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csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat Illyés 
Szabolcs újságíróval oszthatják meg, aki 9 és 
13 óra között hívható a 06-20-9432-663-as 
mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat ke-
reső, illetve talált tárgyakat visszaadni szán-
dékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehe-
tik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 
és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld szá-
mon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Westel-üzenet 

Kedves Olvasónk! Szer-
kesztőségünk a levelek, a 
telefonhívások mellett szíve-
sen fogadja a 06-30/218-11-
11 -es számra az SMS-üzene-
teket is! Észrevételeiket, vé-
leményeiket köszönjük! 

Veszélyes játszóterek. A sze-
gedi illetékesek mikor fogják 
elrendelni a balesetveszélyes ját-
szóterek felülvizsgálatát? Szerin-
tem felháborító az állapotuk! -
üzente a 30/2698-233-számú te-
lefonról. 

Nem kell Kispest! A Kis-
pest HFC-t nem tudjuk elkép-
zelni Szegeden, ezzel sokan 
vagyunk így. Szerintünk ma-
radjanak Pesten, hiszen nekünk 
is van futballcsapatunk: az FC 
Szeged! Úgy véljük, Szeged-
nek nincs szüksége a Kispest-
re - sms-ezte olvasónk 
30/2243-640-mobilszámról. 

UJesíel 
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HÉTFŐN 
A trianoni békeparancsról tart 

megemlékezést a Független Ma-
gyar Ifjúság, valamint a Független 

Kisgazdapárt szegedi alapszerve-
zete június 4-én, délután 15 órai 
kezdettel Szegeden, a Teleki u. 3. 
sz. alatti kisgazda székházban. 
Vendég Gyimóthy Géza, az Or-
szággyűlés alelnöke. 

Könyvbemutató 
Munkatársunktól 

Szent-Györgyi Albert A bé-
ke élet- és erkölcstana című, 
1938-ban franciául írott törté-
netbölcseleti műve kétnyelvű, 
posztumusz kiadásának bemuta-
tójára várják az érdeklődőket 
ma délután 5 órára a SZAB-
székház (Somogyi u. 7.) első 
emeleli előadótermébe. A köny-
vet bemutatja: Solymosi Frigyes 
egyetemi tanár, a SZAB elnöke, 
Rakonciai János ny. főiskolai 
tanár, a könyv fordítója, vala-
mint Péter László ny. egyetemi 
tanár, a könyv szerkesztője. 

Erőszakoskodott 
Munkatársunktól 

Életveszélyt okozó testi sér-
téssel gyanúsítják a szegedi Cz. 
Mihályt a rendőrök. A 39 éves 
hajléktalan férfi egy szóváltást 
követően szerdán bántalmazni, 
rugdosni kezdte élettársát, a 46 
éves S. Imrénél. Később mentőt 
hívott a nőhöz, ugyanis az 
asszony rosszul lett. A kiérkező 
mentők megállapították, hogy a 
nőnek belső vérzése alakult ki, 
és jelenleg is életveszélyes ál-
lapotban van. 

Megsérültek 
Munkatársunk 

Egy fagyialtosautóval tör-
ténő ütközést kívánt elkerülni 
annak a kamionnak a sofőrje, 
aki tegnap délután a Bajai úton. 
Mórahalom közelében közle-
kedett. Az IFA vezetője későn 
észlelte a balra kanyarodó fagy-
laltoskocsit, ezért hirtelen fé-
kezett, és elrántotta a kormányt. 
A fagylaltosautót ugyan elkerül-
te, de nekiütközött egy személy-
autónak, súrolt egy kamiont, 
majd felborulva, keresztben állt 
meg az úton. Az ütközések so-
rán emberéletben nem esett kár, 
ám az IFA által szállított 420 te-
nyészlúd közül sok megsérült. 

Nem szovjet 
Munkatársunktól 

Szerdai lapunkban írtunk a 
laktanyabetörésről. A cikkben 
tévesen jelent meg a helyszín. 
A két szegedi férfi ugyanis nem 
az egykori szovjet, hanem az 
őrizetlenül hagyott magyar 
lőszerraktárból szeretett volna 
építőanyagot elvinni. 

Büntetés a parkolásér t . 
Tó th Mihá ly o lva sónk a 
Széchenyi téri szabálytalan 
parkolások kapcsán csörgött 
a 20/9862-525-számú tele-
f o n j á r ó l . Nem ér t i , hogy 
ugyanazért a szabálytalan 
parko lásé r t miér t kell az 
egyik cégnek a „Mikulás-
c s o m a g " c s e k k j e sze r in t 
2900 forintot, a másik cég-
nek pedig a kerékbilincsért 
4450 forintot fizetni? 

Nem t á m o g a t j á k . Több 
olvasónk is telefonált arra a 
hírre reagálva, hogy a Medi-
kémia nem támoga t j a to-
vább a szegedi röplabdáso-
kat. Szűcsné a 432-575-ről 
megdöbbentőnek és sajnála-

tosnak ta r t ja , hogy a cég 
nem ad több pénzt a sikeres 
csapatnak. 

