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TÉMÁINKBÓL 

KET SVÉD DIXIE-ZSONGLOR 
A vasárnap éjszakai dixie-gála 
nézőit nem kényeztették el a 
hangtechnikusok: a nagyszerű 
zenészeknek így nem is sikerül-
hetett tűzbe hozni a szabadtéri 
közönségét. Néhány felemelő 
pillanat azért így is megmarad-
hat, mint például a két Látó Fe-
renc violinpárbaja. A svéd ven-
dégművészek zsonglőrmutatvá-
nyokat is előadtak. 

4. oldal 

PISZTOLLYAL A BEVÉTELÉRT 
Fegyveres rablók jártak a Jo-
ker-totózókban. A szegedi Kószó 
"István két totózójának bevételét 
is elvitték a bűnözők, ezért idő-
záras kasszát és videokamerát is 
felszereltet üzleteiben. Mindkét 
elkövető személye egyelőre is-
meretlen. A helyiségeket a rend-
őrségre bekötött riasztó is védi, 
ez már iszkolásra késztetett egy 
késsel hadonászó nőt. 

5. oldal 
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Napi ajánlat: 
PROFI KETCHUP 

500 g 

119 Ff 
Aiánlalunk csak a készlel ereiéig tart! '238 Fí/Kg 
Hodmezövasartwly, Andrassy ot • Szeged. Makkostai kit. 4. 

GYALARET, KECSKESTELEP... 
Szeged választókörzeteit bemu-
tató sorozatunkban Papp Zoltán 
képviselő beszél arról, miben 
változott meg a legutóbbi válasz-
tások óta Gyálarét, Kecskéstelep, 
Szentmihály és Klebelsbergtelep 
élete. A képviselő - aki 12 év 
után nem indul újra - büszkén 
beszélt a csatornahálózatról, s 
szomorúan a Holt-Tiszáról. 

5. oldal 
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A Nyírségbe, apjához utazott Mezei Enikő 

Előkerült a zombori lány 
Tíz nap távollét után hazakerült az a kis-
zombori lány, akit az eltűnése után kö-
röztek. Min t kiderült, a Nyírségbe, édes-
apjához ment . 

Mint korábban megírtuk, a tizenkilenc esz-
tendős Mezei. Enikő augusztus elsején reggel 
indult el a Pollner Kálmán utcai családi ház-
ból. Otthon hagyta édesanyját, öccsét és 
másfél éves kislányát, Barbarát is, akinek az 
édesapja börtönbüntetését tölti. A család 
nem tudta mire vélni Enikő távozását, sejtel-
mük sem volt arról, hová mehetett. Nagyon 
aggódtak a lányért, még az is megfordult a fe-
jükben, hogy valaki „befogta" őt és ha akarna 
sem tudna hazajönni. Édesanyja közvetlenül 
az eltűnés után azt nyilatkozta lapunknak: 
Enikő a szülés után szomorú volt és egy ideig 
szinte csak a testvérének tekintette a kis-
lányt - igaz, ellátta, gondozta és az utóbbi 
időben közel került hozzá, anyaként viselke-
dett vele. Am gyakran mondogatta, hogy ele-
ge van a szegény életből és hogy el kellene 
költözniük Kiszomborról, ahová alig egy éve 
költöztek a Nyírségből és azt is panaszolta, 
hogy nincsenek barátai. 

Mint utóbb kiderült, Enikő éppen az egyko-
ri szülőföld, Nyíregyháza felé vette az irányt 
augusztus elsején. Édesapjához utazott, aki 
az anyjától évekkel ezelőtt elvált. Arra a kér-
désre, hogy miért ment oda, röviden ennyit 
válaszolt: „Mert ott jó helyen voltam." Úgy 
tűnik,, édesanyja megérzése helyes volt: a fia-
tal anyuka főként a nehéz körülmények élői 
keresett menedéket az ország másik végén. A 
vékony, hosszú hajú fiatal lány éppen tíz na-
pot töltött Nyíregyházán. Azt mondja, jól 
érezte ott magát, pihent egy kicsit. Igaz, a vé-
ge felé, amikor meghallotta, hogy körözik, 
már nemigen mert az utcára menni. A haját 
feketére festette, de - mint mondja - nem 
csak azért, hogy ne ismerjék meg: ezt már 
régóta tervezte. 

