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Áramszünetek 
Sorozatos áramszünetektől 

H szenvednek a belvárosban. A Szent 
1 István téren vágják a vezetéket. 

5. OLDAL 
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V0R0S0D0 CENTRUMOSOK 
A volt centrumos Molnár Gyula és Pintér Ferenc 
az MSZP színeiben indul, csak a frakcióvezető, 
Pászti Ágnes tart ki régi pártja mellett. 

5. OLDAL 

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT) 

Mentik a menthetőt 
A Somogyiban restaurátorok 
mentik a felhőszakadásban 
elázott értékeket. 

6. OLDAL 

Opel Alfa Autóház Hódmezővásárhely 
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács J. u. 149 

Tel : (62) 241-885 
info@ol faautohaz.hu 

OPH 15 *«« ITTHON. 

Június 30-ig az Opel Astra Classic II 
csak 2 499 000 Ft! Azt ajánljuk, siessen! 
A z a ján la t pénzügyi lízing-hitelkonstrukció esetén 2006 . június 16. és június 30. között megrendel t 
személygépjármüvekre, illetve a készlet erejéig érvényes. Fogyasztás (vegyes): 4 ,6 -7 ,0 1/100 km, 
CC>2-kibocsátás (vegyes): 124-167 g /km. A képen l á tha tó a u t ó illusztráció. 

Kánikulai erősorrend: strand, klíma, jégkrém, ásványvíz, sör 

Pál-napra enyhül a hőség 

Tfelt ház a vízben. A medencében elviselhető a hőség Fotó: Schmidt Andrea 

„Csak" 32 fok volt tegnap, azaz ennyi volt az 
árnyékban mért hőmérsékletek átlaga. Ennél 
akár tízzel többet is mérhettünk, tűző napon, 
kora délután. De már csak egy napig kell tűr-
ni a hősokkot, Pál napján, pénteken változik 
az idő, 30 fok alá megy, vagyis normális nyári-

vá válik a hőmérséklet. Addig: telt ház a 
strandokon, jégrém, víz, sör és klímavásárlás 
a köbön, közlekedés forró járművekben. A 
balesetek és a rosszullétek száma mégsem ug-
rott meg - megtanultunk vigyázni magunk-
ra? Az idősebbek ki sem teszik a lábukat nap-

pal, de akinek muszáj közlekedni, szenved 
klíma nélküli járművekben. A Tisza Volán 
egyes járataira tegnap a szerkesztőségbe is sok 
panasz érkezett: mintha fűtenék a buszokat. 

írásunk a 3. oldalon 

A legjobbak nem fizetnek 

Vitatják a tandíjat 
A megkérdezett egyetemi polgárok - oktató, diák - hajlanak elfogadni, 
hogy „valamilyen változás szükséges", mert túl sok az olyan ismerő-
sük, aki nem a tudásért-szakmáért, hanem a diplomáért jár egyetem-
re, az ott töltött éveket jó „jó bulinak" tartja és minimális teljesítmény 
árán szerez oklevelet. Más kérdés, hogy a bevezetendő tandíjat ki tud-
ják-e fizetni azok a nagycsaládok, ahol több a tehetséges gyerek. 

Jegyzetünk a 3., írásunk a 4. oldalon 

Kitört 
a megyében 
az aratás 
Mindenüt t aratnak a megyé-
ben, a kánikula kiszárította a 
táblákban a vizes foltokat. Az 
árpával 2-3 nap alatt végeznek, 
a búza betakarítását viszont 
csak a jövő héten kezdhetik el. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az idei betakarításhoz késve fog-
hattak hozzá a gazdaságok a csa-
padékos időjárás és a belvíz mi-
att, de az utolsó napok kánikulai 
időjárása fölszárította a földeket. 
Péter-Pálra mindenütt a megyé-
ben elindultak a kombájnok. 
Egyelőre csak az őszi árpát arat-
ják, és előreláthatóan két-három 
nap alatt a magtárakba is kerül a 
termés, mivel Csongrád megyé-
ben mindössze 15 ezer hektáron 
vetettek ebből a gabonafajtából. 
A termésátlagok, akárcsak ta-
valy, 3,5-4 tonna körül várhatók. 