Vad bul ik . A Somogyi 
utca 20. szám lakóinak ne-
vében telefonált egy hölgy, 
akit már többször megfe -
nyegettek, ezért elérhetősé-
gét csupán a szerkesztősé-
günknek adta meg. Azért te-
lefonált, mert lakótársaival 
együtt tűrhetetlennek tartja, 
hogy a házzal szemben ta-
lálható dolgozók klubjából 
hangosabb és gusztustala-
nabb za jok szűrődnek ki, 
mint a diszkóból. 

I f l M l É l 
» » • » • A B * I » « M I . 

A Délmagyarország és partnerei 

A jövő héttől: 
színes mellékletek 

Hirdetőit, üzlettársait hangulatos partnertalálkozón látta vendégül a Délmagyar-
ország Kft. tegnap délután a Bounty Pubban, a mostani megyei sorozat záró ren-
dezvényén. A megyei lapok toplistáján az olvasók száma alapján az előkelő ne-
gyedik helyen álló Délmagyarországot és Délvilágot, valamint a lapcsalád töb-
bi tagját Ráskai-Kiss Zsolt ügyvezető igazgató, Szetey András főszerkesztő és Pász-
tiné Mészáros Éva kereskedelmi igazgató mutatta be a meghívottaknak. Újdon-
ságként az is elhangzott, hogy napilapjaink a jövő hét közepétől mindennap szí-
nes melléklettel jelennek meg. 

A találkozón műsorral is kedveskedtünk partnereinknek, ak ik , amint képünk 
is mutatja, örömmel hallgatták Auth Csilla énekét. (Fotó: Karnok Csaba) 

50 éve 
Ingyenes rádió 

A posta az idén széles 
körben kiterjeszti a nép-
szerű vezetékes rádióháló-
zatot. A vidéki városokban, 
falvakban és a fővárosban is 
folyik a vezetékes rádióhá-
lózat építése. A rádiókészü-
lékeket a posta havi hat fo-

rint előfizetési díj fizetése 
mellett ingyen szereli fel a 
lakásokba. A készülék ára-
mot nem fogyaszt, könnyen 
kezelhető és a Kossuth, 
vagy a Petőfi rádió műso-
raival szórakoztatja a hall-
gatókat. (1951) 

25 éve 
Jubi leumi tábor 

A Csongrád megyei, a 
Szeged városi úttörő elnök-
ség és a megyei , szegedi 
KISZ-bizottság, a Magyar 
Úttörők Szövetsége meg-
alakulásának harmincadik 
évfordulója tiszteletére jubi-
leumi nagytábort és megyei 
úttörő-találkozót tart Opusz-
taszeren az Árpád-emlékmű 

környékén. A nemzeti em-
lékparkban felállított sát-
rakban mintegy háromezer 
úttörő pihenhet. A pajtások 
itt találkozhatnak a többi 
megye és Budapest legjobb 
úttörő-őrseivel, valamint a 
vendégként meghívot t 
szovjet, jugoszláv és len-
gyel pionírokkal. (1976) 

Mit vár a román-magyartól? 

Borított autó 
Szerdán éjjel a Bajai úton, 

a rúzsai elágazástól néhány 
száz méternyire borult árokba 
egy autó. Az Opelt egy 23 éves 
fiatalember vezette Szeged fe-
lé. Az egyik jobbra ívelő ka-
nyar után a sofőr észrevette, 
hogy egy test fekszik az út kö-
zepén. Az ütközést már csak 
ügy tudta elkerülni, hogy az 
árokba kormányozta autóját, 
amely felborult. A kocsi hát-
só ülésén alvó 18 éves debre-
ceni lány szerencsére csak 
könnyebben sérült meg. A ve-
zetőt az úttesten heverő dög-
lött kutya ijesztette meg. 

Tízmárkás 
zsákmány 

Munkatársunktól 
Egy gyűrűvel és egy tíz-

márkás bankjeggyel akart ki-
osonni Szegeden, a Nagyki-
kindai utca egyik házából az a 
besurranó, akit a helyszínen 
elfogtak a rendőrök. A 36 éves 
Ö. Attila további hét, hasonló 
módon elkövetett betörést is-
mert el. A lakásokból több szá-
zezer forint értékben tulajdo-
nított el ékszereket, használa-
ti tárgyakat. A férfi t a 
rendőrség őrizetbe vette. 

A JUHÁSZ GYULA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONTBAN meg-
nyílt a Csongrád megyei Népi 
Iparművészeti és Iparművészeti Al-
kotók kiállítása. Megtekinthető: jú-
nius 6-áig, 10-től 18 óráig. 

A BARTÓK BÉLA MŰVEL-
ŐDÉSI KÖZPONT „B" galériáján 
megnyílt Vörös András kaposvári 
festőművész kiállítása. 

