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A nagylaki Toldi 
Vörös János addig olvasgatta a Toldit, míg 
maga is erős ember lett. Fekete László 
tanítványaként aratja a sikereket. 

11. OLDAL 

LASSÍTOTT A HO 
A tegnapi hó miatt lelassult a 
közlekedés. Százötven tonna 
homokot szórtak ki Szegeden. 

4. OLDAL 

Autókölcsönző 
Telefon: 62 /541 066 

E-mail: szeged@hertz.hu 

A kicsi folyamatosan zárva tart, a nagyban kaszinó nyílt 

Hervadófélben a Virág 
A gyilkosságéit elítélt férfi kegyelmet kért Sólyom Lászlótól 

„Visszarendelték" 
Nagy Istvánt a börtönbe 

Láz, 
köhögés, 
nátha 
Az influenza még nem jelent 
meg, az orvosi rendeléseken 
azonban egyre többen jelent-
keznek. Láz, köhögés és nátha 
gyötri az embereket. A felnőttek 
között gyakori a tüdőgyulladás. 

Akadt olyan család Szegeden, 
ahol néhány nap alatt mindenki 
megbetegedett. A szülők sokszor 
el sem mennek orvoshoz, csak a 
kisgyereket viszik el szakember-
hez. Az óvodákban gyakran nem 
veszik olyan komolyan a fertő-
zésveszélyt, a beteg gyerek is jár 
közösségbe. A panaszok többsé-
ge vírusos eredetű. Vitamint, kö-
högés- és lázcsillapítót, valamint 
nyákoldót ír fel az orvos. Felnőt-
teknél nem ritka a szövődmény. 
Az elmúlt héten feltűnően nagy 
számban állapítottak meg tüdő-
gyulladást. Már előkerült egy-két 
influenzagyanús eset is. 

Részletek a 3. oldalon 

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

Gyilkosságért előbb tíz, 
majd négy, végül három 
év börtönbüntetésre ítél-
ték a 67 éves Nagy Ist-
vánt. Több mint két év 
előzetes után ismét bör-
tönbe kell vonulnia. A 
férfi kegyelmet kért. 

Kórházba és börtönbe is 
előjegyezték a szegedi 
Nagy Istvánt. Ő ezért 
Sólyom László köztársa-
sági elnökhöz fordult, 
kérte, egészségi állapotá-
ra tekintettel kegyelmez-
zen meg neki. A férfit 
gyilkosság miatt ítélték 
el. Először 10, majd 4, 
legutóbb 3 évre. 

Nagy István három éve 
megölte albérlőjének ven-
dégét. Ő azt mondja, ön-
védelemből ragadott kést. 
Tavaly áprilisig börtön-
ben ült, előzetes letartóz-
tatásban. Az első ítélet ki-
hirdetése közben agyvér-
zést kapott, lebénult. Azt 
remélte: felmentik. 

Nem múlik el egyetlen 
másodperc sem, hogy ne 
gondoljon a gyilkosságra. 
Önvédelemből kapta fel a 
kést - ismételgeti most is. 
Eddig több mint két évet 
töltött börtönben. Jó ma-
gaviselete miatt negyedel-
hetik a büntetését, így már 
„csak" 3 hónapra és 10 
napra kellene bemennie. 

Bővebben az 5. oldalon 
A megrokkant Nagy István ma is gyakran átéli a 
gyilkosság pi l lanatait Fotó: FrankYvette 

Támogatjuk a labdarúgó Eb-t 
A Délmagyarország a maga módján mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy Magyarország Horvátor-
szággal közösen rendezze a 2012-es labdarúgó Euró-
pa-bajnokságot. Külön felhívásokban népszerűsít-
jük, propagáljuk az eseményt. Hazánk jól áll a ver-
senyben. Az első kört túlélte. A Európai Labdarú-
gó-szövetség az év végén dönt a győztesről. Legna-
gyobb riváhsunk Olaszország, de az ukrán-lengyel 

közös kandidálást sem szabad egy kézlegyintéssel el-
intézni. A nemzetközi szakemberek szerint erős a 
magyar-horvát pályázat, esélyes lehet a végső győze-
lemre. Sportvezetőink azon munkálkodnak, hogy si-
kerüljön nyerni, és első kelet-európai országként ran-
gos labdarúgó-esemény házigazdája legyünk. 

