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T É M Á I N K B Ó L 

SZENT-GYÖRGYI ALBERT 
EMLÉKTÁBLÁJA 
A Dóm téri panteonban, a Szege-
di Tudományegyetem szerves 
kémiai intézetének bejáratánál 
avatták fel Szent Györgyi Albert 
emléktábláját. Az avatás után ki-
állítás nyílt a Nobel-díjas tudós 
életének és tevékenyéségének 
dokumentumaiból az egyetem 
Dugonics téri aulájában. 

4. oldal 

LÁNGOLT A SZEMÉT 
Hatalmas füst gomolygott Sze-
ged határában vasárnap délután. 
A lángok a Környezetgazdálko-
dási Kht. sándorfalvi szeméttele-
pén lobbantak fel. Szabó Ferenc, 
a hulladékudvart üzemeltető cég 
igazgatója úgy véli, szándékos 
gyújtogatás miatt kellett riaszta-
ni a tűzoltókat. A tettesek még 
ismeretlenek, mint ahogy azt 
sem tudni, egy hónappal ezelőtt 
kik gyújtogattak ugyanitt. 

5. oldal 

A KÉTKÖZPONTÚ JUHÁSZAT 
Aki gyorsan akar meggazdagod-
ni, annak nem ajánlom a birka-
tenyésztést - vallja Mihalkó 
Gyula. A Merino Kft. ügyvezető 
igazgatója 1980-ban kezdettel 
juhászattal foglalkozni, és akkor 
sem hagyta abba, amikor mások 
reménytelennek látták az ágazat 
helyzetét. 

8. oldal 
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Ma reggel nyolc órakor magyar írásbelivel kezdődik az érettségi vizsga 

Elballagtak a középiskolás diákok 
Csongrád megyében szombaton 
több mint három és fél ezer 
fiatal búcsúzott el ünnepélye-
sen iskolájától, tanáraitól és di-
áktársaitól. A végzős gimnazis-
ták és szakközépiskolások ma 
reggel nyolc órakor a magyar 
írásbelivel kezdik el az érettségi 
vizsgákat. 

Szegeden a középiskolák környé-
kén szombaton kora reggeltől le-
hetetlenség volt parkolóhelyet 
találni. Aki nem tudta ennek 
okát, az az ünneplőbe öltözött, 
virágcsokrot szorongató csalá-
dok láttán ráeszmélhetett: ma 
búcsúznak a középiskolások éle-
tük egyik legmeghatározóbb in-
tézményétől és társaiktól. A bo-
londballagás és a szerenádok 
harsogó jókedve után a szombat 
délelőtti ballagást inkább a meg-
illetődöttség lengte át. 

A ma kezdődő érettségik is egy-
re fenyegetőbb közelségbe kerül-
tek. Nem is szólva a sorsfordító 
fontosságú egyetemi felvételi 
vizsgákról. 

Ballagnak a szegedi tömörkényis diákok. Ma már várja őket az érettségi. 

Kié lesz a nagybani 
üzlet Dorozsmán? 
Levélben ajánlott fel harminc-
éves bérleti jogot a kereskedők-
nek a Südfrucht Kft. az általa 
építendő új nagybani piac te-
rületén. A jelenlegi piac 38 bér-
lője egységesen mondot t ne-
met. 

„Feltételezzük, értesült arról, 
hogy a jelenlegi helyén bezár a 
nagybani piac" - áll a Südfrucht 
Kft. által a piacon területet bérlő 
kereskedőkhöz írott levélben. A 
Südfrucht Kft. jogi képviselője, 
Kelemen Zoltán ugyanis úgy 
tudja, az önkormányzat be akar-
ja zárni a jelenleg működő 
egyetlen - kiskundorozsmai -

nagybanit. Tímár László gazda-
sági alpolgármester cáfolta, 
hogy ilyen döntés született vol-
na. Kelemen Zoltán viszont 
Bartha László polgármester a 
Szegedi Elet című lapban tett ki-
jelentésére hivatkozik, amely 
szerint a város új helyen keres 
megoldást a piac zavartalan mű-
ködtetésére. 

A Südfrucht Kft. levelében az 
általa felépítendő piacon har-
mincéves bérleti jogot ajánl a ke-
reskedőknek. A cég a felhívást fi-
zetett hirdetés formájában la-
punkban is közzétette. 

