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Majális a ligetben 
Két v idámpark is lesz az ú j szegedi ligetben, 
ahol m a délután kezdődik a majál is programja. 
Idén kevesebb hely jut a heverészésre. 
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{ IRÁNI DIÁK AZ ATOMVÁLSÁGRÓL Szeged melletti, jól működő 

családi okok miatt 

1 A Szegeden élő Shams Alireza szerint szülőhazája békés 
J célokra akarj a használni az atomenergiát. Elmondta, az 
1 ot thoniak imádkoznak, és remélik, n e m lesz háború. 
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HOSSZÚ TÁVRA 

k i a t l Ó , esetleg B l a Ó Ó . 
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Elmarad idén a Dömötör-gála, és nem adják 
át a díjakat sem a szegedi színházban, mert 
visszaléptek a rendezvény fő támogatói. A 
helyi színművészek munkáját 1999 óta is-
merik el a Dömötör-díjjal. A színháziak sa-
ját rendezvénnyel ünnepelnek május végén. 

A rendezvény főszervezője, Elekes Zoltán 
bejelentette: szponzori támogatás hiányá-

ban elmarad a május 27-ére meghirdetett 
nyolcadik Dömötör-díj színházi díjátadó 
gála. A nagyszabású, hatmillió forintba 
kerülő kulturális eseményre ugyanis ápri-
lis végéig csak 1,7 millió forintot tudtak 
összeszedni a szervezők. Elekes szerint 
egyetlen szponzor sem jelezte, hogy kifo-
gása lenne a rendezvénnyel kapcsolatban. 
A visszalépő országos cégek azt válaszol-

ták, idén nem áll módjukban támogatást 
adni. 

Székhelyi József színházigazgató közölte: 
fütyülnek arra, hogy vannak-e szponzorok, 
kis szobrocskák, ők megünneplik magukat 
május végén, mert hatalmas munkát végez-
tek a szezonban. 

Részletek és jegyzetünk a 3. oldalon 

Ezernél is több jó-
szág állja most a va-
kuk villogását Vá-
sárhelyen: elkezdő-
dött az állattenyész-
tési napok rendez-
vénysorozata. 

A hétvégi XIII. alföldi 
állattenyésztési na-
pokon négyszáz kiál-
lító cég mutatkozik 
be, közöttük vannak 
neves tenyésztők, de 
eljöttek az ágazatot 
kiszolgáló ipar képvi-
selői is. A kiállítás kö-
zönségét sajátos já-
tékra invitálták: a hat 
legeredményesebben 
szereplő tenyészálla-
tot kellett megtalálni, 
a szerencsésnek egy 
élő malac járt. Az 
egyik, nagy érdeklő-
désre számot tartó jó-
szág egy ló, amelynek 
családfáját tizenki-
lenc generáción át, 
egészen a napóleoni 
korig tartják számon. 
A másik egy tehén, 
amely eddigi életében 
összesen 110 ezer li-
ter tejet adott. A lóebédhez nem szólt a nóta, de a kiállítás 

első napján még jutott idő a békés legeié-
Tudósításunk az 5. oldalon s z é s r e i s Fotó: Tésik Attila 

Halálos baleset 
Halálos baleset történt tegnap este fél kilenckor a 43-as úton. Szőreg 
és Deszkközött egy Citroen személygépkocsi eddig tisztázatlan kö-
rülmények között frontálisan ütközött egy Szeged felé tartó teherau-
tóval. A karambolban a Citroen vezetője, egy 31 éves szegedi férfi a 
helyszínen életét vesztette. A teherautó-sofőr karcolás nélkül meg-
úszta a balesetet, utasa viszont könnyebben megsérült. A helyszíne-
lés miatt több mint másfél óráig teljes útzár volt a 43-ason. 

Többszörös 
kormányfők 
Eddig közel hatvan miniszterelnö-
köt fogyasztott el Magyarország az 
első, az 1848-as gróf Batthyány 
Lajos kormányzása óta. Mégis: a 
jelenlegi kormányfő és miniszter-
elnök-jelölt, Gyurcsány Ferenc az 
egyetlen, aki maradhatott - de-
mokratikus, szabad, titkos és álta-
lános választójogon alapuló sza-
vazás eredményeként. De nem ez 
az egyetlen csemege azok számá-
ra, akik a magyar és az európai de-
mokrácia történetének párhuza-
mait keresve igyekeznek levonni a 
legutóbbi választás tanulságait. 
Például Tisza Kálmán négy vá-
lasztást is nyert - fia, gróf Tisza 
István viszont nem volt választási 
győztes, mégis két különböző al-
kalommal állt az ország élén. 

Bővebben a Szieszta mellékletben 

www.delmagyar.hu 

Nyúlgát tövében napozhatunk mától - Félárú a pancsolás Újszegeden 

Árvízi strandszezon indul a Tisza partján 
A Tisza egyik partján ellennyomó medencék, a 
másik oldalán élménymedencék. Keződik a nyári 
szezon a szegedi strandokon. Ma kinyit a nyá-
riasított Ligetfürdő és a Sziki. Újszegeden a 
hosszú hétvégén féláron lehet pancsolni és csúsz-
dázni. 

Homokzsákokkal megrakták az újszegedi töltés te-
tejét, miközben a mentett oldalon a strandszezonra 
készülnek. Ma nyit a Ligetfürdő, lehet napozni a 
töltés oldalán kialakított teraszokon, miközben a 
csúszda tetejéről jól látni a Partfürdőt elborító vizet. 

Az újszegedi termál- és gyógyfürdőből már eddig is 
ki lehetett menni a kertbe, de az igazi nyári szezon a 
fürdőkomplexumban most kezdődik. Elbontották a 
SZUE sátrát, fugázzák a medencéket, rendezik a be-
járatot, festenek, burkolnak. Az árvíz azonban nem-
csak a Partfürdőt tette tönkre. 

- A Tisza rekord magasságú tetőzése miatt a 
Partfürdőn található kutak nem használhatók -
mondta Bánáti Antal, a Szegedi Fürdők Kft. igazga-
tója. A Partfürdőről az újszegedi fürdők hideg vizét 
biztosítják, a kutak vezérlése a Tisza Gyöngye épü-
letében található. Az árvíz azonban elérte a kapcso-
lótáblákat, így azt áramtalanítani kellett. A Dó-
ra-kút a mentett oldalon található, ezért a meleg 
vizes medencékben továbbra is a gyógyvízben lehet 
pancsolni. 

Több országos cég is visszalépett a támogatók közül 

Idén nem lesz Dömötör-díj 

Az eddigi díjátadó gálákhoz hozzátartozott a felhajtás Fotó: Karnok Csaba 

Vásárhelyen ünnepel 
a magyar agrárium 

Folytatás az 5. oldalon Az újszegedi Partfürdő a Tiszával. A csúszdáról látni az áradó folyót Fotó: Karnok Csaba 
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