Támogató (elhívásunk a 15., cikkünk a 17. oldalon 

Villamosszerencsétlenségek: lábtörés, burkolathiba, vezetékszakadás 

Megnyomták a vészféket 

Eltört a lába egy fiatal nőnek tegnap a villamoson, mert egy termetes utas ráesett. Az ok: valaki meg-
nyomta a vészcsengőt, a vezető pedig hirtelen fékezett. Később kiderült az is, a gombnyomó igazából 
a leszállásjelzőt kereste. Tégnap még fölpúposodó betonlapok is nehezítették a közlekedést, egy tro-
livezeték is elszakadt. Az SZKT nehéz napjáról az 5. oldalon számolunk be Fotó: Karnok Csaba 

Ilyen lapokkal csak nyerhet! 
• 1 % T H M 
• 10% önerő 
• 21 503 Ft/hó törlesztörészlet 

Egyedülálló akciónk keretében most kezes és jövedelemigazolás nélkül 
juthat SkodaFabia Classlc személygépjármüvéhez 

Változatlan havi törlesztéssel a futamidő végéig, kiemelt dijak nélkül 
(21 503 Ft/hó, 120 hónap, 1% THM. 10% önerö) 

A nagymértékű regisztrációs adó emelkedés ellenére, szinte változatlan 
árakon kínáljuk Ükoda gépjármüveinket. 

Az Ön Skoda-márkakereskedője: 

IKESZ Autó 
A m e g b í z h a t ó m e g o l d á s 

6728 Szeged, 
Dorozsmai út 48. 
Tel.: 62/549-030, 
Fax: 62/549-039, 
www.ikeszauto.hu 

Téli álmát alussza a kis Virág. Csomagolópapír borítja az ablakokat Fotó: Gyenes Kálmán írásunk és jegyzetünk a 3. oldalon 

Talán túlkínálat van a szegedi 
kávéház-cukrászda piacon, talán 
csak a Virágnak nem megy. 
Tény: úgy tűnik, a téli szezonban 
nem erőlteti a tulajdonos a süte-
mény- és fagylaltárusítást. 

Miközben a szomszédos cuk-
rászda tele van, a Virágban azt 
mondják, nekik ez nem jó idő-
szak, majd nyáron virul ki igazán 
a Virág. Télen a rezsiköltséget 
sem tudják fagyiból és süte-
ményből kihozni. Ilyenkor jól 
jön, hogy több lábra álltak, és ki-
adták albérletbe a cuki Kelemen 
utcai felét. Ott kaszinó nyílt. 

A kis Virág felújítása pedig 
jócskán elhúzódik, csak egy 
nagy tábla ajánlja a vevőknek: 
tessenek inkább a szemközti 
cukrászdában fogyasztani. A 
nyitás várható idejéről azon-
ban sem az ügyvezető, sem a 
cég jogi képviselője nem tudott 
beszámolni. 

Tegnapi kávé-süti túránkon azt 
láthattuk: a verseny bizony való-
ban árthat a Virágnak. A szemte-
lenül a közelébe férkőzött másik 
cukrászda nagy választékával 
sok édesszájút elcsábított. 

Állítólag csak fölújítják, azért 
zárt be a kis Virág. Állítólag 
kevés a vendég, azért lett ka-
szinó a Zöld szalonból. A Virág 
körül mindig is sok volt a hí-
resztelés, a pletyka. A tulajdo-
nos mindenesetre most azt nem 
mondta meg, meddig tart a ta-
tarozás a kis Virágban. 

mailto:szeged@hertz.hu
http://www.delmagyar.hu
http://www.ikeszauto.hu

