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Jövőre épülhet az M43-as 
Botka László és Búzás Péter polgármester úgy tudja, 
jövőre elkezdődnek a munkálatok a Románia felé 
irányuló tranzitforgalmat elvezető M43-ason. 

3. OLDAL 

EDES ELET TAJVANON 
A tajvani sárkányhajó-világbajnokságon 
részt vettek a Démász kitűnőségei, 
Hüttner, Vajda, Fürdők és Hackler is. 
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Szegeden holnap egyeztetnek a listavezetők, egy hét múlva alakuló közgyűlés 

Gyurcsány mögött a frakció 
Az MSZP-frakció támogatja Gyurcsány Fe-
renc kormányfőt és programját pénteken, a 
név szerinti bizalmi szavazáson, jövő csü-
törtökön alakulhat meg az új szegedi köz-
gyűlés, amelynek valószínűleg négy frak-
ciója lesz. A Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke várhatóan az lesz, akit a Fidesz 
országos elnöksége jelöl. 

Támogatn i fogja Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnököt és a kormányprogramot a pénteki 
bizalmi szavazáson - egyhangú szavazással 
így döntöt t tegnapi ülésén az MSZP-frakció. 
A döntés t megelőző nyílt vi tában bírálatok is 

elhangzottak a kormány munkájáról . N e m 
vesz részt a rendkívüli par lament i ülésen és a 
bizalmi szavazáson a Fidesz és a KDNP frak-
ciója, amely „álságos színjátéknak" tar t ja a 
voksolást. Az M D F javaslatára a házbizott-
ság úgy döntöt t : név szerinti szavazás lesz. 

A pártok listavezetői holnap egyeztetnek az 
ú j szegedi közgyűlés munká já ró l a városhá-
zán. A jövő csütör tökön megalakuló testület-
nek várhatóan négy frakciója lesz: MSZFJ 
SZDSZ, Fidesz-KDNP és MDF. Információ-
ink szerint Botka László polgármester há rom 
alpolgármesterre tesz javaslatot: valószínű-
leg ismét Nagy Sándort, Solymos Lászlót és 

Szentgyörgyi Pált választhatja meg az ú j köz-
gyűlés. Feltehetően tanácsnokok nem lesz-
nek, a városi o m b u d s m a n hivatala is bizony-
talan. A nagyobbik ellenzéki frakcióban poli-
tizáló 13 képviselő úgy döntöt t : Oláh Jánost 
javasolják a Fidesz-KDNP-frakció vezetőjé-
nek. 

Valószínűleg az lesz a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke, akit a Fidesz országos el-
nöksége jelöl. Az ú j közgyűlés alakuló ülését 
a leköszönő elnök, Frank fózsef hívja össze -
valószínűleg október 12-ére. 

Bővebben a 2., 3. és az 5. oldalon 

Rendőri brutalitás vagy jogos önvédelem a fővárosi Dob utcában -A dulakodásban kiverték a fogát 

Őrizetben a szegedi egyetemista 

A Dob utcában intézkedő rendőrök a letartóztatott szegedi fiú, Király Péter ismerősét, Gábort is 
bántalmazták - állítja az édesapa, Király József erre a videofelvételre hivatkozva Fotó: index-videó 

Előzetes letartóztatásba helyez-
ték azt a pesti egyetemen tanuló 
szegedi fiatalembert, akit azzal 
gyanúsítanak, hogy a fővárosi 
tüntetések harmadik napján 
kővel dobálta meg a rendőröket. 

Garázdasággal vádolják az előze-
tes letartóztatásba helyezett 23 
éves szegedi Király Pétert, akit 
szeptember 21-én egy budapesti 
társasház lépcsőházából vittek el 
a rohamrendőrök. Azt állítják, az 
ELTE elsőéves hallgatója egy fia-
talokból álló csoport tagjaként 
kővel dobálta meg őket a kor-
mányellenes tüntetések idején. 
Az egyetemista szerint m iu t án 
bemenekül tek a lakásukba, a 
rendőrök rájuk törték az ajtót, le-
rángat ták őt a lépcsőn és kiver-
ték a fogát. Képtelenségnek tart ja 
a rendőrök állításait a fiatalem-
ber édesapja, aki az Országgyűlés 
emberi jogok bizottságához és az 
Amnes ty Internat ionalhoz for-
dult. 

