
Szegedi Attila hatvanezer forintos licittel nyert el két páholyjegyet a Dóm térre Fotó: Karnok Csaba 

A legmagasabb összeg 90 ezer forint volt, amit a Rómeó és Júliára 
szóló két jegyért felkínáltak a licitálók. Az árverésre bocsátott mind 
a kilenc pár belépő elkelt, összesen 440 ezer forintot fizetnek érte 
az aukció résztvevői. Ibvábbi felajánlásokkal félmillióra kerekedett 
az összeg, amit átadnak a szegedi gyermekklinika alapítványának. 

Sikerrel zárult tegnap a jótékonysági aukció, amit lapunk támogatásával 
hirdetett meg a Szegedi Szabadtéri Játékok a gyermekklinika „Szegedi 
gyermekszívek gyógyulásáért" Alapítványa javára. Honlapunkon a teg-

napi zárás előtti pillanatokban vált igazán izgalmassá az árverés, amikor 
sorra felüllicitálták egymást az érdeklődők. A Budapesti Operettszín-
házban eddig tízszer nézte meg a musicalt a komáromi Zahováry Zol-
tán, aki 90 ezer forintot ajánlott fel két belépőért. A pénteki Dóm téri 
premieren is jelen volt, és csütörtökön újra eljön Szegedre. A gyermek-
klinika régi problémát old meg a pénz felhasználásával: az egyik nagy 
kórteremből műanyag válaszfalak beépítésével négy kisebbet alakit ki. 

Részletek az 5. oldalon 

Uszadék jön 
a Tiszán 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kiskörei víztározótól 1500 
négyzetméternyi uszadék szaba-
dult el tegnap, tudtuk meg Ke-
mény Lászlótól, az Atikövizig 
ügyeletesétől. A zömmel fából 
álló uszadék feltehetően csütör-
tökön jelenik meg a Tisza szege-
di szakaszán, a rönkök veszélyt 
a motorcsónakokra jelenthet-
nek. Az uszadék egyébként a fo-
lyam felszínén szétterült, így 
foltokban számíthatnak rá a ví-
zen közlekedők. 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ÖS autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

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

„Háborús övezethez hasonlít London' 

Anna ismerte a fejbe lőtt diákot 
Ismerte a Londonban ártatlanul fejbe lőtt brazil fi-
út az a magyar lány, aki jelenleg is a brit fővárosban 
él. Szerinte a hatóság ködösít ebben az ügyben. 

A Londonban élő Léczfalvy Anna annyira megsze-
rette a brit fővárost, hogy még a terrortámadások 
idején sem gondolt a hazaköltözésre. Elmondta: is-
merte azt a brazil diákot, akit július 22-én tévedés-
ből, fényes nappal lőttek fejbe a brit rendőrök. A fiú 

egyszerűen csak azért ijedt meg, mert már két hó-
napja lejárt a vízuma, és azon a napon igazoltatni 
akarták. Szerinte a hatóság sokat ködösített az 
esettel kapcsolatban. 

Anna szerint az utóbbi egy hónapban gyökeresen 
megváltozott a brit főváros: az utcákon géppisztolyos 
rendőrök járőröznek, akár egy háborús övezetben. 

Részletek a 3. oldalon 

Ezer dollárért kelt el 
a szegedi Rea Bar-
bara hatszemélyes 
magyar vacsorája 
Chicagóban. A Ro-
tary által szervezett 
a(u)kció bevételét a 
szegedi gyermekkli-
nikának adták. 

Egy chicagói árveré-
sen vett részt a szegedi 
Rea Barbara, aki a Ro-
tary cserediákjaként 
tanulhatott az USA 
-ban. A radnótis diák-
lány „kalapács alá fő-
zött", a vacsora gu-
lyáslevesből, palacsin-
tából és egy palack 
magyar borból állt. Az 
ezer dolláros csekket a 
szegedi gyermekklini-
kának adták. 

Bővebben az 5. oldalon 
A szegedi Rea Barbara „lefőzte" a chicagói-
akat Fotó: Gyenes Kálmán 

Kevés a hely, pénzt a felújításra költenek 

Támogatott egyetemi szálláshelyek 
Kevés a szegedi kollégiumi fé-
rőhelyek száma, az egyetem sze-
rint azonban elsősorban a je-
lenlegi épületek felújítására, re-
konstrukciójára van szükség. 

