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A száraz medence 
nem balesetveszélyes 

A rendőrség rögzítette a nyomokat 

Marihuána eladó 
Folytatás az 1. oldalról 

Mi voltunk az első „vevők", ezért 
a polgármesteri hivatalban rend-
kívül meglepetten reagáltak tele-
fonunkra. Egyúttal közölték, 
nem értékesítenek marihuánát. 

A hirdetménnyel kapcsolatban 
megkérdeztük az arra sétálókat. 
Egy szegedi nő éppen parkolóhe-
lyet keresett, amikor feltűnt neki 
a plakát. Arra gondolt, a rendőr-
ség által állított csapda lehet: ha 
valaki tárcsázza a számot, lefüle-
lik mint fogyasztót. Szerinte 
döbbenetes a hirdetmény, külö-
nösen az, hogy vezetékes számot 
adtak meg hozzá. A nő szerint az 
is lehetséges, hogy valaki az is-
merősét akarta megviccelni. 

Másként vélekedett az a fiatal-
ember, aki - miután megtudta, 
hogy a telefonszám a polgármes-
teri hivatalhoz tartozik - el-
mondta: a plakátolók célja a ma-
rihuána legalizálása lehet. „Ha 
már a polgármester is árulja, ak-
kor értelmetlen a további tiltás." 

Solymos László városüzemel-
tetési alpolgármester mélysége-
sen felháborítónak tartja a plaká-

tot, és reméli, a hirdetmény ké-
szítője példás büntetésben része-
sül. Elmondta, a város éppen az 
elmúlt pénteki közgyűlésen tár-
gyalta a város drogstratégiáját A 
kábítószer-fogyasztás csökkenté-
se - Szeged város stratégiája cím-
mel. Hozzátette, hogy az önkor-
mányzat sok pénzt költ drog-
megelőzésre. 

Az alpolgármester tájékoztatá-
sa szerint a Városkép Kit. sza-
bálysértési eljárást kezdeményez 
illegális plakátolás miatt. Infor-
mációink szerint a kft. munka-
társai a rendőrséggel közösen né-
hány óra alatt átvizsgálták Szege-
det, de az általunk látottakon kí-
vül más plakátot nem találtak. 
Azt a helyszínen „lefoglalták, és 
szemle keretén belül rögzítették 
a fellelhető nyomokat" - tájékoz-
tatott M. Toronykőy Márta, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtóreferense. Hozzá-
tette: az eddig rendelkezésre álló 
adatok alapján bűncselekmény 
gyanúja nem merült fel, de ön-
kormányzati szabálysértés lehet-
séges. 

G O N D A Z S U Z S A N N A 

Szeged napja: Gyurcsány Ferenc köszönti az árvízi védekezőket 

Lapunk ajándékkoncertje 
a Móra parkban 

ADOMANY 
A GYERMEKKLINIKÁNAK 
Egymilhó forinttal támogatta a 
T-Kábel Magyarország Kft. a 
Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekkhnika és 
Gyermek-egészségügyi 
Központot. Az összeget a olyan 
szünetmentes áramforrások 
vásárlására használják fel, 
amelyekkel egy esetleges jövőbeni 
árviz okozta áramkimaradás 
esetén is biztosíthatják az 
intenzív, illetve koraszülött 
osztályok áramellátását. 

VEZETÉS, 
JOGOSÍTVÁNY NÉLKÜL 
Az elmúlt napokban a Szegedi 
Rendőrkapitányság járőrei több 
autóst is igazoltattak, akik 
jogosítvány nélkül vezettek. A 
bíróság gyorsított eljárásban 150 
ezer forintra büntette a 
szabálysértőket. 

Családi tragédia Ásotthalom külterületén 

Fiát késelte meg az apa 
Saját fiát késelte meg hétfőn egy középkorú férfi Ásotthalom 
külterületén, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az 
apát őrizetbe vették - tájékoztatta a rendőrség lapunkat kedden. 

A rendelkezésre álló adatok alapján Ásotthalom külterületén hétfőn 
egy 52 éves férfi előzetes szóváltást követően hastájékon szúrta - in-
formációnk szerint 19 éves - fiát, akit a mentőszolgálat súlyos, élet-
veszélyes sérülésekkel szállított kórházba - közölte M. Toronykőy 
Márta, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés bűntett megalapozott gyanúja 
miatt eljárást indított az ásotthalmi férfi ellen, akit őrizetbe vettek és kezde-
ményezték előzetes letartóztatását - tudatta a főhadnagy. Az eset körülmé-
nyeit a CSMRFK vádelőkészítő alosztálya szakértő bevonásával vizsgálja. 

