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MA: SZILUETT 

DELMAGYARORSZAG 
TÉMÁINKBÓL 

FANTOMKÉPEK 
A GYILKOSOKRÓL 
Bemutatta a móri rablógyilkos-
sággyanúsítottjairól készített 
fantomképeket a rendőrség. Vi-
deofelvétel nem rögzítette a 
nyolc áldozatot követelő lövöldö-
zést, így a tanúvallomások alap-
ján rajzolták meg a tettesek port-
réját. A móri bankfiók kirablói 7 
millió forintot vittek magukkal. 

2. oldal 

ISMÉT DIVAT 
A FEKETE-FEHÉR 
Az idei nyári divatban a klasszi-
kus stílus elemei bukkannak föl: 
a fekete, fehér, piros geometrikus 
formák hódítanak. A virágmin-
tás ruhák, blúzok és háromne-
gyedes nadrágok, térdszoknyák 
megjelenése is várható a meleg 
hónapokban. 

Sziluett 

VITÁZÓ PIACOZÓK 
Egyesületet alakítottak a szegedi 
Mars téri piac átépítésének ter-
vét bíráló kereskedők, kisiparos-
ok és mezőgazdasági kisterme-
lők. Azt szeretnék, ha az új busz-
pályaudvart a jelenlegi ipari vá-
sár területén építenék föl, mert 
akkor a piacozók régi standjai-
kon maradhatnának. 

5. oldal 

BAJNOK LETT 
A ZALAEGERSZEG 
Fennállásának első bajnokságát 
nyerte Zalaegerszeg futballcsa-
pata. A „Zete" otthonában fo-
gadta az ugyancsak elsőségre tö-
rő Ferencvárost, amely a vezetést 
is megszerezte. A hazaiak azon-
ban egyenlítettek, s ezzel elhódí-
tották az első helyet. 

15. oldal 

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

Országos 
kutyamustra 
Vásárhelyen 
Eddig hétszázhatan neveztek a 
vasárnapi hódmezővásárhelyi 
kutyakiállításra. Azt, hogy az 
országos rendezvénynek ismét 
Vásárhely adhat o t thont , titkos 
szavazással döntöt ték el az eb-
tenyésztők. 

Országos kutyakiállítást rendez-
nek vasárnap Hódmezővásárhe-
lyen. A Magyar Ebtenyésztők Or-
szágos Egyesületének (MEOE) 
hódmezővásárhelyi szervezete 
2000-ben alakult újjá, és tavaly 
rendezte első kiállítását. A ME-
OE regionális értekezlete titkos 
szavazással döntötte el, hogy a 
tavalyi rendezvény magas szín-
vonala miatt az idén is a vásárhe-
lyieket támogatja az országos ki-
állítás megrendezésében. 

A vásárhelyi városházán tar-
tott szerdai tájékoztatón Sto-
kovszkyné Horváth Katalin, a 
vásárhelyi szervezet megbízott 
elnöke elmondta, eddig hétszáz-
hatan neveztek a versenyre, 
amely CAC, azaz nemzeti lesz, 
ugyanakkor a tavalyi sikernek 
köszönhetően nemzetközi - CA-
CIB -versenyeken győztes ebeket 
is elhoznak gazdáik; összesen öt-
ven indul az úgynevezett cham-
pion osztályban. A kutyákat 7 
órától viszik be a kiállítás terüle-
tére, fél tízkor lesz a megnyitó, 
majd a bírálatok következnek; 
egy órától agárversenyt rendez-
nek. Enyedi Róbertné vezetőségi 
tag arról tájékoztatott, hogy a bí-
rók az egyes fajtacsoportok győz-
tesei mellett az úgynevezett Best 
In Show keretében 2 órától a ki-
állítás legszebb versenyzőjét, va-
lamint a legszebb hódmezővá-
sárhelyi ebet is kiválasztják, és 
ezúttal internetes kutyaszépség-
verseny is lesz. A Hód-Mezőgaz-
da Rt. kutasi úti kiállítási terén a 
kutyák és tulajdonosaik mellett 
a vásározók is elférnek. A tizen-
négy éven aluliaknak a rendez-
vény ingyenes. 

Folytatás a 4. oldalon 

Már elkelt a Dóm téri jegyek 32 százaléka 

Morricone és Fenyő az idei sláger 
Már elkelt a belépőjegyek 32 százaléka a 
Szegedi Szabadtéri Játékok idei előadás-
sorozatára - jelentette be Korognai Károly 
főigazgató a budapesti Mátyás-pincében 
tegnap megtartott saj tótájékoztatón. 

