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T É M Á I N K B Ó L Még nem tudni, Szegeden maradnak-e a Hági régi képei 

üz le tközpont a Nagyá 
I - n a g y o b b c ipő- és kon fekc ióvá lasz ték 
• jobb á rakon o k t ó b e r 4 
I - k ö z e l e b b Önhöz! 

ELVONÁSOK VÉRHATÓK 
A FELSŐOKTATÁSBAN 
Az oktatási tárcát bírálta tegnapi 
szegedi sajtótájékoztatóján a 
Felsőoktatási Dolgozók 
Demokratikus 
Szakszervezetének országos 
elnöke a várható költségvetési 
elvonások miatt. 

3. oldal 

GYÁRTHATJÁK AZ EMBERI 
BŐRT SZEGEDEN 
Az eltelt egy esztendő alapján 
bebizonyosodott: megvalósulhat 
egy hároméves projekt távlati 
célja, az, hogy emberi bőripari 
méretekben állítsanak elő és 
bőrbank létesülhessen Szegeden. 
Az új technológiát főként a 
súlyos égési sérültek kezelésénél 
lehet hasznosítani. 

7. oldal 

Eladósorban a Szőnyi-pannók 

Szőnyi István gyönyörű képeire a Hági sok egykori vendége emlékezik szeretettel. Fotó: Gyenes Kálmán 

kában ugyanis régen nem látott szépségében ragyog a le-
gendás Hági éttermet egykoron ékesítő három eredeti, ti-
szai halászokat bemutató Szőnyi István-festmény. A pan-
nók nem véletlenül kerültek e kiállítás „fogadószobájá-
ba". 

A festmények tulajdonosa, Czinner Mihály a restaurá-
lás után itt talált megfelelő helyet a nagy méretű képek 
bemutatására, s reményei szerint hozzáértő befektetőre 

is. Czinner lapunknak elmondta, hogy a Szőnyi-alkotá-
sokat három esztendeje vásárolta meg - igen rossz álla-
potban. 

- A cigarettafüst, a zsír, a kávé, a vörösbor és a hosszú 
hányattatás nem tett jót az egyébként védett műtárgyak-
nak - mondta Czinner. 

Folytatás az 5. oldalon 

Újra láthatók a Hágit egykoron ékesítő Szőnyi István-
képek Szegeden. A felújított, védett pannókat a Han-
gárban állították ki. Czinner Mihály tulajdonos vevőt 
keres a 40-60 millió forint értékű festményegyüttesre. 

Cseppet sem szokványos látvány fogadja azokat, akik ki-
látogatnak a szegedi Hangár Expo- és Konferencia-köz-
pontba a lakberendezési kiállításra. A Hangár előcsarno-

A Szepark behajtja 
kinnlévőségeit 
Negyvenmilliós adósságot akar 
behajtani a Szegedi Parkolási 
Kft. azokon az autósokon, akik 
nem fizették ki az önkormány-
zat által előírt várakozási díjat. 
A bliccelők toplistáját közel 1 
millió 200 ezer forinttal vezeti 
egy autós. 

A Belügyminisztérium kiadja a 
parkolási szabálytalanságért 
megbüntetett autósok adatait. 

így visszamenőleg is számon ké-
rik azokat, akik eddig figyelmen 
kívül hagyták a fizetési fölszólí-
tásokat. 

A Szegedi Parkolási Kft. a bíró-
ság segítségével negyvenmilliós 
adósságot akar behajtani a azo-
kon az autósokon, akik nem fi-
zették ki az önkormányzat által 
előírt várakozási díjat. 

Folytatás az 5. oldalon 

Beinjekciózva is a Stuttgart legjobbja volt a Manchester ellen 

Szabics ördögöket űzött 
Gól és gólpassz. Ezekkel a 
szenzációs muta tókkal zárta a 
szegedi Szabics Imre a Stut t-
ga r t -Manches te r Uni ted lab-
darúgó Bajnokok Ligája-mér-
kőzést . 

Szabics Imre, szenzációs gólja u tán , örömében felkapta a 
l a b d á t . Fotó: Nemzeti Sport 

A labdarúgó Bajnokok Ligája 
egyik legnagyobb szenzációja-
ként, a Stuttgart Manchester 
elleni sikerében a szegedi Sza-
bics Imre döntő érdemeket 
szerzett. A német éllovas sze-
gedi származású támadója be-
injekciózva vállalta a meccset 
a vörös ördögök ellen, és kide-
rült: jól döntött . A találkozó 
másnapján délelőtt könnyű át-
mozgatást végzett a Stuttgart-
tal, miközben délig az összes 
tizenkilences számú Sza-
bics-mez elfogyott. 

Az orvosi vizsgálatok megálla-
pították: Szabics térdével nincs 
komolyabb baj, szombaton a 
Köln ellen már újra számíthat rá 
Félix Magath edző. 

Stuttgarti írásunk a 19. oldalon 

Csomor Ágnes balesete ellenére is végigjátszotta a főpróbát 

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

Az évad első premierjét tartja ma este 7 órától a 
Szegedi Nemzeti Színház prózai társulata: Luigi 
Pirandello színművét Almási-Tóth András ren-
dezésében láthatja a közönség. Az egyik fősze-
replőt, a mostohalányt játszó Csomor Ágnest 
baleset érte, ezért nyakmerevítőben játszotta vé-
gig a szerda esti nyilvános főpróbát. 

A Nobel-díjas olasz drámaíró, Luigi Pirandello 
színháztörténeti jelentőségű darabjának bemutatá-
sa mindig nagy kihívás egy társulat számára. Ala-
pos műhelymunkát, igazi csapatjátékot igényel a 
különös, színház a színházban alaphelyzet, vala-
mint a groteszk történet megjelenítése. Az előző 
szezon végén megcsappant prózai társulat szinte 
minden tagjára szükség volt a Hat szereplő szerzőt 
keres színpadra állításakor, sőt még Koczka Ferenc 
karigazgató is feltűnik az előadásban zongorista-
ként. 

A főpróbahéten kisebb baleset történt az egyik 
szereplővel, a mostohalányt alakító Csomor Ágnes-
sel, aki nyakmerevítőben játszotta végig a szerda 
esti főpróbát. - Egy hirtelen mozdulattól néhány 
nappal ezelőtt idegbecsípődés keletkezett a hátam 
közepén, amitől fölfelé teljesen lemerevedtem. 
Olyan fájdalmaim voltak, hogy az orvosom, dr. Vi-
rág György reumatológus a gyógyszerek szedésén 
kívül azt is javasolta: használjak nyakmerevítőt, 
ami megakadályozza a görcsös összehúzódást. A 
gyógyszerektől kezdek egyre jobban lenni, remélhe-
tőleg a premierre annyira rendbe jövök, hogy nem 
is kell már felvennem a nyakmerevítőt. Sokat kell 
pihennem, egyfolytában fekszem - mondta. 

Folytatás a 4. oldalon 
Csomor Ágnes a mostohalány szerepében a szer-
da es t i f őp róbán . Fotó: Miskolczi Róbert 

Szeretettel várjuk! 

VASÁRNAPIG TART A VÁSÁR 
A HANGÁRBAN 
Szakmai nappal kezdődött el 
tegnap a vasárnap estig tartó 
belsőépítészeti, lakberendezési 
és bútorkiállítás a szegedi 
Hangár Expo és 
Konferencia-központban. A 
vásáron szakemberek segítik az 
érdeklődőket a lakásbelső 
megtervezésében, a kiegészítők 
kiválasztásában. 

13. oldal 

http://www.delmagyar.hu