Érdeklődésünkre segítőkészek voltak mind az ásotthalmi Őzike 
presszóban, mind pedig a Felszabadulás utcai vendéglőben, ám az est-
ről mindössze annyit tudtak - s ezt egybehangzóan meg is erősítették - , 
hogy kétszer is szirénázva robogott át a mentő Ásotthalmon, ám hogy 
mi történt, azt tőlünk tudták meg. A település külterülete óriási, a hír 
tegnap kora este még nem érkezett meg Ásotthalomra a tanyavilágból. 

Hétfőn az SZTE Traumatológiai Klinikája volt az ügyeletes, oda vit-
ték a megkéselt fiatalembert. A keddi ügyeletes orvos kérdésünkre vá-
laszolva elmondta, a fiú a körülményekhez képest jól van. 

Ütött, majd 
elhajtott 
Az 55-ös főúton, Mórahalom fe-
lé haladt gépkocsijával egy férfi 
szombat este kilenc óra körül, 
amikor egy sötét színű autó mel-
lett álldogáló férfi leintette. Miu-
tán kiszállt a járműből, az őt 
megállító férfi olyan erővel ütöt-
te meg, hogy az út menti árokba 
esett. A verekedő ezután elhaj-
tott a helyszínről. Az 50 éves sér-
tettet súlyos sérülésekkel szállí-
tották kórházba. A Szegedi Rend-
őrkapitányság súlyos testi sértés 
miatt indított eljárást ismeretlen 
személy ellen, és várja azok je-
lentkezését, akik az esettel kap-
csolatban információval rendel-
keznek. Bejelentéseiketa 107-es, 
112-es segélyhívókon, illetve 
személyesen, a Szegedi Rendőr-
kapitányságon tehetik meg. 

A rakpart lépcsőjéről ugrált fejest a megáradt Tiszába néhány fia-
tal tegnap délután a Stefániánál. Sem az erre vonatkozó tiltás, 
sem a 17 fokos víz nem riasztotta őket vissza, úgy pancsoltak 
hosszú percekig, mintha ez lenne a világon a legtermészetesebb. 
Két dolog miat t aggódtak csupán: hogy fotónkról felismerik őket a 
szüleik, illetve hogy a parton maradt barátaik visszaadják-e leve-
tett ruháikat . Az évszakhoz képest korai strandolással fürdőren-
dészeti vétséget is elkövettek, hiszen kijelölt fürdőhely híján a vá-
ros egész területén tilos a vízbe menni . Ha a vízi rendészek veszik 
őket észre, akár húszezer forint pénzbírsággal is sú j tha t ták volna 
Őket Fotó: Segesvári Csaba 

A Móra parkba tavaly is ezreket vonzott a színes program Fotó: Miskolczi Róbert 

Az árvízi védekezők köszöntése került az idei 
Szeged napi ünnepségek középpontjába: ma 
a város tünteti ki őket, pénteken a kormány 
nevében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
köszöni meg munkájukat és a Móra parkban 
ajándékkocert lesz a tiszteletükre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szeged napját, május 21-ét megelőző na-
pokban az egész városban programkavalkád 
várja a helyieket és a turistákat. Hat nap alatt 
négy nagyobb helyszínen szórakozhatunk. 

Pénteken Szegedre látogat Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök. A kormányfő kitünte-
téseket ad át a városházán az árvízi védeke-
zésben résztvevőknek. Az eseményen itt lesz 
Lampetth Mónika belügyminiszter, Juhász 
Ferenc honvédelmi miniszter valamint Per-
sányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter. A városházi ünnepség után, este 

19 órakor a Móra parkban köszönti a szege-
dieket a miniszterelnök és Botka László pol-
gármester. A múzeum előtti parkba már dél-
után 17 órától várják a vendégeket - a kor-
mány, Szeged város és lapjaink, a Délma-
gyarország és a Délvilág árvízi védekezők 
tiszteletére rendezett ajándékkoncertjére. 
Ezen fellép a Bon-Bon zenekar, a United és az 
Irigy Hónaljmirigy. 

