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Csinosodik a liget PUSKÁS GYEPMESTEREK Ha vérzik az orr 
Az újszegedi ligetre 31 milliót 
költenek, hogy május elsejére 
megszépüljön. 

Kábító lövedék kiröpítésére alkalmas puskát 
kapnak Szegeden a gyepmesterek az 
önkormányzat döntése alapján. 

Az orrvérzés gyakori kórjel, 
ha ismétlődik, akkor 
veszélyes lehet. 
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Groteszk vita a karíkatúraszobrász Csíky portréjáról-Tóth Sándor tiszteletlenséget emleget 

Gyulay: A pápához méltó a szobor 
Már a leleplezése előtt nagy port 
kavart Csíky László szentesi or-
vos, szobrász II. János Pál pápá-
ról készült alkotása, amit a sze-
gedi dómban tegnap a szentmise 
után avattak (el. A szobrot nem 
zsűriztették, mivel az egyházak-
ra a törvény nem vonatkozik. A 
szakma mintha fanyalogna. 

II. János Pál pápáról Csíky László 
szentesi orvos, szobrász 
1995-ben készített bronzszobrot, 
melyet most ingyen ajánlott fel a 
szegedi dómnak. Az alkotást 
Gyulay Endre megyés püspök 
tegnap délután leleplezte, megál-
dotta és megszentelte. Korábban 
a szobrot több plébánia kifogásol-
ta és elutasította - információnk 
szerint. Kérdésünkre válaszolva a 
Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia titkárságán azt mond-
ták: az alkotást nem ismerik, te-
hát ők nem utasíthatták vissza. 

Az egyházi területen kiállított 
műalkotást nem kell zsűriztetni, 
de ajánlott, hogy „ne akármi ke-
rüljön a többi remekmű közé. Et-
től persze a szobor még lehet jó, 
ha megnézem, szívesem elmon-
dom a véleményem" - jelentette 
ki Tóth Attila szegedi művészeti 
író, a köztéri szobrok szakértője. 

Folytatás az 5. oldalon Gyulay Endre püspök az adományozó alkotóval, Csíky Lászlóval közösen leplezte le a pápaportrét a dómban Fotó: Karnok Csaba 

Folyó árad, 
belvíz támad 
Egy nap alatt tizenhat centimé-
tert emelkedett a Tisza vízszintje 
Szegednél, melynek oka a víz-
gyűjtőn lehullott csapadék. A fo-
lyó megyei szakaszán első fokú az 
árvízvédelmi készültség. A szűn-
ni nem akaró esőzés miatt a bel-
vízveszély is egyre nagyobb, már 
több mint tizenháromezer hektár 
van víz alatt Csongrád megyé-
ben. A tűzoltóknak tegnap igen 
sok dolguk akadt, hiszen nem 
egyszer riasztották egységeiket. A 
víz már házakat veszélyeztetett. 
Több helyen szivattyús vízeltávo-
lításra volt szükség. A következő 
napokban is esni fog az eső. 

Cikkünk a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

25 
nap múlva ér Szegedrel 
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A Budapesti Operettszínház anyagi okok miatt kihátrált a produkcióból 

Elmarad a Boccaccio-előadás 
a Szegedi Szabadtéri Játékokon 
A koprodukciós partner visszalépése miatt nem állítják színpadra 
Franz von Suppé nagyoperettjét, a Boccacciót, a szegedi sza-
badtérin, helyette a Csárdáskirálynőt rendezi meg Alföldi Róbert. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Elmarad a Szegedi Szabatéri Já-
tékok idei évadja sokáig titkolt, 
majd sztárelőadásaként beha-
rangozott Boccaccio. A szerve-
zők a Budapesti Operettszín-
házzal együttműködésben sze-
rették volna bemutatni július 
29-én és a következő két estén 
Franz von Suppé nagyoperettjét, 
a Boccacciót. Az Alföldi Róbert 
rendezésében tervezett produk-
cióból három előadást tartottak 

volna ezen a nyáron a Dóm té-
ren, majd kisebb változtatással 
2006 őszétől a fővárosi teát-
rumban újították volna fel. A 
Budapesti Operettszínház költ-
ségvetési megvonása miatt kö-
zölte: kénytelen visszalépni a 
koprodukciótól. Információink 
szerint a Kerényi Miklós Gábor 
vezette színház költségvetését 
40 millió forinttal csökkentet-
ték, ezért nem tudja vállalni a 
szegedi Boccaccióban a rá eső 15 
millió forintos részt. A produk-

ciót csak úgy tudná létrehozni a 
szabadtéri, ha vállalná ezt a 
plusz költséget — így viszont rá-
fizetéses lenne az előadás. A já-
tékok vezérkara ezért úgy dön-
tött: Kálmán Imre leghíresebb 
operettjét, a Csárdáskirálynőt 
mutat ják be a Suppé-operett he-
lyett. Alföldi Róbert állítja szín-
padra az örökzöld darabot: töb-
bek között fellép a produkció-
ban Hernádi Judit, Gálffi László, 
Rálik Szilvia, Bodrogi Gyula és 
Stohl András. Az előadások idő-
pontja változatlan. A Boccacció-
ra korábban megvásárolt jegyek 
érvényesek, vagy július 20-áig 
visszaválthatók. 