A jelentkezési adatok alapján 
nem elegendőek a jelenleg rendel-
kezésre álló diákszállások férőhe-
lyei: a Szegeden tanuló, mintegy 
28 ezer főiskolás és egyetemista 
közül minden hetedik lakhat a 13 
egyetemi kollégium valamelyik-
ében. Az albérletbe kényszerülő-
ket az intézmény támogatja. 

Új diákszállások építésére 
nem, csak a jelenlegi kollégiu-
mok felújítására és korszerűsíté-
sére van lehetősége a Szegedi Tu-
dományegyetemnek. 

Egyhavi eső 
két hét 
alatt 
Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat munkatársa szerint való-
színű, hogy az utóbbi száz esz-
tendőben augusztus első két he-
tében ennyi eső még nem hullott 
hazánk területére, mint az idén. 

Az időjárás egyre gyakrabban ta-
pasztalható furcsaságai augusztus 
első felében is érvényesek: Csong-
rád megyében eddig 60-65 milli-
méter csapadék esett, pedig ez az 
egész hónapra is elegendő lenne, 
hiszen az utóbbi 30 évTe visszate-
kintve 510 milliméter volt az éves 
átlagos csapadékmennyiség. A 
sokéves átlagnál másfél fokkal 
volt alacsonyabb a hőmérséklet 
augusztus első heteiben. 

SZERDA, 2005. AUGUSZTUS 17., 95/192. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Kupa és az adók 
Az egykori pénzügyminiszter 
300 forintig nem avatkozna 
be a benzinárakba. 

7. OLDAL 

A TIZENNEGY EVES IRO 
A csongrádi Leirer Aliz könyve, a Lilla titkos 
naplója a 355. helyre tornázta fel magát a 
Nagy Könyv ezres listáján. 

6. OLDAL 

Szegedi mamut 
A régi ellenálló gyümölcsfafajták 
megmentésére indított akciót 
a természetvédelmi egyesület. 

8. OLDAL 

Sikerrel zárult a jótékonysági árverés a Rómeó és Júlia igazgatói páholyaira 

Félmillió a jegyaukcióból 
A legmagasabb bevallott jövedelem: 84 millió 

Két férfi és egy nő 
az adótoplista élén 
Az emberek többségét érdekli, kinek mennyi van a zsebében. Az 
APEH Csongrád Megyei Igazgatósága százas toplistáiból sok min-
den kiderül, de azt adótitok védi, hogy ki keresett tavaly a 
legtöbbet. 

Csongrád megyében a legtöbb 
adót fizetők százas toplistájának 
élén két szegedi 43 éves férfi áll, 
a harmadik egy vásárhelyi nő. A 
listán egyébként 72 szegedi, 12 
hódmezővásárhelyi, 5 szentesi, 
2-2 csongrádi és csengelei, vala-
mint l - l balástyai, bordányi, 
deszki, dóci, makói, sándorfalvi 
és szegvári magánszemély neve 
szerepel. Közöttük mindössze 
egy a 30 év alatti. A legtöbb sze-
mélyi jövedelemadót fizetőtől 
173 millió 400 ezer forint adót 
vontak le, az utána következőtől 

„csak" 45 milüó 700 ezret. A leg-
több munkaviszonyból szárma-
zó jövedelem toplistájának élén 
álló 81 millió 400 ezer, a száza-
dik 13 millió 100 ezer forint 
bruttó bért kapott. Ebben a kate-
góriában a legtöbbet kereső nő 
22 millió 100 ezer forintos mun-
kabérrel a 31. A legmagasabb be-
vallott vállalkozói jövedelem a 
megyében 84 millió, a századik 
legmagasabb 1 millió 700 ezer 
forint volt. 

Összeállításunk a 7. oldalon 

Amerikás Rotary-adomány a gyermekklinikának 

Kalapács alatt 
Barbara vacsorája 

írásaink a 3. oldalon Édes élet a kollégiumban - szerencsés, akinek jut férőhely Fotó: Karnok Csaba További információk a 3. oldalon 
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