Ugyancsak pénteken adják majd át Szeged 
város művészeti díjait, valamint a Szeged 
Sportolója és Szeged Sportjáért kitüntetést. 

A Szeged-napi ünnepségsorozat kiemelkedő 
eseménye a vasárnapi díszközgyűlés, amelyen 
átadják a díszpolgári címet, a Pro Urbe-díjat, a 
Szegedért Emlékérmet, valamint a Szeged 
Nemzetközi Kapcsolataiért kitüntetéseket. 

A borfesztivál már tegnap megnyitotta ka-
puit, a Dugonics téren pedig holnaptól négy 
napon át váltják egymást a koncertek, báb-
színházi előadások, gyermekműsorok. 

Ugyanitt rendezik meg péntektől vasárnapig 
a nemzetiségi folklórtalálkozót, amelyen né-
met, örmény, szlovák, szerb, ukrán, horvát 
és görög táncokat, dalokat ismerhet meg a 
közönség. A Móra parkban pénteken dél-
utántól három napon át koncertek töltik be a 
múzeum előtti teret. Fellép mások mellett 
Balázs Fecó és Caramel. 

A Belvárosi hídon és a Híd utcában kézmű-
vesek kínálják portékáikat szombaton és va-
sárnap, és idén sem hiányoznak majd a hídi 
vásárból a csepűrágók, a bohócok és a komé-
diások, a gólyalábasok, a szamárfogat. A 
mesterségbemutatók mellett ismét nézhe-
tünk szuper8-as filmeket, hallgathatunk 
kocsma-, utca-, nép- és világzenét. 

A rendezvénysorozatot vasárnap este 
Charlie élő koncertje, illetve az este fél 9-kor 
kezdődő tűzijáték zárja. 

Szeged napjának programjairól részletesen 
a Légyott mellékletünkben olvashatnak. 

Szemközt 
Szeri Istvánnal 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szerda esténként fél 8-tól látható a Városi Televízió és a Délmagyar-
ország közös műsora, a Szemközt. 

Ma Szeri István, a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója lesz a mű-
sor vendége, akit lapunk rovatvezető-helyettese, Szabó C. Szi-
lárd és a televízió szerkesztő-riportere, Mátok Tamás a közgyűlés 
múl t heti döntéséről kérdez, mely szerint továbbra is az irányí-
tása alatt álló közlekedési vállalat működtet i a helyi buszközle-
kedést. 

Az első „strandolok" 

Szeged napjára hagyományosan lezárják a Móra-múzeum előtt i 
szökőkutat , de az idén el sem indul addig. Az árvíz mia t t csúszik 
a helyreállítás. 

- Minden évben hagyományosan 
leálh'tjuk Szeged napjára a Móra 
park szökőkútját, és leengedjük a 
vizét - tájékoztatott Kovács Já-
nos. A Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kht. közterület-fenntartá-
si igazgatóhelyettesének tapasz-

talatai szerint a nagy kékség nem 
csak a nézelődőket vonzza, ha-
nem a garázdákat is. Az ittas 
rongálok és fürdőzők testi épsé-
gét szerinte egyedül úgy lehet 
megóvni, hogy szárazon tartják a 
szökőkút medencéjét. 

Idén a kht. az árvíz 
miatt háromhetes 
csúszásban volt a fel-
újítással. Ezért a szö-
kőkút elindításával 
kivárják a város nap-
jának hétvégi ün-
nepségeit. Az igazga-
tóhelyettes elmond-
ta, a szivattyúkhoz 
és a medence falához 
nem nyúlhattak, 
amíg magasan állt a 
Tisza. Az apadás óta 
már ellenőrizték a 
vezetékeket, a víztá-
roló alját szigetelték 
és elegyengették. Je-
lenleg a munkatár-
saik a Szeged-napi 
ünnepség előkészü-
leteihez vonultak át, 
a jövő héten azon-
ban folytatják a 
munkát a kútban, 
szigetelik a medence 
falait. Az alapos ta-
karítás után a festés 
következik. A múze-
um előtti szökőkút 
felújítása idén 2,3 
millió forintba kerül. 

D . T . 
Az árvíz miat t csúszik a múzeum előtti 
s z ö k ő k ú t f e lú j í t á sa Fotó: Scbmidt Andrea 