Sokszínű programot kínál az idei nyárra is a 
71 éves Dóm téri csillagtetős színház, amely 

július 5-én Shakespeare III. Richárdjával 
nyitja kapuit. Az előadást Valló Péter rendezi, 
a címszerepet Kulka [ános alakítja, a további 
szerepekben is sztárokat láthat a közönség, 
többek között Bálint Andrást, Törőcsik Ma-
rit, Szervét Tibort, Almási Évát, Takács Kata-
lint, Székhelyi Józsefet és Ónodi Esztert. 
Máris nagy az érdeklődés Fenyő Miklós és 

Tasnádi István Made in Hungária című mu-
sicalje iránt, amit a budapesti József Attila 
Színházban ebben a szezonban mutattak be. 
Szegeden július 12-én és 13-án játsszák, Ko-
rognai Károly azt sem tartja kizártnak, hogy 
egy pótelőadást is meghirdetnek belőle. 

Folytatás a 4 . oldalon 

Egy hónapja nem szól Magyarország legnagyobb harangja 

Elnémultak a dóm tornyai 
Csaknem húszmillió forintos 
beruházás keretében hamaro-
san felújít ják a szegedi dóm ha-
rangszerkezetét, az elrepedt 
Szent Tcréz-harangot pedig va-
lószínűleg kicserélik. 

Nagyböjt óta hallgatnak a szege-
di dóm harangjai. A két torony öt 
rézharangja közül most csupán a 
26 mázsás Szent Imre nevűt üti 
meg negyedóránként a kalapács. 
A mozgatószerkezet mindkét to-
ronyban tönkrement, a Szent 
Imre lánca elszakadt, a Szent Te-
rézről elnevezett harang pedig el-
repedt. A rekonstrukcióra több 
cég, köztük egy passaui harang-
öntő és -felújító vállalkozás is pá-
lyázott. 

A szegedi dómot, azaz a Ma-
gyarok Nagyasszonya-templo-
mot 1930-ban szentelték fel. A 
Somogyi-könyvtár felőli torony-
ba négy harang került, a plébá-
niaépület felőli toronyba pedig 
1927-ben, nem kis erőfeszítések 
árán húzták fel az ország máig 
legnagyobb, csaknem 8 és fél 
tonnás harangját, melyet a világ-
háború hősi halottainak szentel-
tek. A baloldali toronyban a 26 
mázsás Szent Imre és a 4 mázsás 
Szent Teréz mellett helyet kapott 
a 10 mázsás Magyarok Nagyasz-
szonya és a „mindössze" 250 ki-
logramm súlyú Lélekharang. 

Folytatás az 5. oldalon 
Az ország legnagyobb, csaknem 8 és fél tonnás harangjának mozgatószerkezetét is kicserélik - mu-
tatta Kondé Lajos plébános. Fotó: Karnok Csaba 

A termelő haszna úszik el Az égési intenzív osztályra meghozták az első sérültet 

Forró vízbe esett a kisfiú A legutóbbi árzuhanás a hód-
mezővásárhelyi Kiss Lászlót is 
érzékenyen érintette. A Baridé-
hoz közeli hetven anyakocás te-
lep tulajdonosa mezőgazdasági 
üzemmérnök, tagja egy beszerzé-
si-értékesítési szövetkezetnek. 
Gyógyítja is a jószágokat, ha kell, 
hiszen nem hívhatnak minden 
apróság miatt állatorvost. Első 
osztályú sertéseket szokott lead-
ni, többnyire negyven darabot 
egy alkalommal. 

Kiss László úgy véli, olyan 
rendszerre lenne szükség ebben 
az ágazatban, amely pontosan 
meghatározza, mikor minek kell 
történnie egy ilyen zavar esetén, 
és ki miért, mire kaphat támoga-
tást. Mert ami van, az a lehető 
legrosszabb. Volt ilyen árzuha-
násra példa tizenöt évvel ezelőtt 
is. Ám míg akkoriban csak a 
mellékes jövedelem maradt el, 
ma jónéhány család megélheté-
se, jövője forog veszélyben. 

Mindeközben a sertéstelepek-
nek az uniós elvárásoknak is 
meg kellene felelniük. 

írásunk a 3 . oldalon 
A három és fél éves battonyai kisfiú, Viktor testének negyven százaléka megégett. Állandó nővéri 
jelenlétre van szüksége. Részletek a 3. oldalon. Fotó: Schmidt Andrea 

Régen csak a mellékes jövedelem 
ugrott, ha zuhant a sertésár. A 
mostanihoz hasonló válságok vi-
szont már jó néhány család 

egzisztenciáját veszélyeztetik. 
Csaknem száz forinttal csökkent 
két-három hónapon belül a hús 
lrilónkénti ára. 

A vásárhelyi gazda szerint a feldolgozóknak és a termelőknek egy-
formán kellene viselniük a következményeket. Fotó: Tésik Attila 

http://www.delmagyar.hu