Bővebben a 3. oldalon 

A szegedi diáklány bejutott az elődöntőbe 

Beáta lenyűgözte 
a Megatánc zsűrijét 
Újabb szegedi ver-
senyző bűvölte el a 
Megatánc zsűrijét: a 
16 éves Forrai Beáta. 
Aki látta a TV 2 te-
hetségkutató verse-
nyét, nem vonhatja 
kétségbe a Budapes-
ten tanuló fiatal lány 
tehetségét, hiszen 
Beáta kétperces pro-
dukciójából kiderült: 
nem csupán a mo-
dem tánchoz, az ak-
robatikához is jó ér-
zéke van. Édesanyja 
biztatására jelentke-
zett a viadalra, és kü-
lön erre az alkalomra 
készített koreográfiá-
val érkezett a váloga-
tásra. Most egy or-
szág láthatta, milyen 
jól táncol; be is jutott 
a verseny elődöntőjé-
be, vagyis a 41 legjobb 
táncos közé. így nem 
tartja kizártnak, is-
mét komolyabban 
foglalkozik a tánccal. 

írásunk a 6. oldalon Beátának jól áll a boldogság Fotó: Segesvári Csaba 

Ma délután Szegedre 
is beszökik az ősz 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma délig marad a tegnapihoz hasonló száraz nyári idő. A melegfront 
helyére m a estig északnyugati hidegfront érkezik. Az időjárásra érzé-
kenyek tehát kettős f ronthatásra számí tha tnak . Délu tán heves helyi 
záporok a lakulhatnak ki, beköszönt tehát az őszi idő. Holnaptól a 
ma i 2 6 - 2 7 fokos októberi melegről 17-20 fokra esik vissza a hőmér-
séklet. A hét második felében az évszaknak megfelelő hűvösebb idő 
jön. Szombatig a szegedi meteorológiai szolgálat előrejelzése boron-
gós-felhős időt muta t , előfordulhat még kisebb eső. Vasárnaptól újra 
a hét elejihez hasonló csendes napos, de őszies idő várható. 

A MINŐSÉG MINDENEKFELETT 
r 

Kedvező hitellehetőségek és Magyarország 
legkedvezőbb casco-biztosítási ajánlata csak Nálunk! 

Új FordFocus már o O Ft-tól 

Klímával, ABS-szel, 2 légzsákkal, további sok extrával, 
akár kezdőbefizetéstől az Öné lehet! 

PÁRATLAN TÉLIGUMI-AKCIÓNK! 
3 áráért Nálunk most 4-et kap, 

ajándék felszereléssel! 
Az akció acél keréktárcsával szerelt 

kerekekre is érvényes! 
Az akció a készlet erejéig érvényes! 

FordFocus Feel the difference 

Élelmiszerüzlet a Domus helyén - Negyedévet csúszik az átadás 

Karácsonykor nyit az új Tesco 
Az egykori Domusban késik a sze-
gedi Tesco Áruház nyitása: csak 
karácsony előtt adják át a belváro-
si élelmiszerüzletet. A bútoráru-
ház épületét 15 évre vette bérbe a 
hipermarketláncot üzemeltető 
társaság még áprüis elején. A bér-
leti szerződés aláírásakor a Tesco 
nyár végi nyitást tervezett, de idő-
közben szembesült azzal, hogy a 
korábban bútorboltként funkcio-
náló ingatlanba bonyolult élelmi-
szer-áruházat telepíteni. A cég saj-
tófőnöke azt mondta: a szükséges 
engedélyek megszerzése miat t hú-
zódik el a nyitás. A tervek szerint 
karácsony előtt nyílhat meg az 
500 négyzetméteres üzlet. 

Bővebben az 5. oldalon 

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

HOtMNm F o r d H o v á n y 
Szeged, Algyői út 39. • 62/556-300 

www.fordhovany.hu 
Vegyes átlagfogyasztás: 4,4-7,0 1/100 km. C02-kibocsátás: 106-182 g/km A bútoráruház élelmiszerüzletté alakítása nehezebb diónak bizonyult, mint amire e lőzetesen szá-

mítottak a tervezők Fotó: Schmidt Andrea 
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