Folytatás a 3. oldalon 

Kettős halál 
a székkutasi 
úton 
Ketten vesztették életüket szom-
baton éjszaka frontális ütközés 
következtében a Székkutas és 
Kakaszék közötti úton - tudtuk 
meg a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság ügyeletesétől. 
Egy Volkswagen Golf, amelyben 
egy szentesi házaspár ült és 
Orosháza felől jött, ütközött egy 
vele szemben haladó, ugyanilyen 
típusú autóval, amit egy gádorosi 
férfi vezetett. 

A két sofőr életét vesztette, az 
asszonyt súlyos sérülésekkel 
szállították az orosházi kórház-
ba. A mentés teljes útlezárást 
igényelt. 

Pick-siker az újszegedi arénában 
A Pick Szeged az idén már negye-
dik alkalommal mérte össze ere-
jét a BL-döntős Fotex KC Veszp-
rém gárdájával. A tegnapi össze-
csapásig Zdravko Zovko tanítvá-
nyai örülhettek, esetleges győzel-
mük esetén pedig már a bajnoki 
aranyat ünnepelhették volna. A 
mérkőzés végig kiélezett küzdel-
met hozott (Bajusz és Csoknyai 
is a kizárás sorsára jutott), véde-
kezésben mindkét gárda reme-
kelt, a játékosoknak minden tu-
dásukra szükség volt, hogy mat-
tolják a jól védő Ivanovot és Ster-
biket. A Pick, az első perceket le-
számítva, végig a kezében tartot-
ta az irányítást és Bertáék több-
ször vezettek három góllal is. A 
végeredményt (20-18) Eklemo-
vics utolsó másodpercekben 
szerzett találata állította be. 

A labdarúgó NB II megyei 
rangadóján is nagy volt csata: az 
FC Szeged a 87. percben egyenlí-
tett, de a Makó a 89. percben 
megszerezte a győztes gólt, 2-1. 

A hazai publikum hosszú percekig ünnepelte a Fotex-verő Pick Szeged együttesét. Fotó: Gyenes Kálmán Részletek A Dél Sportja mellékletünkben. 

Fotó: Schmidt Andrea Folytatás az 5. oldalon 

Mentőernyővel ért földet első ugrásán a régészhallgató 

Életveszély a vizsgán 

Amikor rendben kinyilik az ernyő. Fotó Karnok Csaba 

Ötvenhárom, felsőoktatási in-
tézményben tanuló diák tett ej-
tőernyős vizsgát szombaton, is-
kolai testnevelés óra helyett. A 
kiképzés jól sikerült: egy húsz-
éves diáklány első ugrásán si-
keresen oldott meg egy vész-
helyzetet, és biztonságosan ért 
földet. 

Ha ritkán is, de még úgynevezett 
bekötött, nem kézi ernyőnyitású 
ugrásoknál is előfordul, hogy 
nem nyílik ki az ejtőernyő. He-
rendi Orsolya, a Szegedi Tudo-
mányegyetem másodéves régész 
szakos hallgatója szombaton dél-
előtt 800 méteres magasságban 
hajtotta végre első ugrását. Sike-
resen elhagyta a gépet, ám az er-
nyője nem nyílt ki, így körülbelül 
300 méteren maga nyitotta ki 
mentőernyőjét. 

„Ez volt az első ugrásom, zu-
hantam, és vártam, hogy kinyíl-
jon az ernyőm. Nem tudtam, mi 
fog történni, így egy darabig azt 
sem tudtam, hogy gond van. Az-
tán döntöttem, és meghúztam a 
mentőernyő kioldóját. Féltem, 
hogy összeszidnak: miért érek 
két ernyővel földet" - mondta 
már második ugrására készülve 
Orsolya. 

Semmiképpen sem hagyta vol-
na ki a második ugrást, és a ta-
pasztalt ejtőernyősök is erre biz-
tatták, hiszen így legyőzheti fé-
lelmét. Azt azonban még nem 
tudta: a szombaton történtek 
után tovább folytatja-e a sportot. 
„Azt hiszem, ez nem volt túl jó 
előjel" - mosolygott a szőke di-
áklány. 

Folytatás az 5. oldalon 
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