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TOVÁBB APADHAT A TISZA 
A múlt heti áradás után újra 
apad a Tisza, a napokban 
Szegednél 43 centivel kevesebb 
volt a vízszint a sokéves átlagnál. 
A vízhozam is jóval kisebb, mint 
az augusztusra számított 
középérték. Ha szükséges, napi 
egy centiméternyit le tudnak 
engedni a Tisza-tóból, ami 
jelentősen növelné a folyó 
vízhozamát. 

3. oldal 

10 HÍRÜNKET VISZIK 
Három napig külföldi újságírók 
ismerkedtek Szegeddel. Nem 
titkoltan azért hívták meg őket, 
hogy jó hírét vigyék a városnak. 
A vendéglátók remélik, a 
tollforgatók olvasóikkal 
megismertetik Szeged és a 
környék értékeit, idecsábítva 
minél több fizetővendéget. 

5. oldal 

FESTŐHALÁL MÁRTÉLYON 
Haláleset árnyékolta be a 38. 
mártélyi képzőművészeti 
szabadiskola hangulatát. A 
minap hiába ébresztették az 
üdülőterületen lévő sátrában a 30 
éve ide járó 48 éves Schmerka 
Gizellát. A többiek gyertyát 
gyújtottak az emlékére, és 
megpróbálták folytatni a munkát. 

8. oldal 
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TÉMÁINKBÓL A katalán világsztár Kiss B. Atillával és a szegedi szimfonikusokkal a Dóm téren 

Montserrat Caballé az est második felében tűzpiros estélyiben zarzuelákat énekelt a dómszínpadon. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás a 4. oldalon 

Ezrek a Körös-toroknál torait, s valószínű, hogy a huzat 
emelte le a védőfóliát, amely 
alatt a kisbaba megfulladt. 

Siker, csak a vízben 
A szentesi ütánpótlás vízilab-
dások ezüstévet zártak, míg a 
megyei focicsapatoknak ötven-
százalékosra sikerült a rajt. 

A szentesi vízilabdások kívánkoz-
nak az élre: az ifjúsági fiúk után a 
lányok is ezüstérmet szereztek az 
Eb-n. S ebben a válogatottban is 
találhatunk három szentesit. Az 

NB I/B-s FC Szeged hazai pályán 
vereséget szenvedett a Balassa-
gyarmattól (0-1), az NB Il-es gár-
dák közül a Makó FC Vecsésen 
nyert (5-0), míg a Szentes otthon 
ikszelt ( l - l ) az Orosházával. Lé-
kó Péter az 5. helyen zárta a dort-
mundi szupersakktornát. 

Részletek A Dél Sportjában 

Hét hónapos kisbaba tragédiája Mórahalmon 

Az ágyára csúszó fóliától 
fulladt meg a fiúcska 
A kiságyra hulló fólia okozta egy 
hét hónapos kisfiú halálát Mó-
rahalmon. A tanya fölújítása 
miatt takarták le a szoba bú-

Kedvező vízállás, ideális strand-
idő és remek programok várták 
a hét végén a szórakozni vá-
gyókat Csongrádon. 

A Körös-toroki napok koncert-
jei, látványos bemutatói ezreket 
vonzottak a hangulatos tiszai 

strand területére. A rendezvény 
sokak szerint szervezettebb 
volt, mint az eddigiek, az újból 
felállított parti színpadon egy-
mást váltották a sztárvendégek. 
A bulizni vágyó fiatalok mellett 
a fizetőképesebb középkorúak is 
jól szórakoztak a koncerteken. 

Telt ház volt a kempingben, sok 
visszatérő vendég már a tavaly 
lefoglalta a nyári szállást. Saj-
nos tragédia is történt: egy kis-
kunfélegyházi fiatalember a Ti-
szába fulladt. 