Vidrabaj 
Mire a horgászok észbe kaptak, a 
falánk vidrák öt mázsa halat ki-
ettek az algyői horgászegyesület 
egyik tavából. A kár mintegy há-
romszáz ezer forint. A védett tet-
teseket élve kell kézre keríteni, 
ezért valószínű, hogy csapdákat 
helyeznek ki. 

írásunk a 4. oldalon 

Vajdasági 
gyásznap 
Gyásznapot hirdetett holnapra a 
Vajdaságban a tartományi kor-
mány a nagybecskereki baleset 
áldozatainak emlékére. A bal-
esetben hárman életüket vesztet-
ték, a hatóságok továbbra is 13 
eltűntet tartanak nyilván. Félő, 
hogy mindannyian a Tiszában 
lelték halálukat, s a tetemek egy 
részét valószínűleg a folyó fene-
kén húszméteres mélységben 
fekvő buszroncs rejti. A busz ki-
emelése a vízből eddig nem járt 
sikerrel. 

Részletek a 2. oldalon 

György ígéri, 
nem zár be 
a Virág 
Nem zár be a Virág-nyilatkozta 
tegnap lapunknak a patinás sze-
gedi cukrászda tulajdonosa. 
György Attila nem tartja sze-
rencsésnek, hogy a különböző 
cégek az újságon keresztül re-
volverezik a közvéleményt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Eszünk ágában sincs bezárni a 
Virágot, hiszen a két cukrászda 
felújítására a vételárral együtt 
mintegy másfél milliárd forintot 
költöttünk, és rengeteget dolgoz-
tunk, dolgozunk a vendégeinkért 
- mondta tegnap György Attila. 
A Virág cukrászda Kft. tulajdo-
nosa a lapunk pénteki számában 
megjelent cikkre reagálva közöl-
te: tiszteletben tartják a függet-
len magyar bíróság döntését és 
határidőn belül kifizetik a Céd-
rusbau Bt.-nek megítélt 666 ezer 
forintot. 

Folytatás a 4. oldalon 

Nem értem, anya 
A könyvekben a száz betűnél hosszabb mondato-
kat a tanulók már nehezen értelmezik - állítják a 
szakértők. Ennek ellenére nem ritkák a sokkal 
hosszabb és bonyolultabb szövegek. Ráadásul az ál-
talános iskolás tankönyvek tele vannak olyan sza-
vakkal, melyeket az adott korosztály nem használ 
vagy nehezen ért meg. Ormánság, alakoskodás, pa-
lócok - a szerkesztők szerint ezeket a kifejezéseket 
már az elsősöknek is illik tudni. Ugyanakkor az ok-
tatási minisztériumban azt szeretnék, ha a lexiká-
lis tudás helyett a képességfejlesztés nagyobb hang-
súlyt kapna. Ezért azt tervezik, hogy megváltoztat-
ják a tankönyvvé minősítés rendjét. Szeptembertől 
még nem várható újítás, hiszen az iskolák már 
megrendelték a kiadványokat. 

írásunk és jegyzetünk a 3. oldalon 

Védett, óvott 
műemlékek 
A műemléki világnap kapcsán érdekességek után 
kutat tunk a szegedi védett épületek gazdag világá-
ban. Kerestük a legkisebb és legnagyobb, legidő-
sebb és legfiatalabb műemléket. Meglepetésre is 
bukkantunk: olyan középületek is védettséget él-
veznek, ahová naponta százával térnek be az 
ügyes-bajos dolgaikat intéző emberek. Sőt: még 
filmet is nézhetünk műemléki környezetben. A 
folyamatosan bővülő listára nemcsak házak, ha-
nem másfajta építmények is fölkerültek. így pél-
dául több szobor mellett egy síremléket is védetté 
nyilvánítottak. 

Részletek az 5. oldalon 

.A világ egyik vezotö divíittérvézőjéként mindig o stduat ea a mnow-got tartom szám olött L átom 
alapelemei. Ösztönösen ezt keresem, s amint meglátom, tudom, rataláltam " ,'Qérard/ 
A Ford is ezt tartotta szernetott. envkor megalkotta ezt az igazán vdnzö autót Az uj FcxdFocua maga-
sébbkategónak jellemzőit viseli. Aformatorvezés? Végletekig kifinomtaAbelső tér? Preciz és komfortos 
- önmagaben is egyedülálló élmény t nyüjt. A motor? Euűpe legjobb szakemberei fejlesztették ki. 
Számtalan tectmikai újítás, amivel a FordFocue biztonságot es felejttietetten vezetési élményt nyújt 
Önnek. Legyen most oz öné o valódi stlus és minőségi 
A további részietekről érdeklődjön Ford-márkakereskedésünkben 
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Új FordFocus Mnöség. Megbízhatóság 

Hovány Szeged Kft. 
6 7 2 1 Szeged , Berlini krt. 4 / 9 . • Szalon: 6 2 / 5 5 6 - 3 0 0 

www.fordhovany.hu » Szerviz: 6 2 / 5 5 6 - 2 0 0 
vegyes átingtogyasztés: 4,fl -7.7 i/100 km. CO,-kibocsátás: 10« 2«4 g/km. 

http://www.delmagyar.hu
http://www.fordhovany.hu

