy 
taxis követte, szinte 
rátapadt az autójára. 
Egy helyen, a Ti-
sza-parton a Rádió 
Taxi munkatársa elé-
vágott, a 25 éves fia-
talt megállásra kény-
szerítette, az autójá-
hoz lépett és a nyitott 
ablakon keresztül 
ököllel az arcába vá-
gott. Zoltán felírta a 
taxi rendszámát, 
majd segítséget kért. 
Az ütéstől a fogai 
nem törtek ki telje-
sen, de nem sikerült 
visszaállítani őket 
eredeti helyzetükbe. 

Biacsi Zol tán mindkét első fogát elvesz-
t e t t e Fotó: Miskolczi Róbert 

Leghamarabb kará-
csonyra lehet újra fo-
ga. A Rádió Taxi veze-
tője, Sárkány Lukács 
szeretné kivizsgáltat-
ni az ügyet. A Csong-

rád Megyei Rend-
őr-főkapitányság csak 
mára ígért lapunknak 
tájékoztatást. 

Részletek az 5. olalon 

Elkapták az egyik 
csuklyás rablót 
Másfél héttel ezelőtt Szentesen, egy családi házban úgy megverték az 
ott élő férfit, valamint annak élettársát, hogy azok nyolc napon túl 
gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A támadás helyszínéről 7 millió fo-
rint is eltűnt. A brutális támadás feltételezett, a bűntett idején csuklyát 
viselő elkövetői közül az egyiket a csongrádi nyomozók fogták el Szen-
tesen, s a házkutatás során az elrabolt pénz egy töredéke is előkerült. A 
bántalmazott és kirabolt család nem kívánt lapunknak nyilatkozni. 

írásunk az 5. oldalon 

CSÜTÖRTÖK, 2005. AUGUSZTUS 4., 95/181. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Szabómúzeum 
A világ legkisebb varrógépe is 
megtalálható Ördög Ferenc 
nyugdíjas szabó házi múzeumában. 

7. OLDAL 

SZINESZHAZASSAG 
Rokonságba kerül a két színészdinasztia: 
Király Attila és Haumann Petra hamarosan 
házasságot köt Budapesten. 

10. OLDAL, BIZALMASAN 

Jusztina, a zsonglőr 
Lángoló botokkal, pálcákkal, tüzes legyezővel 
varázsolja el közönségét a világjáró makói 
zsonglőr, Hermann Jusztina. 

8. OLDAL 

Tízmilliós 
diploma 
A magas felvételi ponthatárok 
miatt sok fiatalt ért csalódás, de 
rosszul járt egyik-másik egye-
tem is, mert költségvetési tá-
mogatást veszít. A népszerű 
szakokról kimaradóknak a költ-
ségtérítéses képzés jut, drágán: 
az orvosi diplomához például 
10 millió 200 ezer forintot kell 
kifizetnie egy családnak. 

A túlképzés miatt csökkentették 
a jogász- és közgazdászképzés 
keretszámait az államilag finan-
szírozott alapképzésre. Szabó 
Imre, az SZTE jogi karának dé-
kánja elmondta, 36 diákot és 15 
millió forintos állami támoga-
tást veszítettek. A kieső bevételt 
az intézmények általában a költ-
ségtérítéses hallgatók számának 
növelésével szeretnék ellensú-
lyozni. A fiatalok még augusztus 
12-éig jelentkezhetnek, igaz, 
tisztában kell lenniük azzal, 
mennyit bír el a családi költség-
vetés. Az orvosin például fél-
évente 850 ezer forintot kérnek. 

Összeállításunk a 12. oldalon 

Bánné fedél 
nélkül 
maradt 
Fedél nélkül maradt egy klárafal-
vi asszony: az örökösök értékesí-
tették elhunyt élettársa házát. 

Súlyos betegségben hunyt el 2003 
tavaszán Varga Imre, akit addig 
élettársa, Bán Vmcéné ápolt. A 
nagybeteg ember az asszonynak 
ígérte a házát - szóban. Érvényes 
végrendelet híján azonban az örö-
kösöknek, az elhunyt korábbi há-
zasságából származó gyermekei-
nek ítélték, akik eladták. 

