
KEDD, 2005. SZEPTEMBER 20., 95/220. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

á A L l f A Élelmiszer-, vegyi áru-, ital nagykereskedelem 

(imm^n c + c á r u h á z a i n k : 

KÖN1A KI 6724 Szeged Huszár u. 1. 
H-P: 06.30 - 16.00 

Több mint 8000 cikkelem! - Vevőszolgálat: 62/558-338 Fax: 62/461-025 
6000 Kecskemét, Kaffka M. u. 1. 

H P: 7.30 -16 .30 H j v j a v e v ő s z o l g á l a t u n k a t ! 

Baka-hét Szegeden 
Gazdag programmal emlékeznek 
a tíz évvel ezelőtt elhunyt Baka 
István költőre, műfordítóra. 

UJ ADOTORVENYEK 
A kormány tegnap beterjesztette az 
országgyűlés elé az új adótörvényeket. Jövőre 
a tervek szerint csökkennek az elvonások. 

Négysávú 47-es 
A 2006-os közútfejlesztési 
tervek közé a 47-es út 
szélesítése is kerüljön be! 

6. OLDAL 2. OLDAL 3. OLDAL 

Edinát Isztambulban megtámadták, kirabolták - Nem láthatta gyermekét 

Törött bokával érkezett 
haza Karcsika édesanyja 

Mindszenti gyilkosság 
A mindszentieket megdöbbentette Szabó Ferenc halála. A férfit meg-
gyilkolták, a bűncselekményt vasárnap délután fedezték fel. A holt-
testet a rendőrség találta meg a kertben, a nyomokat tegnap is rögzí-
tették. A főkapitányság a nyomozás érdekeire hivatkozva csak szűk-
szavú közleményt adott ki. Nem megerősített információink szerint 
rablógyilkosság történt, a tettes leszúrta és kirabolta áldozatát, a holt-
testet pedig elásta. Szabó Ferencet szinte mindenki ismerte a város-
ban. Egyelőre sem a családtagok, sem a környékbeliek nem tudják, 
miért végezhettek a férfival. 

A hat és fél órás mentős út viszontagságai után férje, Attila fogadja Edinát Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon írásunk a 6. oldalon 

Helyet az autóknak. A sportcsarnok és a Temesvári körút közötti területen négy fát ki kell vágni Fotó: Karnok Csaba Részletek az 5. oldalon 

Isztambulban vasárnap megtá-
madták és kirabolták Bogosné 
Papp Edinát. Az asszony súlyos 
sérüléseket szenvedett, eltört a 
lába, a mai tárgyaláson már 
nem is tud részt venni, tegnap 
hazautazot t Magyarországra. 
A repülőtéren mentő várta, 
előbb egy budapesti kórházba, 
onnan Szegedre, az ú j kliniká-
ra száll í tották. 

- Bár korábban többször is meg-
fenyegettek, sőt ügyvédeimet is, 
mégsem akarok összefüggést ke-
resni a fenyegetések és a támadás 
között - nyilatkozta lapunknak 
Bogosné Papp Edina, aki súlyos 
sérülései miatt nem tud részt 
venni Isztambulban a mai tár-
gyaláson, és már tegnap vissza-
tért Magyarországra. 

A szegedi fiatalasszony, mint azt 
megírtuk, pénteken azért utazott 
Törökországba, hogy másnap, él-
ve láthatási jogával, találkozzon 
tavaly júbus 11-én elrabolt gyer-
mekével. A találkozó azonban ez-
úttal is meghiúsult, megismétlő-
dött a két héttel ezelőtti eset, az 
apa és a kisfiú eltűnt. 

írásunk az 5. oldalon 

Gregor Bernadett 
Szegeden játszik 
Egy vérbő, felvágott nyelvű her-
cegnőt alakít Gregor Bernadett 
(képünkön) Pozsgai Zsolt Bol-
dog Asztrik küldetése című da-
rabjában, ami ma este fél 8-tól 
látható a Pesti Magyar Színház 
vendégjátékaként a kisszínház-
ban. A darab arról szól, hogy 
István király halála előtt meg-
bánta a kereszténység fölvéte-
lét, pogány királyt szeretett vol-
na utódjának a trónra. 

Az ismert színésznő a Szegedi 
Nemzeti Színházban is fellép, A 
néma leventében Zilia szerepé-
ben egy olyan özvegyasszonyt 
alakít, aki meg akar felelni a tár-
sadalmi elvárásoknak. Gregor 
Bernadett nyilatkozott magán-
életéről is, amiről a bulvársajtó 
rendszeresen, bár gyakran a té-
nyeket elferdítve számol be. 

Fokhagyma 
Raktározási gondjaik nincsenek a 
makói fokhagymatermesztők-
nek, pedig a jó földeken a tíz ton-
nát is meghaladta a termésátlag. 
A korábbi 80 cent után az idén 
egy euró körüli a kilónkénti ár. 

Bővebben a 3. oldalon 

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

Évtizedeket kellett várni a bővítésre - A zöldterület helyén állnak a kocsik 

Nagyobbítják a sportcsarnok parkolóját 
Jövő héten hétfőn lezárják az újszegedi 
sportcsarnok mögötti parkolót, ezzel 
megkezdődik a terület bővítése. A 
munkák két hónapig ta r tanak, közben 
a Pick Szeged fér f i kézi labdacsapata 
három, nagy érdeklődéssel kísért 
BL-mérkőzést is játszik. 

Hétfőn kezdődik az újszegedi sportcsar-
nok melletti parkoló bővítése. A tervek 
szerint a jelenlegi negyven helyett a jö-
vőben kilencven gépkocsi fér el az egyéb-
ként állandóan zsúfolt területen. A par-
koló bővítése már a sportcsarnok átadá-
sa, azaz 1976 óta folyamatosan napiren-
den volt, de csak most valósul meg. A 
sportcsarnok és a Temesvári körút kö-
zötti területen négy fát ki kell vágni, 
ugyanakkor három parkolónként egyet 
ültetnek is. A beruházás negyvenmillió 
forintba kerül, a szerződést tegnap írták 
alá. Az új parkolóba november 20. után 
továbbra is a gyermekkórház felől lehet 
behajtani. 

A miniszterelnök ígérete szerint 
az M5-ös autópálya 

nap mélva ér Szegedre! 

http://www.delmagyar.hu

