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Szegeden járt a Munkácsy-festmények amerikai tulajdonosa, Pákh Imre

Megnézte saját képeit

Indul lapunk Szín 5-ös játéka

...Ó!
Kedves Olvasóink, Diákok, Szülők, Nagyszülők, Tanárok!
Képzeletbeli iskolai táblánkon mi is megkezdtük a visszaszámlálást: ma ...Ó!, aztán ...10!, ...CIÓ! és így tovább, hogy majd a
hivatalos utolsó tanítási napra, június 15-ére, nekünk is kijöjjön
a mágikus betűsor: VAKACIO!. Aztán izguljunk együtt a kitűnő
bizonyítványokért, melyekkel ismét indítjuk a Délmagyarország
és a Délvilág rendkívül népszerű társasjátékát, a Szín 5-öst.
A feltételek hasonlóak, mint tavaly, semmi más n e m kell hozzá, mint egy színjeles általános iskolai bizonyítvány, illetve az elsősöknél, másodikosoknál a legmagasabb szintet jelző szöveges
értékelés. Az újságba kerülő kis portrék minőségéről idén is magunk gondoskodunk: a Szín 5-ös diákarcokat fotóriportereink
örökítik meg a megye valamennyi városában.
A nevezés egyszerű: ki kell tölteni a lapjainkban többször is
megjelenő nevezési szelvényt, és a kitűnő bizonyítvánnyal vagy
annak másolatával felkeresni a legközelebbi fotózás helyszínét.
A játék végén sorsolunk, a fődíj hagyományosan pompás: négyszemélyes családi út a Párizs melletti gyermekparadicsomba, Eurodisneybe.
Szín-5-ös játékunk felhívása a 9. oldalon

A szigetelés megóvta, két és fél hónap alatt alig olvadt

Óriás jégtömb
a Roosevelt téren
A víz világnapján
csomagolták be, a
környezetvédelmi világnapon bontották
ki a másfél tonnányi
jégkockát a Roosevelt téren. A jég
nyolcvanöt-kilencPákh Imrének szinte minden festményről valamilyen személyes története van
Fotó: Segesvári Csaba ven százaléka a szigetelésnek köszönheNem mindennapi látogatója volt tegnap a pet ajánlott fel a tárlatra. A Móra Ferenc Mú- tárlaton, a képek tulajdonosa azonban átvet- tően megmaradt.
szegedi Munkácsy-kiállításnak: az az ame- zeumban az alkotások tulajdonosa köszön- te a szót, s mesélt. Kiderült, szinte minden
rikai milliárdos, Pákh Imre nézte meg a tötte a húszezredik látogatót, s maga is ala- festményhez van egy személyes története - Nyolcvanöt-kilencképeket, akinek magángyűjteményéből a posan szemügyre vette a festményeket.
becsüli, értékeli a képeket. Azt is elárulta, ven százaléka megtárlat nagy részét összeállították.
annak
a
Pákh Imre átszellemülten járta végig a ter- szeretné, ha Munkácsy alkotásait legalább maradt
meket, s elárulta: otthon nem ilyen körülmé- egymillióan látnák az országban - az öt nagy- másfél tonnás jégamely
A szegedi a legszebb azok közül a kiállítások nyek közt lógnak a képek, a világítás sem várost megjárt kiállítássorozat eddig hatszáz- kockának,
március 22-e óta poközül, amelyeket eddig festményeiből ren- olyan professzionális, mint a szegedi múze- ezer látogatóval büszkélkedhet.
lisztirolba csomagoldeztek - ezt mondta tegnap Pákh Imre Ame- umban. A műgyűjtőt Vörös Gabiella igazgató
va állt a Roosevelt térikában élő milliárdos, aki 29 Munkácsy-ké- és Nagy Imre, a kiállítás kurátora vezette a Részletek a 7. oldalon
ren. A jégtömböt a
víz világnapján vették körbe negyvenSúlyos büntetést szab ki a hatóság a kübekházi baromfifarm üzemeltetőjére
centis
hőszigetelő
anyaggal, és tegnap,
azaz a környezetvédelmi
világnapon
Bár konkrétumokat nem árultak bontották ki. Az óriel, sejteni lehet, hogy találtak ás hűvös kockát a
földgázt azok a szakemberek, Csemete Természetakik egy amerikai cég megbízásából dolgoztak Székkutason.

A pestis legerősebb változata

Gázlelőhely
Székkutasnál

Befejeződött a kutatófúrás Székkutason - az amerikai TXM Ltd.
által megbízott brigád továbbállt a
falu határából, miután elérte a
3500 méteres mélységet. Az egyelőre csak sejthető, hogy nem dolgoztak hiába, hiszen Farkas László
műszaki tolmács kérdésünkre úgy
nyilatkozott, a terület ígéretes. A
község polgármestere, Vígh Viktor
bizakodó, azt reméli, hogy Székkutasnak iparűzési adóbevételt és
új munkahelyeket jelenthet a kitermelés, ha megindul.
A kübekházi baromfitelepre tilos a bemenet

Kislány, nagy tömbökkel

és Környezetvédelmi
Egyesület és az Ausrotherm Kft. bugyolálta be azért, hogy
felhívják a figyelmet

Chevrolet plusz

Fotó: Segesvári Csaba

a szigetelés fontosságára és a globális felmelegedésre.
Folytatás a 4. oldalon

egy dologban egyet értünk!

Nyitott kapuk június 8-10-ig
a Chevrolet márkakereskedésekben!

Fotó: Frank Yvette
írásunk a 3. oldalon

A baromfipestis legerősebb változata fertőzött Kübekházán és Röszkén, ahol négy portán mintegy
kétszáz csirke és tyúk pusztult el. A fertőzött csirke
forgalmazásában közreműködött a megye egyik legnagyobb baromfitelepének üzemeltetője is, akire
súlyos állat-egészségügyi bírságot szab ki a hatóság.
„Ha jót akar ebédelni, jöjjön hozzánk csirkét, kacsát, pulykát venni. Elve vagy felpucolva" - ez állt
az újsághirdetésben, meg egy mobiltelefonszám.

A röszkei Galgóczy lózsefné hívta a számot és
megrendelt húsz hathetes, előnevelt csirkét, darabját 350 forintért. A 67 éves asszony elmondása
szerint az állatokat helybe hozta egy ötven év körüli, barna hajú nő Kúbekházáról. A szintén röszkei Kiss Zoltán száz csirkét vásárolt tőle. A szárnyasok két nap múltán pusztulni kezdtek. Baromfipestis végzett velük.
Folytatás a 3 oldalon

www.delmagyar.hu

Chevrolet

Chevrolet Alfa Autóház
Szeged, Algyői út 44. • Tel.: 62/554-680
47-es főúton az Interfruct mellett
Hódmezővásárhely, Szántó K. u. 149. • Tel.: 6 2 / 2 4 6 - 5 6 8 . 6 2 / 2 4 1 - 8 8 5

A képen látható petó ilhztráció. Üzemanyag fogyasztás: 7.1-8.8 1/100 km; C02-fciboaátit: 171-210 g/km.

