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TÉMÁINKBÓL 

SENKI SEM TUD SEMMIT 
A Medgyessy Péter miniszterel-
nök titkosszolgálati múltját vizs-
gáló bizottság csütörtöki ülésén 
meghallgatott politikusok egyike 
sem tudott arról, hogy a kor-
mányfő korábban kémelhárító 
tevékenységet folytatott. így nyi-
latkozott Gál Zoltán, a Né-
meth-kormány megbízott bel-
ügyminisztere, Füzessy Tibor, az 
Antall-kormány titkosszolgála-
tokat felügyelő minisztere is. 

2. oldal 

KÉSZÜL AZ OPERETTFALU 
Kükbe kházán reggeltől estig tar-
tó munkával készülnek a szom-
bati operettgálára. A falu lakos-
ságánál tízszer több vendég érke-
zésére számítanak. A műsor 
színteréül szolgáló főtér már ki-
csinek bizonyul a nagy érdeklő-
déshez képest. 

4. oldal 

KŐTÁR A VÁROS SZÉLÉN 
A szegedi újrókusi kőraktárban 
őrzik az utcák és terek burkolat-
cseréje idején fölszedett kocka-
köveket, amelyek hatalmas he-
gyekben állnak a telep udvarán. 
A raktárakban tárolják a fémtol-
vajok által gyakran „megritkí-
tott" közlekedési táblák pótlásá-
ra is szolgáló elemeket. 

5. oldal 

MEGSZÉPÜL TISZASZIGET 
Közel 10 millió forintért újítják 
föl a tiszaszigeti Szent Antal te-
ret. A falu központjában új ját-
szótér épül, a templomkertet 
parkosítják. 

5. oldal 

NAGY BANDÓ SZÍVMŰTÉTJE 
A szegedi származású humoris-
tán, Nagy Bandó Andráson egy 
héttel ezelőtt szívműtétet hajtot-
tak végre. Egy rutinvizsgálatot 
követően háromórás operáción 
esett át, pacemakert építettek be 
szervezetébe. Azt mondja, azóta 
sikerült lelkileg feldolgoznia a 
történteket, abban reménykedik, 
megél néhány „elemcserét" - fo-
galmazott fanyar humorral. 

4. oldal 

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

Ennio Morricone meglepte Lékó Pétert, végül mégis mindkétszer vereséget szenvedett 

Volt egyszer egy sakkjátszma 

Morricone (jobbról) tanult sakkozó, nyitásával meglepte Lékót. Kezdetben minden lehetséges volt. Végül a maestro gratulált a fiatal mesternek. Futó: Gyenes Kálmán 

- Attól tartok, nagy pofonokat fogok kapni Lékó Pé-
tertől, de hát én akartam - mondta a sakkmérkőzés 
előtt Ennio Morricone, aki biztos abban, hogy egy 
majdani világbajnokkal ülhetett egy asztalnál. 

A Délmagyarország-Délvilág a szabadtéri játékok szerve-
zőinek és a Novotel Szálló vezetőinek segítségével egy 
asztalhoz ültette a két világsztárt: Ennio Morriconét és 
Lékó Pétert. A sakkjátszmának csütörtök délután Novo-
tel Szálló adott otthont. A találkozóra mindkét fél erős 
szurkolótábort hívott: a sakknagymestert elkísérte apósa, 
Arsak Petroszjan, illetve Szonja, a felesége. A világbajnoki 
döntős Lékó Péter magával hozta kedvenc tábláját is. En-
nio Morriconénak fia, Andrea drukkolt, felesége csak ké-
sőbb érkezett a közeli Pick múzeumban tett látogatása 
végeztével. 

A mérkőzés kezdete előtt lapunk főszerkesztője, Szetey 
András üdvözölte a feleket. Az első lépés megtétele előtt 
Ennio Morricone elmondta, hogy már régóta szeretett 
volna egy asztalhoz ülni egy ilyen nagyszerű sakkozóval, 
ám attól tart, nagy pofonokat fog kapni az elkövetkező fél 
órában. - De semmi baj, én kértem a játszmát, szeret-
ném, ha Lékó Péter teljes erőbedobással játszana - tette 
hozzá, majd megköszönte remek emberi és sportemberi 
gesztusát, hogy vele, egy amatőrrel leül sakkozni. Biztos, 
hogy egy-két éven belül világbajnok lesz - így Morricone. 

Lékó Péter, mielőtt fekete bábuival lépett volna, elárul-
ta, hogy gyermekkora óta imádja a westernfilmeket, s 
mint sakkozónak, nem volt más álma, mint egyszer e fil-
mek zeneszerzőjével játszani, illetve megszerezni a világ-
bajnoki címet. E kettőből most az egyik teljesül. 

A sakkmérkőzést a nézőtéren ülők Bartos Ferenc, a 

Csongrád Megyei Sakkszövetség elnökének segítségével 
követhették: ő mozgatta a demonstrációs mágneses táblán 
a bábukat. Lékót meglepte, hogy ellenfeléről kiderült: ta-
nult sakkozó, nyitása ellen komolyan kellett védekeznie. 
Morricone felkészültségét a nézők között ülő nagymester, 
Veróczi Zsuzsa is ehsmerte. A zeneszerző igyekezett meg-
nehezíteni ellenfele dolgát, ám az első játszmát mégis elve-
szítette 13 perc alatt. Lékó gyors visszavágót ajánlott fel, ez 
már kicsit hosszabb idő elteltével, de ugyancsak a maestro 
vereségével zárult. A győztes rendkívül élvezetesnek találta 
a viadalt. Morricone elismerte, hogy ellenfele kicsit jobban 
játszott nála, s a rendkívüli megtiszteltetés kissé meg is 
hatotta, s ez rontott teljesítményén. Mindenesetre megkö-
szönte Lékó sportszerűségét. A különleges sakkjátszma 
résztvevőinek pezsgővel kedveskedtek a szeEvezők. 