A RÉGI HÍD GALÉRIÁBAN 
(Oskola u. 3.) keramikus- és 
festőművészek tárlata megnyílt, az 
alkotások folyamatosan bővülő kol-
lekciójával. Megtekinthető: hétköz-
nap 10-től 18 óráig, szombaton 9-
től 13 óráig. 

75 éve 
A csonka torony restaurálása 

Országos feltűnést kel- nyot, amelynek felső har-
tett annak idején az a vá-
ratlan felfedezés, amely a 
lebontott Szent Demeter 
templom tornyából napvi-
lágra hozta a benne rejtőző 
nyolcszögletű tornyot. Az 
Árpád-kori Szeged első 
templomának véletlenül 
megmaradt maradványát. A 
Országos Műemlék Bizott-
ság szója állami védelem 
alatt álló műemlékké 
minősítette a csonka tor-

madik emeletét a templom-
bontó munkások lebontot-
ták. Azonban Sebestyén 
Károly múzeumőr pontos 
méretek alapján minden 
részletét lerajzolta és gon-
doskodott arról is, hogy a 
téglarészek megmarad ja -
nak. A restaurálási verseny-
hirdetést hamarosan közzé 
teszik, és a munka is meg-
kezdődhet. 

(1926) 

Pataki Ferenc és Olasz Attila kiállítása 

A tanítás tükrében 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ a Tisza 
Szálló tükörtermében 18 órakor: A 
leghíresebb magyar bankár. Feke-
te Jánossal a MFB elnöki főtanács-
adójával, a Nemzeti Bank korábbi 
alelnökével dr. Gervain Mihály be-
szélget. 

KIS PÉTER grafikusművész ter-
mészetről szóló rézkarcainak kiál-
lítása megnyílt a Nagy Áruház eme-
letén a Pont-Aven galéria mögötti 
nagyteremben. Megtekinthető: jú-
niusban, naponta reggel 9-től 19 
óráig, szombaton 9-től 15 óráig. 

MÓRA-BULI 20 órától a Kó-
csagban. Dugonics u. 42. (x) 

Kovács Zsolt, kisteleki ta-
nuló: - Mivel nem szeretem a 
foci t , így nem is érdekel a 
meccs. Bevallom, egyik sport-
ág sem köti le a figyelmemet. 
Annak azonban örülnék, ha 
győzne a magyar csapat. De 
azt hallottam, hogy nincs túl 
sok esélyünk a románokkal 
szemben. Persze, jó lenne ki-
jutni a világbajnokságra, de 
minek. Pofozógépnek? 

Persőczi Béla, szegedi ta-
xis: - Sajnos, kikapunk, még-
pedig három nullra. Sajnos, 
nagyon gyenge a magyar csa-
pat. Még ha hoznánk is ezt a 
meccset, a többi mérkőzést 
biztosan elbuknánk. Az maga 
lenne a csoda, ha kijutnánk a 
világbajnokságra, de ott bizto-
san nagyon leszerepelnénk. 
Az a baj, hogy a magyar focis-
ták nem tudnak futballozni. 

K. A., zsomhói tanuló: -
Biztos vagyok abban, hogy 
nyerünk! Ezt nem csupán a 
szívem mondatja velem. Sze-
rintem erre reális esélyünk 
van. Mi mindig az utolsó pil-
lanatban rúgunk gólt, de most 
az első félidőben megszerez-
zük a vezetést és azt tartani 
tudjuk a meccs végéig. Annyi 
biztos, hogy szoros lesz a mér-
kőzés. 

Balázs Jánosné, szatymazi 
közalkalmazott: - Nem tudok 
hozzászólni a témához, mert nem 
figyelem a focit. Azért annak 
örülnék, ha nyerne a magyar csa-
pat. Ráférne már erre az ország-
ra egy kis öröm. Én nem nézem 
meg a meccset, de a férjem ott ül 
majd a tévé előtt, ő pedig min-
dig hangosan kommentálja az 
eseményeket, így aztán minden-
ről tudni fogok a konyhában. 

A mester, Pataki Ferenc és tanítványa, Olasz Attila a kiállítás megnyitóján. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

Az idén 60 éves Pataki Ferenc festőművész 
és 19 éves tanítványa Olasz Attila közös ki-
állítása nyílt meg tegnap a Victor Hugó utcai 
Start Galériában. A szegedi festőművész ju-
bileumi kiállítását eredetileg a Képtárba ter-
vezték, ám annak bezárása után törölték a 
programból. Pataki Ferenc ezután döntött 

úgy, hogy nagy kiállítás helyett egy kamara-
galériát választ, olyan képeket visz közönség 
elé, amelyek pályájának fordulópontjait, első 
ráérzéseit jelképeznek, egy fiatal tanítvány 
munkáival párhuzamba állítva. 

A kiállítás megnyitóját a közönség nagy ér-
deklődése kísérte. 
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