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Flasztergejzírek 
Minden belvárosi szökőkút 
működőképes Szegeden, de a 
legtöbb elavult betonteknő. 

7 . O L D A L 

Lakodalom, esküvő nélkül 
A faluból, a környékről mindenki hivatalos 
volt szombaton a rúzsai lakodalomra, bár a 
fiatal pár nem mondta ki az igent. 

8 . O L D A L 

C E N T R A L E S T A T E K F T . 

1,5 szobás lakasok kedvező áron! 
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Profik és amatőrök versengtek:, a szegediek kóstoltak, mosogattak 

Kétparti halászléfesztivál 

Madártávlat. Idén nem fért el a fesztivál a Tisza egyik part ján, á t ruccant a Partfürdőre is Fotó: Frank Yvette 

Szombaton a Tisza mindkét part ján 
rotyogott a bográcsos halászlé. A ki-
lencedik szegedi halfesztiválon főztek 
a halászcsárdák, versengtek az ama-
tőrök, mosogattak a reklámfilmesek. 

Idén a magas vízállás miatt az amatőr 
szakácsok az újszegedi Partfürdón állítot-
tak a tiszai halfesztivál bográcsait. A szer-
vezők bajai tésztás hallével remekeltek, 
akadt, aki a friss tűzifa pernyéjére eskü-

dött, a gyomaendrődi főszakács disznó-
zsíron pirított hagymát a hal alá, és na-
rancs és kakukkfű is szerepelt az egyik re-
ceptben. A Zentárói érkezett csapat biz-
tosra ment, marhapörköltet főzött. 

Az értő zsűri százhúsz bogrács levét 
kóstolta végig, majd pontozással döntött 
az Örökös halfőző cím odaítélésről, és át-
adták a különböző bogrács díjakat. 

A rakparton felállított óriásbogrács-
ban hatezer adag halászlé készült húsz 

mázsa halból és hatszáz kiló hagymá-
ból. A szegedi halászcsárdák kínáltak a 
leves mellé kakastejes cipót és gyevi filé-
zett pontyhalászlét. 

A halfesztivál idején mosogatással le-
hetett szerepelni. Egy mosogató-
szer-gyártó cég reklámfilmjét forgatták a 
Belvárosi hídon, a szegediek 11 ezer ha-
lastányért mostak el. 

Bővebben az 5. oldalon 

Sulibüfé: 
azt kínál, 
ami kell 
Egyelőre csupán egy ajánlás ha-
tárolja körül, mi legyen kapha-
tó az iskolai büfékben; így 
mindegyik azt árul, amit jónak 
lát. Hatalmi szóval az iskola 
nem szabhatja meg, mit egye-
nek a gyerekek - vélik az intéz-
ményvezetők. Noha a tanterv-
ben szerepel egészségnevelő 
óra, a szülők példája hat a tanu-
lók szokásaikra a legerősebben. 
Egyes iskolai büfék már szám-
űzték a chipseket és a pulton 
rostos üdítőt és szendvicset tar-
tanak, ám a kóla, csoki, cukor 
és nyalóka is maradt - a diákok 
ezeket keresik. 

írásunk a 4. oldalon 

A vadászat makói ünnepe 
Honfoglalás kori vadászok sorfalával és kürt-
szóval kezdődött a megyei vadásznap Makón. 
A fák alatt vadételek főttek, a Maros-parton 
ragadozó madarak várakoztak. A héjákról, 
sasról, sólyomról a vadászok elmagyarázták 

az érdeklődőknek, hogy ők nem az eszközeit, 
hanem vadásztársaik. A folyónál vadászku-
tyák tulajdonságairól tartottak bemutatókat. 

Cikkünk az 5. oldalon 

A gazdasági élet legjobbjait keressük 

Délmagyarország 
Presztízs Díj 2005 
Egy éve, hogy kiadónk meghirdette a Délmagyarország Presztízs Díjat, a régió legrango-
sabb gazdasági elismerését. Az exkluzív díjátadó ünnepség a megyei üzleti és társasági 
élet legjelentősebb eseményévé vált. Akkor azt ígértük, egy év múlva megint találko-
zunk, díjazunk és ünnepelünk. így is van, első lépésként ezennel meghirdetjük a 
2005-ös Délmagyarország Presztízs Díj versenyt. 2005-ben is a teljesítményben, az in-
novációban, a környezeti értékek megóvásában és a személyes üzleti tehetségben ke-
ressük a legjobbakat. Mind a hat kategóriában a versenyképes, fejlődő mások számára 
is példát jelentő vállalkozások jelentkezésére számítunk. Azokra, akik már nemcsak 
„házon belül" jegyzik eredményeiket, hanem a nyilvánosság előtt is bátran megmutat-
ják sikereiket. Érdeklődjenek, nevezzenek, nyerjenek, legyenek büszkék teljesítménye-
ikre! 

