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MEHMET KARCSI KALVARIAJA Felelősségre vonás

Beszüntették a munkát a
szegedi nyomda dolgozói,
akik bérüket követelik.

Az Interpol magyarországi irodájánál azt
tanácsolták, hagyják ott Törökországban az
elrabolt Karcsikát.

A szegedi rendelőintézet
ügyében büntetőfeljelentésről
és vizsgálatokról döntöttek.

3. OLDAL

4. OLDAL

5. OLDAL

Szeged. N a p o s út 6.

•B 62/553-218

Hazament az új szíves asszony
Elhagyhatta tegnap a klinikát a
szívátültésen átesett Kónya
Mária. A sikeres - egyúttal az
első nem Budapesten elvégzett
- transzplantáció egyedi műtét
volt, megfelelő feltételek híján
egyelőre nem végeznek többet
Szegeden.

Dolgozóinak csoportos létszámleépítés keretében mond fel a
szegedi Ikarus gyár, amely bezárja kapuit. Az emberek munkaviszonyát ősszel szüntetik
meg. A munkások júniusi bérüknek csak a felét kapták meg.
A szegedi gyár, amely egykor 600
embernek adott munkát, végleg
bezárja kapuit. A 156 dolgozónak
csoportos létszámleépítés keretében mondanak fel. A cég kasszája
üres, a munkásoknak 20 millió
forinttal tartozik a kft. A dolgozók a menedzsmentet hibáztatják a kilátástalan helyzetért.

Élettársával, két gyermekével,
testvérével és édesanyjával érkezett Kónya Mária a tegnapi sajtótájékoztatóra, melyet közvetlenül hazautazása előtt tartottak a
Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikájának szívsebészeti osztályán. A mosolygós nő
talán most először foghatta hoszszabb ideig kezében két hónapos
kislányát, Maját, akiről mostanáig húga, Gyöngyi gondoskodott. Másik gyermeke, a két és
fél éves Béla Benedek pedig nem
győzte simogatni édesanyját,
akit hosszú ideig volt kénytelen
nélkülözni a család.
- Végig izgalommal teli időszak volt ez mindannyiunk számára - fogalmazott Bogáts Gábor, a műtétet végző főorvos.
Babik Barna egyetemi adjunktussal együtt kiemelte: erőn felüli volt az a munka, amit a nővérek végeztek az elmúlt időszakban. Rajtuk kívül még két
gyógyszergyártó cégnek tartoznak köszönettel: egy fertőzésekkel szembeni védekezőképességet és egy véralvadást segítő készítményt bocsátottak a klinika
rendelkezésére.

Részletek a 3. oldalon

Hooligans:
kevesebb
gázsi késésért
A tervezettnél másfél órával később állt színpadra a Hooligans
együttes a hét végén Mórahalmon. A zenekart a Homokháti
Sokadalom zárónapjára hívták
meg. A szervezők úgy döntöttek: a késés miatt nem fizetik ki
a fellépti díj teljes összegét.
A fesztivál szervezői szerint a
Hooligans nem teljesítette a
szerződésben foglaltakat, ezért
úgy döntöttek: az útiköltség mellett a szerződésben kikötött fellépti díjnak csupán 70 százalékát
fizetik ki a zenekarnak. A menedzserrel megegyeztek, ám ő úgy
véli: nem korrekt az eljárás,
ugyanis nem közölték velük,
hogy késés esetén kevesebb gázsi
üti a zenészek markát.
írásunk a 3. oldalon

Kónya Mária és élettársa, Mányai Béla két hónapos kislányukkal. Majával elhagyják a klinikát

Folytatás 32 5. oldalon

Visszatér a térre a Nabucco
Kesselyák Gergely rendezésében tavaly sikerrel mutatták be
a Dóm téren a Nabuccót,
amelynek második előadását elmosta az eső. Akkor döntött úgy
a szabadtéri vezérkara: ezen a
nyáron visszahozzák a népszerű
Verdi-operát, amit ma és vasárnap este láthat a közönség.

az M5-ös autópálya
•

A tavalyi főszereplők helyett újakat kértek fel: Nabuccót az olasz
Paolo Gavanelli alakítja, akit sokan napjaink egyik legjobb Verdi-baritonjának tartanak, és a világ legnagyobb dalszínházainak
rendszeres vendége. Abigélt a
Szegedről indult Rálik Szilvia
énekli, akit 2004-ben megválasztottak az év hangjának, és
aki most egy korábbi sikeres Abigéltől, Misura Zsuzsától tanul.
Kesselyák Gergely ezúttal már
eredeti szakmáját is gyakorolja,
azaz átveszi a karmesteri pálcát
is.
A további főbb szerepekben a
tavalyi gárdát láthatjuk: Gábor
Gézát, Szonda Évát, Kóbor Tamást és Vajda Júliát. Az előadás
címszereplőjéről és a már sok
szabadtéri produkcióban feltűnt
kesely paripáról, Kévéről lapunk
kulturális oldalán olvashatnak.

nap múlva ér Szegedre!
www.delmagyar.hu

TOYOTA
TESZT- ÉS SZALONAUTÓK

RENDKÍVÜLI
KEDVEZMÉNNYEL!
Szeged. Dorozsmai út 9. • 62/551 -700
Hmv.-hely. Szántó K. J. u. 178. • 62/535-700

Fotó: Gyenes Kálmán

Paolo Gavanellivel a címszerepben újítják fel a Verdi-operát

A miniszterelnök
íoérete szerint

•

Rendkívüli
kedvezmény!

Feltételek híján a klinikán egyelőre nem végeznek hasonló műtéteket, műszerre gyűjtenek

Vége
a szegedi
Ikarusnak

•

mazda 3

Ralik Szilvia (Abigél) és Paolo Gavanelli (Nabucco) a főpróbán a
dómszínpadon

Fotó: Káinok Csaba

Összeállításunk a 7. oldalon

AKÁR OFT ELŐLEGGEL!
Nyári akciónk keretében 1 db akciós SkodaFabia
modell vásárlása esetén minden egyes vásárló:

1 db 250 OOO Ft értékű
üdülési utalványt

+

1 db 250 OOO Ft
értékű robogót

kap ráadásként!*
Jöjjön és vegyen Skodát az IKESZ Autónál! Nálunk egy
tengerparti úttal és egy robogóval is gazdagabb lesz !
•Hiteles és készpénzes vásárlás esetén is

Az ö n Skoda-márkakereskedöje:

IKESZ Autó
A megbízható megoldás

6728 Szeged,
Dorozsmai út 48.
Tel.: 549-030