A búza aratása csak a jövő hét 
második felében kezdődik el. 
Szemben az árpával, a kenyérga-
bonának nem tesz jót a nagy me-
leg. Ezért mindenki abban re-
ménykedik, hogy beválik a me-
teorológia előrejelzése, és való-
ban enyhül majd az idő - mond-
ta Cserjési Lajos, a megyei 
FM-hivatal növénytermesztési 
főfelügyelője. 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Felújítás után jubileumi évad a szabadtérin 

Új deszkák a szegedi 
dómszínpadon 

Kirobbanó ár! 

A zsombói gyermekgyilkosság gyanúsítottja kórházban van 

Pszichiáter kezelte a lányt 

A jubileumi évadra 
tovább egységesül, 
szépül a Dóm tér, 
megújult a színpad 
alatti világ, sőt a 
színpad is. Holnap 
kezdődnek a pró-
bák. 

Jól fogynak a jegyek, 
már most 202 milli-
ós az árbevétel, a leg-
keresettebb a Rudolf 
és a Csárdáskirály-
nő. A szabadtéri 75., 
jubdeumi évadját /u-
ronics Tamás és a 
Szegedi Kortárs Ba-
lett produkciója, a 
két éve bemutatott 
látványos táncmű, 
az Új világ nyitja jú-
lius 7-én. A koreog-
ráfus-rendező sze-
rint a felújított pro-
dukció a 2004-es 
változatnál is lenyű-
gözőbb lesz, azt pe-
dig csak reméli, hogy 
nem lesz olyan hideg 
a nyár, mint akkor, 
nem fagynak vízbe a 
táncosok, ót magát 
pedig nem gyújtja föl 
egyik pirotechnikus 
sem. 

Az újszegedi szín-
pad prózával nyit, a 
hazai színházak leg-
többet játszott da-
rabjával, a Liliomfi-
val. A jubileumra 

Zsombó utcáin az or-
szágos bulvárlapok au-
tói cikáznak, a kedd 
délután történt ször-
nyű testvérgyilkosság 
után nyomoznak. Min t 
arról tegnap beszámol-
tunk: egy tinédzser ko-
rú lány baltival ölte 
meg kisöccsét. A rend-
őrség a lányt őrizetbe 
vette, orvosok kezelik. 

Tegnap délelőtt is ott állt 
a helyszínelők kocsija a 
zsombói gyilkosság hely-
színe előtt. Kedd délután 
egy tizenhét éves lány 
baltával ölte meg féltest-
vérét családi házukban. 
Az emeletes épület nyi-
tott ajtaján keresztül -
több méter távolságból is 
- hallható volt a szülők 
sírása. Az anyát idegösz-
szeomlással vitték kór-
házba, de már hazajöhe-
tett. A rendőrök azt 
mondták, az egész estét 
végigdolgozták, és a nyo-
mokat rögzítették. Kér-
ték, ne okozzunk továb-
bi fájdalmat a családnak. 
A faluban mindenki a 
gyilkosságról beszélt. 

- Szerelmes típus volt, 
aki sok fiúba belezúgott 
az iskolában, de érzéseit 
egyik kiszemeltje sem 
viszonozta. Erre az egyik 
osztálytársának fenye-
gető levelet küldött, 
amiben annak halálát 
kívánta - mondta a lány 
egykori osztálytársa. 

Az egykori iskolatárs (a háttérben) osztályfotót muta t . A jobb alsó sarok-
ban a gyilkossággal gyanús í to t t lány Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon 

megszépül a Dóm 
tér, egységesül a lát-
vány: eltűnik a ko-
rábbi bódéváros, a 
jegyárudát és a ven-
déglátóhelyeket az 
árkádok alatt és a 
nézőtér mögött he-

lyezik el. Felújítot-
ták a színpad alatti 
öltözőket és szociális 
helyiséget, a színpa-
dot, a téren a világo-
sítók tornyait. 

Bővebben a 8. oldalon 

M á r é p í t i k a d í sz l e t eke t Fotó: Schmidt Andrea 
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