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/ Tűzijáték: fejek hullottak DRÁGULÓ ÉLELMISZEREK 
\ A Jir Egy főosztályvezetőt és egy tűzoltót 

kirúgtak, egy meteorológus ellen fegyelmit 
indítottak a vasárnapi viharpánik miatt. 

Szinte minden drágább lesz szeptembertől. A 
kenyér már most többe kerül, és a hús ára is 
emelkedik. 

2. OLDAL 3. OLDAL 

Bornai a KFT-dalokról 
Miért népszerűbbek a régi KFT-dalok, 
mint az újak? - kérdeztük Bornai 
Tibortól, az együttes billentyűsétől. 

6. OLDAL 

DELMAGYARORSZAG 

Kézigránátot dobtak 
a szentesi jegyző házára 

Kópéiban kezdi a lazítást a kajak-kenu vb szegedi hőse 

Hat aranyért hat hét 
pihenő Natasának 

Robbanás verte fel álmá-
ból a szentesi jegyző csa-
ládját keddre virradó éj-
szaka. Kézigránátot dob-
tak Sztantics Csaba há-
zára. Szerencsére senki 
nem sérült meg. A bűn-
cselekmény indítéka 
egyelőre ismeretlen. 

Seres Lajos a kanizsai Nagytemetőben lánya sírjánál. Mielőbb Szegedre szeretné hozatni Gabikát Fotó: Karnok Csaba Riportunk az 5. oldalon 

Ma délután nyit a SZIN 
A Szegedi Ifjúsági Napok ma délután egy órakor 
nyitja kapuit, kilenc pénztár fogadja a vendégeket a 
Partfürdőn. Az ország második legnagyobb ifjúsági 
fesztiválja kétszáz koncerttel várja a fiatalokat. 

Tízezreket várnak az újszegedi Partfürdőre, ahol több 
mint kétszáz koncertet, és számos egyéb programot 
rendeznek vasárnapig. A kaput ma délután egy óra-
kor nyitják. Idén akár nyolcezer sátornak is jut hely, 
sok vendéget várnak Erdélyből, Csehországból, és 

mivel a három sztárzenekar - a Tby Dolls, a Transglo-
bal Undeiground és a The Tarantinos - brit, a sziget-
országból is. Műszakonként 85 biztonsági járőrözik a 
Partfürdőn, a Tisza belvárosi szakaszán két motor-
csónak cirkál. Reggelente ötvenen takarítanak, nap-
közben huszonötén ürítik a szemeteseket. A SZIN 
idején 5-ös jelzéssel éjszakai trolijáratokat közleked-
tet az SZKT a gyermekkórház és a Vértó között. 

Bővebben a 4. oldalon, részletes program a Légyottban 

Juronics 
a Megatánc 
zsűrijében 
Juronics Tamás lesz az egyik 
zsűritag a TV 2 őszi tehetség-
kutató műsorában, a Megatánc-
ban. A művész szakmai mun-
kaként tekint a feladatra, és 
reméli akár fiatal tehetségeket 
is találhat. 

A TV 2 ősszel induló produkció-
jának, a Mega táncnak Juronics 
Tamás táncos-koreográfus, a Sze-
gedi Kortárs Balett művészeti ve-
zetője lesz az egyik zsűritagja. 
Ötödmagával választja majd ki 
Magyarország legjobb táncosát. 
A zsűritagok a több ezer jelentke-
zőből már kiszűrték azt az ötven 
tehetséget, akik részt vehetnek 
az elődöntőben, közülük jut to-
vább az a 8 fiú és 8 lány, akik 
megküzdenek az Év Megatánco-
sa 2006 címért. 

Juronics nem sokat gondolko-
zott, amikor felkérték zsűritag-
nak: A táncművészetet és a tán-
cot ismertethetjük meg és nép-
szerűsíthetjük ezzel a műsorral. 

írásunk a 6. oldalon 

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

Színaranyban Janics Natasa. A szegedi kajak-kenu vében hatszor 
állhatott a dobogó legfelső fokára Fotó: Karnok Csaba 

Hat aranyérem után hat hét 
pihenő jár Janics Natasának. A 
szegedi kajak-kenu vb egyik ma-
gyar sztárja tegnap útban sza-
badságának helyszíne felé nyi-
latkozott lapunknak. 

Fábiánné Rozsnyói Katalin min-
dig megtalálja, hogyan motiválja 
versenyzőit. így a Démász-Szege-
di VE kajakosa, Janics Natasa hat 
hét p ihenőt kapott , mer t ennyi 
aranyérmet nyert a Maty-éri vb-n. 
Kiderült, azért csapott a hajóra az 
ötszázas - amúgy megnyert - fi-

nálé után közvetlenül, mert sze-
rinte rosszul mentek. Nem verse-
nyez vb-aranyérmek tekintetében 
Kovács Katalinnal, akivel még so-
káig szeretne verhetetlen páros 
lenni. Janics nem fél a kínaiaktól, 
mert erősnek, gyorsnak tartja ma-
gát, a stáb, amiben dolgozik, pe-
dig kiváló. Arra nem gondol, hogy 
valaki legyőzi őket. De ha így lesz, 
abból jó kajakos válhat - véli a 
kétszeres olimpiai és 11-szeres 
vb-első. 

Részletek a 14. oldalon 

Sztantics Csaba a robbanás nyomait vizsgálja. A kézigránát lyukakat ütött az erkély üvegtábláin Fotó: Tésik Attila 

Tegnap hajnali háromne-
gyed háromkor kézigráná-
tot dobtak Sztantics Csaba 
házának erkélyére. A há-
zaspár és két felnőtt gyer-
meke szerencsére nem lent 
aludt, hanem a második 
emeleten. így senki sem 
sérült meg, az erkélyes szo-
ba ablakai viszont össze-
törtek. Ebben az utcában 
lakik egyébként Szirbik 
Imre polgármester is. 

Sztantics Csaba nem 
tudja, ki lehetett a me-
rénylő, de mint a törvé-
nyesség őre elképzelhető-
nek tartja, hogy „a jogsza-
bályokról valakinek más 
az álláspontja". A rendőr-
ség a nyomravezetőnek 
100 ezer forint jutalmat 
ajánlott fel, s várja az 
egyik szomszéd által látott 
szemtanú jelentkezését is. 

Tudósításunk a 3. oldalon 

Seres Lajos első külföldi útja lánya sírjához vezetett 

Még heteket kell várni az exhumálásra 
Először látogatott el a szegedi 
Laposnál elmerült lánya sírjá-
hoz, a vajdasági Kanizsára teg-
nap Seres Lajos, s ebben lapunk 
is segítette. 

Az édesapa első külföldi útjára 
azért vállalkozott, hogy 
DNS-vizsgálattal azonosítsa a 
július 29-én a Tiszában eltűnt lá-
nya, Seres Gabriella holttestét. 
Kora délutánra azonban kiderült, 
a vizsgálat elmarad, mert a bíró-
nő nem kapott meg minden do-
kumentumot a szerb rendőrség-
től. A szabadkai magyar konzu-
lok is hiába próbáltak segíteni. 
Az apa a nap folyamán kiment a 
temetőbe, elhelyezte a virágcsok-
rot, és percekig szorongatta a kis 
fakeresztet. Továbbra is kérdés, 
miért csak 14-én értesítették a 
családot a történtekről. 

http://www.delmagyar.hu