Interjúnk és a pályázati felhívás A Pénz beszélben 

A paprikafüzér hossza 698 méter, tömege 50 mázsa 

Megdőlt a Guinness-rekord 
Megdőlt a paprikakötözés 
Guinness-rekordja tegnap 
délután Szegeden. Hétszá-
zan kapcsolódtak be, még 
munkatársunk is füz-
te-hurkolta a fűszerpapri-
kát. A négynapos erőfeszí-
tés eredménye: a füzér 698 
méter hosszú és 50 mázsa 
súlyú lett. A rekordot a 
Guinness-központ mun-
katársai ellenőrizték. A 
közel negyvenezer papri-
kából álló fűzért már teg-
nap délután ki akarták fe-
szíteni a Kárász utca fö-
lött, de erre csak ma haj-
nalban, sétálómrentes idő-
ben lesz mód. Jövőre csó-
nakokat fűznek össze... 

Riportunk a 3. oldalon Kicsik, nagyok segítettek Fotó: Káinok Csaba 

Mozgalmas sporthétvége Szeretek Szegeden é l n i ! 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

1 1 7 
nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar.hu 

A Volán-kupa döntőjében Janics Natasa végezte el a kezdődobást, 
taktikai tanáccsal Ratko Djurkovics szolgált Fotó: Miskolczi Róbert 

Mozgalmas hétvégéjük volt a 
sportbarátoknak, akik szurkol-
hattak a vízilabda Magyar Kupa 
szegedi csoportkörében, a szege-
di férfi kézilabda Volán-loipán, 
valamint a magyar és a megyei 
labdarúgócsapatoknak is. 

Első alkalommal rendezték meg 
Szegeden a férfi kézilabda Vo-
lán-kupát, amelyen az MKB 
Veszprém hetesekkel győzte le a 
döntőben a hazai gárdát, a Pick 
Szegedet. Az eseményen lapunk, 
a Szeviép Rt., a Pick Szeged, vala-
mint Janics Natasa kétszeres 
olimpiai bajnok kajakos is pénzt 
ajánlott fel a székelyudvarhelyi 
árvízkárosultaknak. A férfi vízi-
labda Magyar Kupa szegedi cso-
portköréből a Szeged-Beton VE 
és a Pécs jutott tovább, a Leg-
rand-Szentes kiesett. A For-
ma- l -es gyorsasági autós világ-
bajnokság olasz nagydíját a ko-
lumbiai Montoya nyerte. A 
Liss-HNKC női kézisei győze-
lemmel kezdtek, az NB I nyitá-
nyán Kiskunhalason nyertek 
30-23-ra. A Ferroép-Szeged is vi-
dáman utazhatott haza Ózdról, 
ahol 6:2-re múlta felül a férfi te-
ke szuperligában első bajnoki el-
lenfelét. A megyei labdarúgócsa-
patok közül a HFC ikszelt, a Ma-
kó és az Algyő kikapott. 

Tudúsításaink A Dél Sportjában 

Ráadásul most még 

a kedvenc bankom 
is nyitott itt egy fiókot. 

Ha szeptember 30-ig fiókunkban számlát nyit vagy 
bármilyen lakossági hitelt igényel, 

a számlavezetési, illetve^ 
a szerződéskötési díjat elengedjük. 

•Ajánlatmik csak lakossági toantszámlát nym ig ügyiéi esetében és kizárólag a s 
fiókban érvényes. A meghintetett számlavezetésldij kedvezmény 2006. december 31-lg érvényes. 

Szeged 
H-6720 Szeged, 
Klauzál tér 3. 
Tel.: +36 (62) 553 000 

V O L K S B A N K 

A BIZALOM ÖSSZEKÖT. 
www.voiksbank.hu 

Volksbank-Line: 06-40-41-42-43 
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