
Súlyos, életveszélyes sérülések-
kel szállították kórházba egy hó-
nappal ezelőtt a szentesi Rená-
tát, miután kizuhant a negyedik 
emeletről. Mára teljesen fel-
épúit. Édesanyja a balesetkor 
otthon volt, éppen legkisebb fiá-
val foglalatoskodott. Renátó sú-
lyos, életveszélyes sérüléseket 
szenvedett, de egy hét után ha-
zaengedték. 

írásunk az 5. oldalon 

A miniszterelnök 
igérete szerint 

azM5-ös autópálya 
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nap múlva ér Szegedre! 
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Perelnek 
a pennysek 
Munkaügyi pereket kezdemé-
nyez négy, a makói Penny Mar-
ketből elbocsátott asszony a 
munkáltatója ellen. Szerintük 
olyan problémákra hivatkozva 
tették őket utcára, amelyekről 
nem ők tehetnek. Személyi sza-
badság megsértése címén pedig 
hamarosan mások is kártérítést 
követelnek a Pennytől, mivel egy 
alkalommal addig nem mehet-
tek haza, amíg nem takarítanak 
ki. A cégvezetés szerint valótla-
nok az állítások. 

Részletek az 5. oldalon 

Nyomdászok 
Holnap Budapesten, az anya-
cég, a Kossuth Nyomda Rt. 
székháza előtt tün te tnek a 
szegedi nyomdászok, akik el-
maradt munkabérüke t követe-
lik. A dolgozók szabadságot 
vettek ki, a fővárosba bérelt 
buszon utaznak. 

írásunk az 5. oldalon 

Eget verő ponthatárok az egyetemi slágerszakokon 

Violetta 134 pontja 
kevés a pszichológiára 

Újabb hőségrekordra készülhetünk-Az idősek, a betegek vigyázzanak! 

Mától fenyeget a kánikula 
Bizonyos szakokon a tavalyinál negyvennél is több pontot kellett 
produkálni idén felsőfokú oktatási intézménybe való bejutáshoz. A 
Szegedi Tudományegyetemen a közgazdasági-gazdálkodási szakra 
például 135 ponttal lehetett felvételt nyerni, ez 41-gyel több, min t 
amennyivel tavaly bejutottak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Megugrottak a ponthatárok, 
20-40 ponttal többre volt szükség 
az idén ahhoz, hogy egyetemi pol-
gárok lehessenek a fiatalok. A 
kedden éjszaka közzétett felvételi 
ponthatárok alapján ez a legszem-
betűnőbb változás. Amiből adódik 
a következtetés: az idén bevezetett 
új rendszer az emelt szintű érett-
ségi és a minél több idegen nyelvi 
vizsga felé tereli a diákokat. Ez 
egyszersmind nagyobb szelekciót 
is jelent. Magyar Bálint miniszter 
tegnap reggel úgy fejezte ki magát, 

hogy aki nem mer nekivágni bio-
lógiából az emelt szintű érettségi-
nek, az ne akarjon orvos lenni. 
Azt is kijelentette, az a cél, hogy a 
tömegképzés mellett legyenek elit 
egyetemek. 

Mivel a felsőoktatási intézmé-
nyek idén nem tették felvételi 
követelménnyé az emelt szintű 
érettségit, nagyon sokan a 
„könnyebb utat" választották. 
Nem gondoltak rá, hogy ennyire 
megemelkednek a ponthatárok. 

Folytatás, jegyzet a 3., a szegedi egyetem 
ponthatárai a 12. oldalon 

Paprikaügy 
A Nemzeti Nyomozó Iroda vád-
emelési javaslattal adta át a ta-
valy kora ősszel kirobbant papri-
kabotrány aktáit a Bács-Kiskun 
és Csongrád megyei ügyészség-
nek. Eddig egyszerre két bűncse-
lekményben is nyomozott az iro-
da, valamint a rendőrség, a szű-
rőn szegediek is fennakadtak: a 
Szegedi Paprika Fűszer- és Kon-
zervgyártó Rt. három vezető 
munkatársa, valamint a cég ellen 
javasolnak vádemelést. 

