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A köszönet napja volt a tegnapi, alkalom a hála 
kifejezésére, az árvízi védekezők helytállásának 
elismerésére, és annak ünneplésére, hogy pél-
daszerű összefogással az egész országban sikerült 
a gátak között tartani az áradatot. 

A tegnapi budapesti és a szolnoki ünnepségek 
után, az esti órákban érkezett Szegedre Gyur-

csány Ferenc ügyvezető miniszterelnök, ahogyan 
a Móra parkban összegyűlt városlakóknak mond-
ta, egyetlen szóért: „Köszönöm!" A múzeum előt-
ti színpadon, az árvízi védekezők tiszteletére ren-
dezett ajándékkoncert szünetében a kormányfő 
mellett Botka László polgármester is méltatta az 
összefogás erejét, a védekezők szakértelmét és ki-
tartását. 

A szabadtéri köszöntők előtt, a városházi ünnep-
ségen adta át a miniszterelnök a kormány elisme-
rését mindazoknak, akik a katasztrófa elhárításá-
ban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Délelőtt 
a Parlamentben az államfőtől vehették át kitünte-
téseiket, akik rendkívüli helytállásukkal ezt kiérde-
melték. 

A Szeged-napi rendezvénysorozat tegnap a városi 

mecenatúra hagyományos kifejezésével, a művé-
szeti, alkotói támogatások átadásával folytatódott. 
Az utcákon, tereken számtalan zenés program zaj-
lott, a borfesztiválon ismét annyian voltak, hogy 
egy gombostűt sem lehetett leejteni. 

A köszönet és Szeged napjával kapcsolatos írásaink 
a 3. oldalon és a Sziesztában 

SZOMBAT, 2006. MÁJUS 20., 96/117. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 89 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT) 

Pick: a harc 
befejeződik 
Vasárnap befejeződik az MKB 
Veszprém és a Pick Szeged harca 
a bajnoki címért. Aki nyer: az az 
aranyérmes. 

Aki nyer, az pezsgőt bont. Ünne-
pel. Önfeledten. A Pick Szeged 
férfi kézilabdacsapata 2:2-es 
döntetlenre áll az MKB Veszp-
rém ellen a bajnoki döntőben. 
Holnap 14 órakor következik az 
utolsó meccs. A mindent, az 
aranyérmet eldöntő találkozó. 

Nagy a várakozás. A szegedi 
drukkerek bíznak abban, hogy si-
kerül átmenteni a csütörtöki for-
mát, amikor is Kovács Péter fiai 
kiütötték, 31-2l- re legyőzték a 
bajnoki címvédőt. Egy biztos: pa-
rázs lesz a hangulat Veszprém-
ben. A nagy kérdés: királyok 
lesznek-e a királynők városában 
a szegediek, sikerül-e megszerez-
ni a klub második bajnoki címét. 
Erre holnap választ kapunk. 

Összeállításunk a 22. oldalon 
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Egymilliárdért játszanak 
Több mint egymilliárdot fizet a lottó ötös. 
Ha eltalálják. A nagy játékosok is 
belevetették magukat a küzdelembe. 

8. OLDAL 

Az árvízvédelemben részt vevőknek elismeréseket adott át Gyurcsány Ferenc - Szeged napjára megtelt a város 

Kormányfői köszönet a gátak védőinek 

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Móra parkban, szegediek között. Egyetlen szót kívánt az ünnepen elmondani: Köszönöm Fotó: Karnok Csaba 

Hazánkban egyedülálló kezdeményezés Szegeden 

Élőben adták a szívműtétet 
Hétvégi iránytű, megaprogramokhoz 

Kishegyes szurkol 
Rúzsa Magdiért 

HARC AZ UTASOKÉRT 
Kapós a Szeged-Hódmezővásárhely közti 
autóbusz-közlekedés koncessziója. Három pályázó 
harcol érte, közülük kettő egy elvált házaspár. 

5. OLDAL 

Erzsébet nő 
Tovább bővítik az egyre 
népszerűbb mórahalmi 
Erzsébet fürdőt. 

7. OLDAL 

Élő, egyenes adásban közvetítettek egy másfél órás 
szívműtétet tegnap Szegeden. Erre hazánkban még 
nem volt példa. Az operációt nyolcszáz szakember 
követte az egyetem kongresszusi termében. 

Hetente 20-25 műtétet végeznek el a szegedi klini-
ka szívsebészeti osztályán, a szívbillentyű-problé-
mákkal küzdő 79 éves asszony tegnap délelőtti 
operációja mégis egyedülállónak számított. A be-
avatkozást ugyanis élő, egyenes adásban láthatta és 
elemezhette nyolcszáz aneszteziológus a Szegedi 

Tudományegyetem kongresszusi termében. Egy 
hétig készült a csapat erre a feladatra, a műtő előtti 
szobában egy mini stúdiót rendeztek be, a hangot 
és a képet pedig üvegszálas kábel továbbította arra 
a kivetítőre, amelyet a konferencia résztvevői lát-
tak. Ugyanezt egyébként bárki végignézhette volna 
a saját televízióján, hiszen az informatikai rend-
szer akár ezt is lehetővé tenné, ha valamelyik tévé-
társaság sugározni szeretné a műtétet. 

írásunk az 5. oldalon 

Kivetítőn követhették figyelemmel az operációt a konferencia résztvevői Fotó: Frank Yvette 

A hétvégi gazdag 
programkínálathoz 
ad iránytűt, a szi-
esztához ad ötlete-
ket a Szieszta, la-
punk hétvégi mel-
léklete. 

Szívesen kézbe vesz-
nek egy olyan köny-
vet, melyet az egy-
ház üldözendőnek 
tart? Megnézné-
nek-e egy olyan fil-
met, melyet kifü-
tyülnek a hivatásos 
kritikusok? Isme-
rik-e A da Vinci-kód 
titkait? 

Más: tudják, meny-
nyire közel van hoz-
zánk Kishegyes? El-
képzelték már, mi-
lyen volt és milyen 
lett Rúzsa Magdi éle-
te? Milyen a Mega-
sztár szombati dön-
tője esélyesének szü-
lőfaluja, Kishegyes? 
Milyen az édesanyja? 
Kik a testvérei? Mi a 
kedvenc étele? 

Ismét más: eleget 
tudnak a hétvégi 

A Megasztár-döntős Rúzsa Magdi az Év 
hangja lehet Fotó: TV2 

szabadidős progra-
mokról? A sok kér-
dőjelet Szieszta mel-
lékletünk összeállí-
tásai, riportja és új 
programajánlója 
igyekszik felkiáltó-
jeles Heuréka-él-
ménnyé alakítani! A 

most először két új-
ságoldalon jelentke-
ző Hétvége rova-
tunk pedig iránytűt 
ad a szombat-vasár-
napi megaprogra-
mokhoz. 

Részletek a Sziesztában 

http://www.delmagyar.hu

