
rpm. 

DÉLMAGYARORSZAG 
KEDD, 2005. AUGUSZTUS 30., 95/202. 

Világélvonalban 
A fény működtette 
számítógép teljesítménye a 
mainál sokkal nagyobb. 

6. OLDAL 

ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Volksbank-ftók 
már Szegeden is! 

^ V O L K S B A N K 

A BIZALOM ÖSSZEKÖT. 
Szeged. VmbM te 3. Tel:+36 (») 553 000 

Vírusos agyvelőgyulladás 
Halálos betegségeket is összeszedhet az ember 
házi kedvencétől - legyen az például madár, 
emlős, vagy akár hüllő. 

8. OLDAL, GYQGY-ÍR 

Fegyveres őrzi a várban a százmillió forintra becsült kőnyomatokat 

Chagall-képek Szegeden 

- Eddig is hosszú perceket kel-
lett várni, mire az ember biz-
tonságban át tudott kelni a for-
galmas úton, most azonban 
még nehezebb a helyzet, hogy 
távolabbra helyezték a busz-
megállót - mondta Takács 
Zsolt, aki feleségével és két is-
kolás gyermekével a Szegedtől 
másfél kilométerre lévő Öthal-
mon él. A családfő aggódik a 
szeptember elsején iskolába in-
duló gyermekeiért. Dávid és 
Bea a szegedi Gedói Altalános 

Iskolába jár. Az ötödikes fiú ta-
valy már egyedül járt busszal 
suliba. Ősztől azonban nem 
csupán magára, hanem elsős 
húgára is vigyáznia kell az uta-
záskor. Az autópálya-építés mi-
att azonban most messzebb kell 
menniük, mert az építkezést el-
kerülő út miatt távolabbra ke-
rült a megálló. Öthalomról több 
mint húsz gyermek jár be Sze-
gedre busszal iskolába. 

Folytatás az 5. oldalon 

Engedély nélkül jelölték ki a megállót a sztrádaépítők ? 

Veszélyes úton járnak 
az öthalmi gyerekek 
A közútkezelő hozzájárulása nélkül helyezték át Öthalomnál a 
buszmegállót a rendkívül forgalmas E75-ös főúton az autópá-
lya-építés miatt. A szülők féltik a szegedi busszal közlekedő iskolás 
gyermekeiket, akiknek nem csupán át kell rohanniuk az ötösön, de 
több mint kétszáz métert kell gyalogolniuk a pár centiméterre 
száguldó kocsiktól. 

Holnapi számunkban 

Órarendes falinaptár 
Képzőművészeti szenzáció lesz. Már javában készülődnek a kiállításra a szegedi várban Fotó: Frank Yvette 

A várban fegyveres őr, a váron kívül a rendőrség vigyázza a Marc Chagall negyvenhá- pestre, s onnan szeptember elején hozzák 
rom színezett kőnyomatát Szegeden. Van miért vigyázni rájuk: értéküket 400 ezer eu- őket Szegedre. A levegő páratartalmát és hő-
róra, több mint 98 millió forintra becsülik. mérsékletét szabályozó teherautóra azért van 

v szükség, mert a litográfiák még az érzékeny -
Európai jelentőségű képzőművészeti szenzá- ják be először Európában. A képeket nizzai nél is érzékenyebb, japán, gyöngyházfényű 
ció lesz a szeptember 16-ától hat héten át lá- állandó bemutatóhelyűkről a közelmúltban papírra készültek. 
togatható kiállítás a szegedi várban: a litográ- Párizsba vitték - ott nem állították ki - , s teg-
fiákat Franciaországon kívúl nálunk mutat- nap indult velúk a klimatizált kamion Buda- írásunk a 3. oldalon 

Amit egyetlen forgalomban lévő naptár sem tesz meg, mi idén is elkészí-
tettük az új tanév órarendes falinaptárát, feltűntetve rajta természete-
sen az iskolaszúneti napokat is. Azok a diákok, szúlök, nagyszülők, ta-
nárok, akik holnap is forgatják lapunkat, keressék majd színes, duplaol-
dalas ajándékunkat, amit nem csak jól lehet használni egész évben, de 
szeptemberben játszani, s ezáltal nyerni is lehet vele, velünk. 

Az első száz, helyes megfejtést beküldőt megajándékozzuk egy-egy 
nagyítós vonalzóval, majd a hó végén valamennyi játékos részt vesz 
azon a sorsoláson, melyen 5 darab értékes mobiltelefon és 10 tenge-
részzsák talál gazdára. 

Figyeljék holnapi számunkat! 

Fekete víz 
a Kurcában 
Még mindig keresik a szakemberek a vá-
laszt arra, hogy miért pusztult el több, 
mint hatvan mázsa hal a Kurcában. A folyó 
szentesi szakaszán valósággal fekete a víz. 

Egyes jelek arra utalnak, mérgezés okozta a 
Kurcán történt nagy halpusztulást, más je-
lek szerint viszont bomló szerves anyag 
okozta oxigénhiány miatt múltak ki a ha-
lak. Eddig több, mint hatvan mázsa haltete-
met szedtek össze a Kurcában a napokban, 
s a horgászok szerint még várhatók, csak 
még nem vetett fel azokat a víz. Egyes felté-
telezések szerint trágyáié okozta a pusztu-
lást, mások szerint az egyébként is a vízben 
lévő, bomló szervesanyagtömeg vonta el a 
halaktól az oxigént. A nyár vége, az ősz eleje 
nagyon veszélyes halpusztulás-szemszög-
ből. Az egyik leggyorsabban kivitelezhető 
védekezési lehetőség - valóságos „elsőse-
gély" a fuldokló halak számára -, ha motor-
csónakot járatnak a veszélyeztetett terüle-
ten: a propeller oxigént kever a vízbe. 

Jegyzetünk a 3., írásunk a 7. oldalon 

Nem hívhatja fel Sebastiant az édesanyja 

Tovább tart a kisfiú kálváriája 
Egy hatperces telefonbeszélgetés, na 
meg egy képeslap - ennyiben merült ki a 
Németországba vitt Zombori Sebastian 
és édesanyja kapcsolattartási lehetősége 
az elmúlt két hónap alatt. 

Amióta Sebastian Németországba került, 
az édesanya hat-hét levelet is küldött az apa 
címére a gyerekeknek, választ azonban 
egyikre sem kapott. A tizenegy éves Sebasti-
an kálváriájáról két hónapja írtunk, akkor 
vitte vissza Németországba az édesapja, a 
hágai egyezmény alapján. Az édesanya attól 
tart, levelei éi sem jutottak Sebastianhoz és 
öccséhez, Krisztiánhoz. Két hónap alatt 
egyetlen, hatperces telefonbeszélgetést foly-
tathatott gyermekeivel, s ez alatt Sebastian 
sírva fakadt. Az édesanya most arra készül: 
Sebi közelgő születésnapjára ajándékcso-
magot küld a gyerekeknek, és csak remélhe-
ti, az ajándékokat meg is kapják. A testvér-
pár elhelyezése iránt mindkét országban 
megindított bírósági eljárás folytatódik. 

Az édesanya hat-hét levelet i s küldött az apa címére a gyerekeknek Fotó: Gyenes Kálmán Részletek a 3. oldalon 

SZIN-zárás 
Sikeres volt a Szegedi Ifjúsági Na-
pok, a csaknem harmincezer 
SZIN-ezőnek fele volt szegedi. Nö-
vekszik a SZIN vonzereje, a nyere-
ségre azonban még várni kell. 

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

Bővebben a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

http://www.delmagyar.hu

