
Ámokfutó 
lovak 
Csongrádon 
Egy hajtó nélküli, elszabadult lo-
vas kocsi robogott tegnap délben 
Csongrádon. A kocsis biciklivel 
eredt megbokrosodott lovai után, 
melyek végigvágtáztak a Zsinór 
utcán, és közben három autót 
összetörtek. Az állatok végül a 
Dob utcán maguktól megálltak. 
A három sérült gépkocsiban fél-
milliós kár keletkezett, de szemé-
lyi, sérülés nem történt. 

A hajtó ellen eljárást indított a 
rendőrség a történtek miatt. 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 
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Az Országgyűlési Könyvtár 
állományából törölve 
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Pezsgő élmények 
Tegnap megnyitották 
a szegedi Ligetfürdőben 
az élménymedencét. 

5. O L D A L 

ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 85 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Ingyen szabadítanak meg bennünket a tönkrement műszaki cikkektől 

Új hűtőért régi tévé cserébe 
A Rómeó és Júliára megtelt a város és a Dóm tér 

Tapsviharban 
az örök szerelmesek 

Mától a műszaki kereskedések kötelesek 
visszavenni a régi elektronikai berende-
zéseket, ha újat vásárolunk. 

A mai naptól kötelesek átvenni a műszaki 
cikkeket árusító kereskedők a régi készüléke-
ket. Hatályba lép ugyanis az elektromos és 
elekronikai berendezések hulladékainak 

visszavételéről szóló kormányrendelet. A 
szaküzleteket csak abban az esetben terheli 
visszavételi kötelezettség, ha az új és a visz-
szavitt régi berendezés darabszáma és funk-
ciója megegyezik. 

A rendeletben az áll, hogy a gyártók a visz-
szavételt és a hasznosítást önállóan oldhat-
ják meg, vagy koordináló szervezetet hozhat-

nak létre. Eddig öt ilyen szervezet alakult 
meg, melyek az érintett gyártók és forgalma-
zók 90 százalékát fogják össze. 

Az általunk megkérdezett szegedi áruhá-
zak tudomásul vették az intézkedést; a gépe-
zet beindult. 

Bővebben a 3. oldalon 

Az Euronics vásárhelyi raktárában eddig is szép számmal gyűltek a kiöregedett szerkezetek 

A TEHETSÉG VESZÉLYEI 
- Tehetségesnek lenni veszélyes - állítja a 
közismert orvosgenetikus, Czeizel Endre. 
Szerinte a magyarországi kép lesújtó. 

13. OLDAL , SZIESZTA 

Különlegességeink 
A turisták több érdekességet 
megismernek Szegedről, mint 
amiről mi tudunk. 

11. O L D A L 

Osztatlan sikert aratott a Dóm 
téren a Rómeó és Júlia tegnapi 
első előadása. 

A nagy színpadra Kerényi Mik-
lós Gábor rendező és alkotótár-
sai által „szélesvásznúvá" alakí-
tott, látványos, mozgalmas 
színpadképekben, fény- és han-
geffektekben bővelkedő, populá-
ris zenei világú musicalre meg-
telt a nézőtér, az örök szerelme-
sek modernizált története - hó-
dított. 

Már tegnap délután lehetett 
érzékelni Szegeden a várakozás 
légkörét: a forgalom a pénteken-
ként szokásosnál is élénkebb 
volt, egymás után parkoltak a 
turistabuszok a rakparton, meg-
telt a sétálóutca és összes tera-

sza. Az előadás a kulturális mi-
nisztert is ide csábította - gon-
doltuk, de Bozóki András szer-
kesztőségünkben tett látogatá-
sakor helyesbített: elsősorban 
Szegedre akart végre eljönni, 
ahova minisztersége eddigi ideje 
alatt sajnálatára még nem sike-
rült eljutnia - s ha már, végre, 
akkor szívesen nézte a szabadté-
rire átformált előadást is. (A 
kulturális miniszter lapunknak 
adott interjúját hétfői számunk-
ban olvashatják.) 

A darab budapesti előadásáról 
készült CD időközben aranyle-
mez lett. Az erről szóló elisme-
rést a bemutatót követően adták 
át a szereplőknek. 

Összeállításunk a 7. oldalon 

Fotó: Tésik Attila 

A dorozsmai nagybani piac felújítása előtt utoljára 

Viták után ma 
újra kirakodóvásár 

Épülhet a csatorna a Tisza medrében 

Csak vas van, lőszer nincs 
Bombát, lőszert kerestek a búvárok a Tiszában, de 
nem találtak. A gyermekklinikánál a csatornát át 
kell vezetni a túlsó partra, a munka előtt a folyó 
medrét tűzszerészek vizsgálták át. 

Negyven méter széles sávban kutatták át a Tisza 

medrét tűzszerészek a gyermekklinikánál. Lőszert 
és robbanóanyagot kerestek, de nem találtak. Mű-
szereik kimutattak azonban minden fémtárgyat a 
konzervdoboztól a hídroncsig. 

Folytatás a 4. oldalon 

A nagy múltú kiskundorozsmai vásár sorsa néhány hete elrende-
ződött. A nagybani zöldség- és gyümölcspiac átépítése után a 
megszokott helyen újra nyílik a kirakodóvásár. Tegnap azonban 
még némi szóváltásra sor került a helyfoglalásoknál. írásunk a 4. 
oldalon Fotó: Gyenes Kálmán 

A szegedi 
egyetem 
a második 
Az idén az ELTE után a második 
legtöbb egyetemistát az SZTE 
vette fel. Tégnap lezárult a pót-
felvételi kérelem leadása. 

Szolid emelkedést mutat az idén 
felvett egyetemisták száma a 
Szegedi Tudományegyetemen: 
majdnem nyolcezren nyertek fel-
vételt az államilag finanszírozott 
alapképzésre. Ezzel a létszám-
mal az SZTE a második a buda-
pesti ELTE mögött. Tegnap zá-
rult le a pótfelvételik beadási ha-
tárideje. Már csupán a költségté-
rítéses képzésre lehetett benyúj-
tani kérelmet. 

Jövőre némileg módosul a fel-
vételi rendszere: a két nyelvvizs-
gával rendelkező diákok 10 
pluszpontot kapnak, a felvételi 
alsó ponthatára pedig 78 lesz. 

Részletek a 4. oldalon 

Mellettünk elrobog egy motoros fotel 

A legtöbben hetijeggyel fedezik fel 
idén a Sziget fesztivált, mi nap köz-
ben néztünk szét a kínálkozó prog-
ramok sűrűjében. 

Az átváltoztató hídon átkelve az idei 
budapesti Sziget fesztivál léggömbor-
szágába érkeztünk. Az esti koncertek-
re várva sem unatkoztunk: álbiztonsá-
gi őrökkel, vízipipázó rasztákkal és 
rendszerető krisnásokkal ismerked-
tünk. Kreatívan pihentünk. 

Ez a Sziget már nem az a Sziget: öt-
ezer forintos napijeggyel és 25 ezres 
hetibérlettel kulturáltabb közönség 
gyűlt össze a fesztiválra. A korán kelők 
íjászkodtak, korongozhattak, origa-
mizhattak és bridzselhettek. A legnép-
szerűbb elfoglaltságnak mégiscsak a 
sörözés bizonyult; erre az idén egész 
infrastruktúra épült rá. Az árpáié iha-
tó, de meg kell adni az árát. Enni vi-
szont - adományért cserébe - akár in-
gyen is lehet. 

Beszámolónk a Sziesztában A közönség lelkesedésében nincs hiány Fotó: MTI/Kollányi Péter 
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