Részletek a 3. oldalon 

Renátó 
meggyógyult 

A 70 centis 
póni, Rubin 
Mindössze 50 cintis volt szü-
letésekor a vásárhelyi pónibé-
bi, Rubin. Két hét alatt 20 
centi t nőtt , ám ez a tempó 
nem tar t sokáig, mert a kifej-
lett példányok sem magasab-
bak 1 méter 20 centinél. Gaz-
dája, i f j ú Rácz Sándor istálló-
jában négy póni és egy arab te-
livér várja a lovagolni és séta-
kocsikázni vágyó gyerekeket. 
A ház előtt figyelemfelkeltő 
tábla: Pacitaxi. Sándor egyéb-
ként évek óta terápiás lovag-
lással is foglalkozik, órákat 
tart a fokozott gondoskodást 
igénylő gyerekeknek. 

Riportunk a 4. oldalon 

Tfegnap az újszegedi SZUE-ban már sokan lubickoltak, hűsöltek a medencékben 

A hét második felében már 35 fok feletti 
hőmérsékletek várhatók, mától több helyen 
is megdőlhetnek a korábban mért hőség-
rekordok. Az eddigi nyár legforróbb nap-
jaira számíthatunk. 

Fokozatosan melegszik az idő, napról napra 
magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála. 
Erre vártunk - mondhatnánk - , az eddigi csa-
padékos időjárás után, de ezt a pokoli hőséget 
azért nem kívánta senki sem. A meteoroló-
gusok előrejelzései szerint a hét második fe-

lében a 35 fokot is meghaladhatja majd a hő-
mérséklet - hozzátéve: árnyékban! - , és az éj-
szakák sem hoznak enyhülést. Szegeden már 
tegnap 32,5 fokot mértek. A meteorológiai 
állomás ügyeletese elmondta, az esti órákban 
jellemzően 5-6 fokkal magasabb a hőmérsék-
let a belvárosban, mint a külterületeken. 

Rosszul jött a nagy meleg az útépítőknek, 
akik a kánikulában is acélbetétes bakancs-
ban és hosszú szárú kantáros nadrágban dol-
goznak. Mellesleg annyi ásványvizet ihat-
nak, amennyire a szervezetüknek szükségük 

Fotó: Karnok Csaba 

van. Szerencsésnek mondhatják magukat 
azok, akik most vették ki a szabadságukat, 
vagy délutánonként strandra járhatnak. 

A kórházakban egyelőre még nem nagyobb 
a betegforgalom, mint máskor, a szakembe-
rek azonban felkészültek a hőség okozta 
rosszullétekre. A rendszeres folyadékbevitel-
re, borogatásra, tusolásra biztatják az időseb-
beket és azokat, akik nehezen viselik a káni-
kulát. 

Bővebben a 3. oldalon 
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Visszautaznának 
A vásárhelyi Rischákék most jöttek 
meg Egyiptomból. Az ottani véres 
merénylet ellenére visszamennének. 

7. OLDAL 

ALAPÍTVA 1910-BEN 

Minden jegy elfogyott a 60 milliós szuperprodukcióra - Látványos elemek és jelmezek 

Parádés Csárdáskirálynő a Dóm téren 
Vevő a közönség a sztárokra és a 
különleges ötletekre: minden 
jegy elfogyott Alföldi Róbert hat-
vanmilliós Dóm téri szuperpro-
dukciójára, a Csárdáskirálynőre. 

Az Alföldi-team igazi szuperpro-
dukciót hozott össze: a Csárdás-
királynőt extravagáns art deco 
stílusban láthatja a publikum. 
Példás összefogás tapasztalható 
a városban, úgy tűnik, minden-
kinek szívügye lett a szabadtéri 
sikere. A hőszolgáltató például 
ingyen szállítja a 60 fokos vizet, 
amit a zenekari árok helyén ki-
alakított medencékbe öntenek. 
A szimfonikusok felköltöztek az 
árokból az első emeletre, Silló 
István karmester így hátat fordít 
a szereplőknek, ezért a két han-
gosító toronyra vetítik, amikor 
dirigál. Az operett hangsúlyos je-
lenete Szilvia belépője. Rálik 
Szilvia jelmeze káprázatos: tük-
rös mézeskalácsot idéző, eroti-
kusra formált piros szív a ruhája, 
derekán és díszes pártájában 
száz-száz pávatoll leng. 

RÁCZ ÚR MŰGYŰJTŐ 

ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Rendőrbilincs 
Információink szerint 
bilincsben vittek el egy szentesi 
rendőrt a helyi benzinkúttól. 

3. OLDAL 

A kisteleki Rácz István 
birodalma valóságos kincseket 
rejt: bútorokat, képeket. 

7. OLDAL 
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