Bán Vincéné bírósági eljárást 
kezdeményezett, de mint mond-
ja, a saját ügyvédje nem jelent 
meg a tárgyaláson. A holmiját 
kedden kipakolták az utcára, az 
asszony a klárafalvi buszmegál-
lóban töltötte az éjszakát. Két-
ségbe van esve. Az örökösök azt 
állítják, megegyeztek volna vele, 
ha erre hajlandó lett volna. 

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

Riportunk a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

Az új tulajdonosok már több éve Magyarországon élnek 

Kínai család kezében a Skála 

Már az új árukészletet pakolják a polcokra a Skálában 

Tízből hét ember nem csatolja be a biztonsági övet 

Ujabb halálos baleset 
Kevesebb mint 24 óra alatt hárman haltak meg nak is nekiütközött. Az áldozat és felesége szep-
közlekedési balesetben Csongrád megyében, temberben ünnepelte volna első házassági évfor-
Nem sokkal azután, hogy egy kisteleki testvérpár dulóját. 
halt meg karambolban, tegnap reggel életét vesz- A kisteleki testvérpár életét megmenthette volna 
tette egy 27 éves csongrádi fiatalember, aki autó- a biztonsági öv. Tíz emberből azonban hét nem kö-
jával fának ütközött a Sándorfalvi úton. A férfi ti be magát vezetés közben. 
eddig ismeretlen okból elvesztette uralmát a jár- ; 
mű felett, az pedig a vezető felőli oldalával két fá- Részletek a 3. oldalon 

Noha már július 1-je óta egy 
kínai tulajdonban lévő kft. bérli 
a szegedi Skálát, az új árukész-
let csak a jövő hét elején jelenik 
meg az áruházban. 

Nemcsak olcsó távol-keleti ru-
házat, hanem igényes kínai ter-
mékek, továbbá márkás külföl-
di, és színvonalas hazai beszál-
lítóktól vásárolt ruházat is meg-
jelenik a Skála Divatáruház kí-
nálatában hétfőtől. A régi cent-
rumos hagyományokhoz sze-
retnének visszatérni, arra a gya-
korlatra, mikor egy helyen az 
egész család fel tudott öltözni. 
A július l-jén birtokon belülre 
került, tervei szerint mindvégig 
a színfalak mögött maradni 
szándékozó kínai házaspár ed-
dig a Skála-lánctól átvett kész-
letet árusította ki féláron, 
amelyben nyári holmikat épp-
úgy találni lehetett, mint már 
jó előre megvásárolt őszieket. 
Egy hónappal ezelőtt különben 
a kínai kft. egyszerre három 
áruházat vett át üzemeltetésre, 
a szegedi mellett a pécsi és a 
kecskeméti volt Cent rumot is. 

Műszaki átadás a Ligetfürdőben 

Egy hét múlva csobbanhatunk 
Hamarosan befejeződik az újsze-
gedi Ligetfürdő 2-es medencéjé-
nek felújítása, a műszaki átadás 
már el is kezdődött a napokban. A 
fürdőzők várhatóan egy hét múlva 
vehetik birtokukba az élményme-
dencét. Mivel a vizet 32-34 fokos-
ra melegítik majd fel, októberig is 

élvezni lehet a medence nyújtotta 
örömöket. A 300 millió forintos 
beruházás két ütemben zajlik: elő-
ször 210 millióból a hátsó meden-
ce újul meg, utána az úszómeden-
ce vízforgató berendezése esik át a 
renováláson, 29 millió forintból. 
A második ütem munkálatai 

szeptemberben kezdődnek el a 
SZUE vízforgatójával, és a tervek 
szerint novemberre be is fejeződik 
a beruházás. Éppen ezért szep-
temberben és októberben csak az 
élménymedence üzemel majd. 

Bővebben az 5.. oldalon 

Hamarosan víz és vendégek is lesznek a 210 milliós élménymedencében Fotó: Miskolczi Róbert 
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