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Tízezreket várnak a SZIN-re REKORDUBORKA

ÁRA: 79 F T (ELŐFIZETVE: 59 FT)

Hetven éve izzik a vas

Több száz produkcióval várják a látogatókat a
Szegedi Ifjúsági Napokra. A szerdán kezdődő
fesztivál 95 millió forintba kerül.

A szőregi rekordméretű uborka 83
centiméteres, és legalább öt kilót nyom,
de még növésben van.

Külföldi nyersanyagból külföldi
autógyáraknak termelnek alkatrészeket a
szegedi öntödében, amely 70 éve működik.

4. OLDAL

7. OLDAL

9. OLDAL, A PÉNZ BESZÉL

Magyar szempontból ez volt minden idők legeredményesebb kajak-kenu vb-je

Tizenkét aranyat gyűjtöttünk Szegeden
Fantasztikus sikerrel zárta a szegedi,
35. síkvízi kajak-kenu világbajnokságot a házigazda válogatott: magyar
szempontból minden idők „legaranyosabb" világeseményét rendezték a
Maty-éri olimpiai centrumban, ahol
12 hazai aranyérem született.
Az előfutamok során is érezni lehetett:
valami nagy dolog készül a szegedi
Maty-éren. Csütörtökön és pénteken hatalmas tömeg, mintegy ötezer szurkoló
biztatta a mieinket, már ekkor olyan hangulat volt, mintha a finálékat rendezték
volna. A helyzet csak fokozódott a hét végén, amikor a döntők következtek. Ezer
méteren indult be az aranytermés, hiszen
ekkor hat elsőséget szereztek a mieink.
Aztán ötszázon és kétszázon hozzátettek
ehhez még hármat-hármat, így minden
idők legeredményesebb világbajnokságát
zárta a magyar csapat tizenkét aranyéremmel, két ezüsttel és négy bronzzal.
Szombaton húsz-, vasárnap harmincezer
ember drukkolt a Maty-éren.
A Démász-Szegedi VE kitűnőségei is
kivették részüket a termésből: a női
szakág (kilencből kilenc elsőségi, benne
janics Natasa veretlen maradt, hatból
hat arany a mérlege. Keresztesi Alexandra, majd Gyökös Lajos az 1000 méteres
kajaknégyes tagjaként nyert, Sík Márton
és Csamangó Attila (K4 500 m), valamint Joób Márton és Horváth Gábor is
egy kvartettel (C4 200 m) lett második,
Vajda Attila pedig egyesben (Cl 1000 m)
végzett a harmadik helyen. Egyedül Fürdők Gábor nem állhatott fel a dobogóra.
Jegyzetünk a 3. oldalon, részletek A Dél Sportjában

A női négyes öröme. Paksy Tímea, Kovács Katalin, Janics Natasa és Keresztesi Alexandra az ezerméteres kajakdöntő eredményhirdetésén

A lány barátja nem vett részt a szertartáson

Fotó: Segesvári Csaba

Pánikot okozott a vihar a fővárosban - Szeged megúszta

Magyarcsanádon eltemették Pesti tűzijáték, halottakkal
Pénzes Henriettát
Szombaton Magyarcsanádon eltemették Pénzes
Henriettát. A 18 éves lányt a családtagokon kívül
több százan kísérték utolsó útjára. Heni barátja,
S. Norbert nem volt ott a temetésen, virágot
küldött maga helyett.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fekete lobogó leng a magyarcsanádi önkormányzat
épülete előtt. A falu gyászol. Egy órával a brutális
gyilkosság áldozatának, a 18 éves Pénzes Henriettának a temetése előtt rengetegen tartanak a katoli-

kus temető felé. Sokan autóval vagy kerékpárral,
még többen gyalog mennek. Az utóbbiak meg-megállnak, váltanak néhány szót, majd újra elindulnak.
- Nem a református temetőben búcsúztatják Henit! - mondja egy középkorú nő az önkormányzat
parkolójából kikanyarodó és mellette fékező autósnak. - Ott akarták, de a magas talajvíz miatt nem engedte meg az ANTSZ. Menjenek tovább, csak egyenesen, nem téveszthetik el. A falu végén, jobbról, a
katolikus temetőben lesz a temetés - teszi hozzá.
Folytatás a 3. oldalon

Több halálos és nagyon sok sérüléssel járó balesetet okozott a
budapesti tűzijáték idején hirtelen kitört vihar. Több ember
eltűnt, amikor hajók ütköztek
össze a Dunán. Szeged hőségben ünnepelt.

A budapesti tűzijáték első néhány percét követően hatalmas
vihar támadt, amelyben sokan
megsérültek. A katasztrófavédelem ügyeletese arról számolt be,
hogy sok helyre riasztották a
mentőket. A tűzijáték nézőit a
kidőlő fák, leszakadt ágak, betörő ablakok kihulló üvegcserepei
sebezték meg. Legalább hatan
meghaltak, a sebesültek számát
lapzártánkkor százra becsülték,
de pontos információt még n e m
tudtak mondani a hatóságok. Az
MTI értesülései szerint a halálos
baleseteket a kidőlt fák okozták.
Szeged hőségben ünnepelt: műrepülő-bemutató, KFT-koncert,
kenyérszentelés, aktuálpolitika és
tűzijáték színesítette a hétvégét.
Bővebben a 2. és az 5. oldalon

www.delmagyar.hu

A vihar leszakította Budapesten a népligeti autóbusz-pályaudvar
Utolsó útjára kísérik Henriettát. Szülei és öccse haladt a gyászolók élén

Fotó: Frank Yvette .

tetejének egy részét

Fotó: MTI/Füzesi Ferenc

