
C S Ü T Ö R T Ö K , 2 0 0 6 . SZEPTEMBER 21. , 9 6 / 2 2 2 . A L A P Í T V A 1 9 1 0 - B E N ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 5 9 FT) 

Anya és lánya a döntőben 
A 20 éves szegedi Szalma Nóra és 45 éves 
édesanyja, Tóth Mónika is részt vesz az 
idei anya-lánya szépségverseny döntőjében. 

8. OLDAL 

BEVASARLOKOZPONTOK 
Szeged térképén már markánsan látszik, 
hogy a nagyobb bevásárlóközpontok 
egymás mellé húzódtak. 

6. OLDAL 

Nem tandíjra költik a hitelt 
Öt éve létezik a diákhitel, amelyből Szegeden 
tavaly hét és fél ezren kértek és kaptak. A legtöbb 
hallgató a megélhetésre fordítja ezt a pénzt. 

6. OLDAL 

A három legfőbb közjogi méltóság a felelősségről - Az MDF nyugalomra int-A Fidesz megtartja demonstrációját 

A hajnali csata után újabb tüntetések 
Ttegnap hajnalban valóságos csata tombolt Bu-
dapest belvárosában, miután a Kossuth térről a 
tüntetők egy része a Köztársaság térre vonult. 
Az ország három közjogi méltósága felelős-
ségükre figyelmeztette a tüntetések szervezőit, 
az MDF pedig az utcák kiürítésére adott közre 
felhívást. Orbán Viktor bejelentette: megtart-
ják szombati demonstrációjukat, a HÖOK vi-
szont elhalasztotta a mára tervezett diákmeg-
mozdulást. Szegeden tegnap este is tüntet tek. 

Lovas rendőröket és könnygázt is bevetettek a 
rendfenntartó erők a budapesti Rákóczi úton, a 
Köztársaság és a Blaha Lujza téren tegnap a haj-
nali háromnegyed 4-ig tartó utcai csatában. A 
rend helyreállítása közben sokan megsérültek. 

Sólyom László köztársasági elnök, Gyurcsány 
Ferenc kormányfő és Szili Katalin házelnök ta-
lálkozójáról kommüniké jelent meg, melyben a 
három közjogi méltóság a tüntetések rendezőit 
felelősségükre figyelmezteti. Dávid Ibolya teg-
nap közreadott felhívásában jobboldali összefo-
gást sürgetett annak érdekében, hogy az utcákról 
a politika az Országházba költözzön vissza. Or-
bán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján fönn-
tartotta a Fidesz véleményét, miszerint új kor-
mányra van szükség, Gyurcsánynak távoznia 
kell. Egyúttal bejelentette, hogy a Fidesz meg-
tartia szombatra tervezett demonstrációját. 

Nem sok jót ígér, hogy a Fitch hitelminősítő teg-
nap stabilról negatívra rontotta a magyar adósság-
kockázatot. A képhez az is hozzátartozik, hogy 
külföldi pénzügyi elemzők szerint Gyurcsánynak 
legalább addig maradnia kellene, míg a reformok 
beindulnak. Este újra megtelt tüntetőkkel a buda-
pesti Kossuth tér. Az összegyűlt mintegy 15 ezer 
ember közfelkiáltásával megalakították a Nemze-
ti Kerekasztalt és alkotmányozó nemzetgyűlést 
hívtak össze szeptember 22-ére a Parlament elé. 

Szegeden is folytatódtak tegnap a tünteté-
sek, a 900-1000 fős tömeg a Széchenyi téren 
gyülekezett, majd elindult a Tisza Lajos kör-
úton a múzeumig. Az útvonalat végig rend-
őrök biztosították. A szónokok, így Péter Ár-
pád gyógyszerész elítélte a vandalizmust, de a 
„az erkölcsi vandalizmust" is, követelve 
Gyurcsány Ferenc lemondását. 

Részletek a 2„ a 3. és az 5. oldalon Rendőrök álltak sorfalat a szegedi városháza előtt, ahol a tünte tők békésen hallgatták a szónokokat 

Király Leventét választották 
a nemzet színészének 

Éppen a magyar dráma napján 
lett a nemzet színésze Király Le-
vente. A budapesti Nemzeti 
Színházban közölték tegnap a 
hírt, miszerint a Zenthe Ferenc 
halálával megüresedett helyre 
Szeged szeretett Kossuth-díjas 
színművészét, a Szegedi Nemze-
ti Színház örökös tagját válasz-
tották. 

A 69 éves szegedi művész el-
mondta, a hírt egy próba után, 
otthonában kapta Jordán Tamás-
tól, és elsőként Törőcsik Mari 
gratulált neki. Király Levente 
nem számított erre a kitüntetés-
re, de nagyon örül kollégái elis-
merésének. 

Bővebben a 4. oldalon 

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

írjunk együtt szakácskönyvet! 

Jönnek a receptek 
Soha nem volt még ennyire ízekkel teli a Délmagyarország és a Délvi-
lág elektronikus és hagyományos postaládája, mint ezekben a napok-
ban. Felhívásunkra folyamatosan érkeznek a receptek olvasóinktól, 
kiváló séfek válogatják, sütik-főzik a legjobbakat. Alakul a szakács-
könyvünk! Továbbra is biztatjuk a háziasszonyokat, háziurakat, 
küldjék be legkedvesebb, legeredetibb, vagy éppen újszerűségükkel 
hódító családi receptjeiket! És nyerjenek, hiszen a beküldők között 
rendszeresen sorsolunk értékes konyhai felszereléseket, a végén pedig 
valaki elviszi az 500 ezer forintos fődíjat is. És bekerülhet közös, szí-
nes, ünnepi szakácskönyvünkbe. 

Séfjeink közül most a domaszéki Rózsakert vendéglő két mester-
szakácsnőjét, Nagy Istvánné Irénkét és Bagi Emíliát mutat juk be, 
akik ízletes, egyéni kísérletező kedvről tanúskodó recepteket várnak 
leginkább. 

Részletek a Bizalmasanban 

Fotó: Schmidt Andrea 

Bírósághoz 
fordulnak 
Mivel továbbra sem kapták meg 
augusztusi járandóságukat a 
mentőszolgálattól az ügyeletet el-
látó Csongrád megyei háziorvo-
sok, úgy döntöttek, hogy bíróság-
hoz fordulnak, mivel tegnap lejárt 
a kifizetésre megszabott határidő. 
A mentőszolgálat pénzhiányra 
hivatkozva tartotta vissza a szege-
di, szentesi, kisteleki, mórahalmi 
és csongrádi háziorvosok bérét, 
annak ellenére, hogy a szükséges 
összeget minden hónapban meg-
kapta az önkormányzatoktól. 

írásunk az 5. oldalon 

A Kossuth-díjas színészt meghato t ta , hogy kollégái őt válasz-
t o t t á k Fotó: Karnok Csaba 9 

Már csak 2 nap... 

Jön, jön, jön az új 
SkodaRoomsterí 
Részletek a pénteki számban! 

Az ö n $koda márkakereskedője: 

IKESZAutÓ 
A megbízható megoldás 

Tel: 6 2 / 5 4 9 - 0 3 0 

: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/b. 
Tel.: 06-62-425-430 

http://www.delmagyar.hu