Bővebben az 5. oldalon 

Sokan keresték fel a Körös-toroki napok legkedveltebb helyszínét, a Tisza-partot. Fotó: Karnok Csaba 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Caballé elbűvölte a közönséget 
Nagy várakozás előzte meg a katalán 
szopráncsillag, Montserrat Caballé 
szombati áriaestjét: élő legenda ri tkán 
fordul meg a Dóm téren. A show-mű-
sornak is beillő koncerten a közönség 
lelkesen ünnepelte a világsztárt és a 
hazai közreműködőket. 

Tűzpiros flamingóvirágból készült kom-
pozíciókkal dekoratív színpadképet készí-
tettek Montserrat Caballé szombati hang-
versenyére a szabadtérin. Felfokozott han-
gulat érződött a koncert előtt a Dóm té-
ren. Az ekhós szekérből kialakított pénz-
tárnál másfél órával a kezdés előtt hosszú 
sor kígyózott, sokan az utolsó pillanatban 
döntöttek úgy: nem hagyhatják ki a kü-
lönlegesnek ígérkező estét. A muzsikusok 
is izgatottabbak voltak a szokásosnál, csu-
pán egyetlen próbára volt lehetőségük elő-
ző este a dívával, aki nehezen pihente ki 
az utazás fáradalmait, és a koncert előtt is 
panaszkodott, nincs teljesen rendben, 
egész nap csak egy vajas kenyeret evett 
lekvárral. 

A kezdésre megtelt a nézőtér: a polgár-
mester mellett a kulturális miniszter ült a 
páholyban, és eljött Szegedre a diplomá-
ciai testület több tagja is. Gyüdi Sándor 
igazgató-karnagy dirigálásával indításkép-
pen A végzet hatalma című Verdi-opera 
nyitányát játszotta a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar, majd Kiss B. Atilla Rodolfo áriá-
ját énekelte a Luisa Millerből. Hatalmas 
ováció, bravózápor fogadta a karmester 
karján elegáns, csillogó fekete estélyi ru-
hában megjelenő Montserrat Caballét, 
aki először a Fűzfadalt és az Ave Mariát 
énekelte az Otellóból. 

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

Tragikus körülmények között 
meghalt egy hét hónapos kisfiú 
egy mórahalmi tanyán. A ház 
külső fölújítása miatt műanyag 
fóliával védték a por ellen a búto-
rokat. A feltételezés szerint a kis-
baba szobájában a huzat emel-
hette meg az egyik fóliatakarót, 
amely a kiságyra csúszott, s a 
gyermekre tekeredett. Amikor 
benyitottak hozzá, azonnal or-
vost hívtak, de már nem tudtak 
rajta segíteni: a csecsemő meg-
fulladt. 

Mórahalom belvárosában va-
sárnap délután még nem tudtak 
a tragédiáról. Egy asszony akadt 
csak, aki hallotta a tévében a 
hírt, a többi megkérdezett hely-
beli csak döbbent csodálkozással 
rázta a fejét, mintha el sem tud-
nák elképzelni, hogy a környékü-
kön ilyesmi megtörténhet. 

A településről kivezető út mel-
letti étteremben már távoli isme-
rősként emlékeztek a családra: 
három gyermekük van, mond-
ták, két kislány után született a 
kisfiú. 

A szomszédokat is mélyen megrendítet te a tragédia híre. 

A Tüsök sori tanyák csöndesek 
a szűnni nem akaró forróságban, 
a néptelen homokdűlőn jó ideig 
teremtett lélekkel sem találkoz-
tunk. Aztán rövid időn belül ket-
ten is megálltak beszélgetni. Bor-
sos Sándor kerékpárjáról leszáll-
va kérdezte, segíthet-e valami-
ben. Kiderült, hogy ismeri a sze-

DM-fotó 

rericsétlenül járt családot, éppen 
átellenben lakik. Az asszonyt 
szinte mindennap látja, szomba-
ton délelőtt még kint kapált a 
kertben. A kisfiú haláláról azon-
ban a férfi nem tudott, nagyon 
megdöbbentette a hír. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