Folytatás a 4. oldalon Enikő hazatért: kislány a boldog anya karjában. Fotó: Miskolczi Róbert 

Bartha 
és Tímár 
tárgyal 
Tímár László szerdán jelenti be, 
lemond-e alpolgármesteri tiszt-
ségéről és távozik-e a Fi-
desz-MPP szegedi csoportjából. 
Bartha László polgármester ma 
négyszemközt tárgyal Tímár-
ral, és megbeszélésükön ezeket 
a kérdéseket is érintik. 

Tímár László, Szeged gazdasági 
ügyekért felelős alpolgármeste-
re, a Fidesz-Magyar Polgári Párt 
szegedi csoport elnökségének 
tagja hétfőn nem nyújtotta be 
lemondását Bartha László pol-
gármesternek. Tímár László la-
punk megkeresésére azt mond-
ta, döntését szerdán jelenti be, 
akkor válaszol arra a kérdésre is, 
hogy távozik-e pártja helyi cso-
portjából, és más alapszervezet-
ben folytatja-e politikai pályafu-
tását. 

A város gazdasági ügyekért fe-
lelős alpolgármestere, mint teg-
napi lapszámunkban megírtuk, 
a Fidesz-Magyar Polgári Párt 
szegedi szervezetének pénteki 
ülésén jelentette be: lemond al-
polgármesteri tisztségéről, 
egyúttal kilép a párt helyi cso-
portjából, párttagságát azonban 
nem szünteti meg, más alap-
szervezetben folytatja politikai 
pályafutását. 

Az alpolgármestert bejelentése 
után többen - köztük nem csak 
Fidesz-tagok - próbálták rávenni 
szándékának megváltoztatására, 
Tímár valószínűleg ezért halasz-
totta el szerdára a végleges dön-
tés meghozatalát. 

Folytatás a 3. oldalon 

Csaba labdával vár új vesére 
A fábiánsebestyéni Balázs Csaba meghívást kapott a 
közeljövőben Balatonaligán megrendezendő szerv-
átültetettek és művesekezeltek II. Európa-játékára, 
ahol asztaliteniszben méri össze tudását a verseny-
társakkal. A világon rajta kívül még nyolc ember 
szenved abban a ritka betegségben, amit a vérlemez-
kék hiányával lehet jellemezni. Már túl van egy 
szervátültetésen, ami sajnos nem sikerült: két hó-

nap után sem indult be a kapott szerv. Balázs Csaba 
jelenleg hetente háromszor jár dialíziskezelésre a 
szegedi klinikára és évek óta ismét veseátültetésre 
vár. És mindemellett rendszeresen asztaliteniszezik 
és tollaslabdázik. Azt mondja, az számít betegnek, 
aki magát annak tartja, ő pedig küzd ellene. 

írásunk az Ép testben 

Nyári eső: áldás és átok is lehet 
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Míg északkeleten hatalmas 
pusztítást végeznek az esőzé-
sek, áradások, addig megyénk-
ben nem várható katasztrófa. 

Az ország északi részén feltűrt 
nadrágban, gumicsizmában men-
tik az esőzések miatt kialakult 
özönvíz elől a menthetőt, addig 
térségünkben mohón iszik a 
szomjas föld, s az eső itt is esik, de 
mégsem elég. Ritka az ilyen szél-
sőséges időjárás, s mint térképün-
kön is látható, környékünkön egy 
hét alatt csupán 8,6 százalékkal 
esett több csapadék az átlagosnál, 
míg északkeleten közel ötszörös 
mennyiség hullott. Budapestet és 
környékét megbénította a hirte-
len lezúduló eső, Miskolcon és a 
Felső-Tisza vízgyűjtő területén 
több családot kitelepítettek. A 
csapadékszegény vidéknek szá-
mító Szeged és Békéscsaba térsé-
gében volt ugyan felhőszakadás, 
ám még elégnek sem bizonyult. 

írásunk a 3. oldalon 

Képtárat álmodott 
az új szegedi ligetbe 

Balogh Levente az épület terveit muta t ja . Fotó: Hollósi Zsolt 

Balogh Levente a művészetek 
templomának szánná azt a kü-
lönleges formájú épületet, amit 
d iplomamunkaként az újszege-
di ligetbe tervezett. 

Aranyi Sándor festőművész, a 
Szög-Art egyesület elnöke és az 
SZTE JGYTFK Rajz és Művé-
szettörténet Tanszék vezetője 

lelkesen hívott telefonon: érde-
mes lenne beszámolni arról, 
hogy egy szegedi építész nagy-
szerű képtárat tervezett a liget-
be. A képzőművészek egy részé-
nek tetszését már elnyerte az új-
szerű épület, ők örömmel ven-
nék, ha megvalósulhatna. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