WAGNERANIKÓ 

Afgánok a Kanyarban 
Újabb 21 határsértőt fogtak el a déli határszakaszon. A motorkerék-
páros határőrök a csikériai Kanyar büfénél tartóztatták fel a 14 afgánt 
és a 7 irakit, köztük 3 gyereket. A menekülteknél nem volt semmiféle 
okmány. Még június közepén indult el a kis csoport Iránból. Az em-
bercsempészek a gyerekeket 1400, míg a felnőtteket 2200 dollárért 
hozták el a magyar-jugoszláv határig. 

A teljesen kimerült vándorok menekültstátust kértek a magyar ha-
tóságoktól. A csoportot átszállították Szegedre, a bevándorlási és ál-
lampolgársági hivatalba, ahol kihallgatták őket. 

Az őserdei stílus 
A természetes alapanyagból, rat-
tanból, nádból és vesszőből ké-
szült bútoroknak és lakáskiegé-
szítőknek mindig nagy keletje 
van: a lakberendezésben különö-
sen nyáron hódítanak ezek a 
könnyed. A dzsungelbútoron kü-
lönleges érzés aludni, kiváló a re-
laxáláshoz és a gondolkodást, 
kreativitást is segíti. Az egészsé-
ges alvásra vágyóknak például a 
hálószobában: a széttárt páva-
toll-legyezőre emlékeztető natúr 
ágyvég, a mellette álló fonott éj-
jeliszekrények és a nádlámpa 

ORIASI ISKOLAI V A S A R A P R I N T K E R N E L ! 

Iskolába mindent egy helyen, csak a Printkernél! 
Bomba akciókkal várjuk vásárlóinkat! 

í z e l í t ő a k c i ó s á r a i n k b ó l : 
• kciai A/5 füzet 1 6 , - • 6 db-os színes ceruza 68,-

Szeretettel várjuk Szegeden, a Maros u. 29. szám alatti 
áruházunkban és a Nagyáruház földszintjén! 

ÍPRINTKFR Nálunk szakeladók 
segítik a vásárlást! 

egyedi hangolatot adnak. A vari-
ációk száma óriási. A vásárlás 
előtt azonban gondoljuk meg jól, 
hogy a kiválasztott darab illik-e 
a lakásunk anyag-, szín- és for-
mavilágába. 

A berendezéskor érdemes fi-
gyelni arra is, hogy ezekhez a ter-
mészetes darabokhoz milyen ki-
egészítőket társítsunk (elég gro-
teszk a fonott fotel alatt a perzsa-
szőnyeg, a rattanasztalon a Zsol-
nay-váza). 

írásunk a Családi körben 

Lemondás 
A Pick Szeged Rt. budapesti köz-
gyűlésén lemondott igazgatósági 
tagságáról Csáki György, Csikós 
Csaba és Oláh Lajos. Helyükre 
nem választottak új tagokat. Vér-
tes András ugyancsak önszántá-
ból vált meg a Pick felügyelőbi-
zottságának elnöki posztjától. 

Részletek a 3. oldalon. 

Lestrapált 
műszerek 
a klinikán 
Utoljára közel tíz évvel ezelőtt, 
1994-ben volt jelentősebb mű-
szerberuházás a szegedi orvos-
kar új klinikájának intenzív 
osztályán. A műszerek régiek, 
folyamatos javítást igényelnek. 

A szegedi orvosegyetem új klini-
kájának 6 ágyas intenzív osztá-
lyán évente 700-720 pácienst 
ápolnak. Regionális centrum-
ként négy megyéből fogadják a 
betegeket. 

A legsúlyosabb állapotban lé-
vő, baleseti, idegsebészeti és or-
topédiai műtéteken átesett bete-
gek ellátására hivatott osztály 
műszerei régiek, cserére szorul-
nak, folyamatos javítást igényel-
nek. 

A kritikusnak nevezhető mű-
szerhelyzetet az osztály minő-
ségügyi megbízottja, Pető Zoltán 
tanársegéd tavaly óta többször je-
lezte az orvoskar vezetőségének. 

Pető doktor úgy ítéli meg, hogy 
miután eddig intézkedés nem 
történt, a betegellátás jobbítása 
érdekében kötelessége a súlyos 
problémákat a nyilvánosság elé 
tárni. 

Lapunknak elmondta: az, hogy 
eddig nem történt tragédia, az or-
vosok és nővérek szakmai tudá-
sának, az intenzíven dolgozók jó 
csapatmunkájának köszönhető. 

Folytatás a 3. oldalon 

Parkolóház, ősszel 

Július helyett várhatóan csak szeptemberben készül el az első sze-
gedi parkolóház. A használati díjról a közgyűlés dönt. Nemes 
László, a Szepark Kft. igazgatója szerint az ár annyival lesz maga-
sabb a „szabadtéri" díjnál, amennyivel több szolgáltatást nyújta-
nak, mint az utcai várakozóhely. Részletekről az 5. oldalon olvas-
h a t n a k . Fotó: Miskolczi Róbert 
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