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Teljes oldal
a kultúrának
Annyi a színházi és a zenei program a megyében, hogy olvasóink
ismételt kérésének eleget téve
önálló kulturáhs oldalt készítettünk - és készítünk ezentúl minden pénteken. Ma beszámolunk a
gyermekes családok számára szervezett Szegedi Várjátékokról, ahol
tegnap Kancsár József mesével indított, és Gálffi László is fellépett
az Edmund Keanről szóló monodrámával. Egyelőre a Vígszínházban próbál a Csárdáskirálynő parádés szereplőgárdája Alföldi Róbert irányításával. A rendező igazi
happeninget tervez a Dóm térre,
ahol Cecília, Szilvia, Bóni gróf,
Stázi és a többiek nem a nagybőgőbe, hanem vízbe ugranak majd.
A Megasztár döntőse, Aczél Gergő is fellép ma a Széchenyi téren.
Nyertes Zsuzsa és Straub Dezső
játssza ma és holnap Nino Manfredi vígjátékát, a Könnyű erkölcsöket az Anna fürdő udvarán.
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Az Anna-kúti kereszteződésben a
villamossínnek még egy évet ki kell bírnia,
mert elhalasztották a csomópont átépítését.

A szakmai elismerések és az egymást követő
megrendelések sem garantálják az üvegbeton
csongrádi feltalálójának biztos jövőjét.
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Hat metrószerelvényen és egy buszon robbant bomba - Több tucat halott és hétszáz sebesült

Terrortámadás a brit fővárosban

Részletek a 7. oldalon

Tévévita
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Orbán Viktor Fidesz-elnök vitáját az ország helyzetéről
ma 17 órától rendezik meg a Parlament Munkácsy Termében. Az
eseményt a Magyar Televízió, a
Duna Televízió és a Hír Tv is élő
egyenes adásban közvetíti.

A miniszterelnök Ígérete szerint
az M5-0s autópálya

Sebesülteket szállítanak a pokolgépes robbantás egyik helyszínéről, a londoni King's Cross metróállomásról
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Hivatalos brit források szerint 37-en, egyes hírügynökségek szerint viszont 45-en vesztették életüket a
tegnap délelőtti londoni robbantássorozatban. A terrortámadás megbénította a világváros közlekedését,
e s t é r e a z o n b a n lassan helyreállt a rend.

Még huszonnégy óra sem telt el azután, hogy London utcáin a 2012-es olimpia rendezési jogának elnyerését ünnepelték, amikor tegnap délelőtt kilenctől robbanások
sorozata rázta meg a brit fővárost. Hat metrószerelvényt,
valamint egy emeletes buszt ért terrortámadás. Lapzártánkig a hivatalos brit források harminchét, egyes hírügynökségek viszont negyvenöt halálos áldozatról szá-
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moltak be. A sebesültek száma 700-ra tehető, köztük van
egy 22 éves magyar egyetemista lány is. Az elhunytak között viszont nincsenek magyar állampolgárok. Egy Londonban dolgozó szegedi nő lapunknak telefonon elmondta, hogy a helyszínen nincs pánik, mivel az emberek régóta tudják, a brit főváros a terroristák egyik célpontja.
Az értesülések szerint az al-Kaida vállalta magára a merényleteket, de a brit rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg. A hatóságok nem találtak a robbanások környékén biológiai, vegyi vagy radioaktív szennyeződésre utaló
nyomokat.
A skóciai Gleneaglesben folyó G8-ak találkozójának
résztvevői egyhangúlag elítélték terrortámadást. A házi-

A makói Csala Sándorné
a Világ Igazai között
Mivel a második világháború alatt egy
nyolctagú zsidó családot bújtatott a makói
Csala Sándorné, ezért a Világ Igazai közé
fogadták. A legmagasabb izraeli állami kitüntetést tegnap vehette át a nyolcvankét
esztendős asszony a makói zsinagógában,
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gazda brit kormányfő, Tony Blair a tragédia után nem
sokkal Londonba utazott, hogy a helyszínen tájékozódjon az eseményekről.
Mádl Ferenc köztársasági és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök részvéttáviratban íejezte ki együtt érzését. Három budapesti bevásárlóközpontban tegnap bombariadó
volt, de a kiérkező tűzszerészek nem találtak semmit. A
magyar kormányfő elmondta, hogy az eddigi vizsgálatok
során nincs semmi összefüggés a londoni robbantások és
a három budapesti bevásárlóközpontot ért fenyegetés között.
Részletek a 2. és a 3. oldalon

Két lap szerint a rendőrség közelebb került a Szalma család gyilkosaihoz

Magyar „tanú" jelentkezett

ahol a megmentett Paskesz család jó néhány tagja megjelent, és könnyekkel a szemükben, meghatottan ölelgették a férjével
együtt érkező Csala Sándornét.
Bővebben a 3. oldalon

A Blikk szerint az új horgosi határátkelőhely körüli elszámolási vita áll a hatta.gú Szalma család kivégzésének hátterében. A legnagyobb példányszámú magyarországi napilap tegnapi számában az
olvasható, hogy a horgosi Szalma Nándor és családjának kiirtását egy magyar

Mc Hawer és a Tekknő koncert
Kormorán élő nagykoncert
Hooligans elo nagykoncert
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milliárdos tőkéjű építőipari cég vezetője
rendelte meg. Egy szerb napilap azt írta,
a rendőrség a gyilkos nyomára bukkant,
s az ügyben egy magyar „tanú" jelentkezett.
írásunk a 3. oldalon
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Homokháti Kistérségi Iroda, HPQ Kft., Humánszoft
Elektronikai Kft., Ikesz A u t ó c e n t r u m Skoda, ITC Kft.,
Katona László, Korall Uszodatechnika Kft., Kószó és Tsa
Bt., Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács, Miklós
Zoltánné Svéd természetes k o z m e t i k u m o k , Mizsei Zoltán,
Edison Kft., Montorg Kft., Mórahalom Közoktatásáért
Közalapítvány, Mórakert Szövetkezet, Nemzeti Kulturális
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Múzsa Magániskola, Mórahalom Önkormányzata, SZÖGAKT, Prioritás Kft., Limit Kft., Rotary CHib. Pinceszínház
Szeged, Szegedi Egyetem
Színház, Innogate, Molnár
Dixieland Barid, Prlntker, Művészellátó Szakbolt Szeged

