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F E S T M É N Y V Á S Á R 
Helye: Bálint Sándor Művelődési Haz 
Szeged Temesvári krt. 42. (Újszeged) 

löe/e március 23-án. szombaton 10—19-ig 
24-én. vasárnap 9—19-ig 
25-én. hétfőn 9-16-ig 

60 művész 200 db alkotása 
"vásárolható meg 

5 készpénzfizetés esetén 
i nagy kedvezménnyel. 
s 30% előleg befizetésével. 

kamatmentes részletre. 
Alkotóink: pl. Szász E.. Még T„ Csikós 

SZÉKELY GALÉRIA 
r t : 06-30-9-472-906 

Haza és Haladás 
címmel 

ORBÁN VIKTOR 
miniszterelnök 

március 20-i, szegedi előadását 
te l jes te r jede lemben 

sugározza ? 

a Szeged Televízió | 
2 0 0 2 . március 24 -«n , 
1 7 . 5 0 órai kezdette l . 

FELHÍVÁSI A TEMKÓ TRANS KFT. ügy-
vezetője tudomására jutott 2002. március 
19-én, hogy a cég eredeti bélyegzőjét meg-
hamisították, amellyel ismeretlen személyek 
fiktív szerződéseket, számlákat állítanak ki. 
Az alábbi bélyegzőlenyomattal ellátott hiva-
talos okiratok érvénytelenek. 

TEMKÓ TRANS KFT 
6724 Szeged, Makkoterdfi sor 42. 

Adószám: 12608894-2-06 
Szisz.: 10201006-50138382 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bár-
milyen információja van, kérem a 30-
9-786-292-es telefonon szíveskedjen ér-
tesíteni. Temkó László üv. lg. oimmuz 

0,5 Ftoyal Silver sör 7 9 F t 158 Ft/l 

1,5 Apenta ásványvizek 7 5 F t 50 Ft/l 

1,5 Lifjova természetes 

ásványvíz 6 9 F t 46 Ft/l 

0,7 Jlm Beam whisky 3990 Ft 5700 Ft/l 

1/1 Zwack Unicum 3390 Ft 3390 Ft/l 

1/1 Vilmoskörte 3390 Ft 3390 Ft/l 

1/1 Szobi gyümöcslevek 6 7 F t 67 Ft/l 

5/1 Dtvius almaital 3 2 9 F t 65,80 Ft/l 

5/I Dívius őszibarack 3 7 0 F t 74 Ft/l 

i Várjuk kedves 
: vásárlóinkat 

!LAKOSSÁGI 
| DISZKONTJAINKBAN 
j Szeged, 
j Juhász Gy. u. 3-4. 
j Sárosi u. 2. 
j Csongrádi sgt. 36. 

; NAGY-
I KERESKEDELMI 
| RAKTÁRAINK 
Szeged, Ősz u. 2-4. 
Napos u. 1-3. 
Makó, Aradi u. 79. 
Szentes, 
Arany J. u. 23. 
Szentes, 
Bajcsy-Zs. 17. 
Hódmezővásárhely, 
Károlyi u. 40. 

0,5 Arany Ászok 99 Ft 
MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSNÁL 

TOVÁBBI JELENTŐS KEDVEZMÉNYEK! 

198 Ft/l i KELLEMES 
; HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
J KÍVÁNUNK MINDEN 
J VÁSÁRLÓNKNAK! 

Ady téri alapkőletétel, 
Matolcsy nélkül 

A Dugonics tér vagy a Széchenyi tér irányába folytatódjék-e a téglaszőnyeg? 

Kérdéses díszburkolat 
Egyes sajtóértesülésekkel szemben mégsem kettő, ha-
nem csak egy alapkövet tesznek le ma délután a 
szegedi egyetem új, konferenciaközpontot is magá-
ban foglaló könyvtárának építkezésénél. Az univer-
sitas rektori hivatalában lapunknak elmondták, hogy 
a ceremóniához egyetlen fémhengert készítenek, 
amelybe mind az egyetem, mind az önkormányzat 
belehelyezi az általa kiválasztott tárgyakat. A terve-
zett programmal szemben azonban csak egy mi-
niszter, Pálinkás József, az oktatási tárca vezetője 
vesz részt az ünnepségen. Bár tegnap délelőtt még 
Matolcsy Györgyöt is várták az alapkőletételre, dél-
utánra kiderült, hogy a gazdasági miniszter mégsem 
jön Szegedre, hanem Mórahalmon egy agrárlogisz-
tikai központot ad át. Lapunk azonban sehol nem 
kapott választ arra, miért változott meg a miniszter 
programja. 

Matolcsy György szerepe a több mint nyolcmil-
liárd forint értékű beruházásban azért is fontos, mert 
az ó hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a szegedi 
önkormányzat felhasználhassa a gazdasági tárca ko-

rábbi pályázatán nyert 892 millió forintot a beruhá-
záshoz. A könyvtár ugyanis egy olyan konferenciaköz-
pontot is magában foglalna, amelynek felépítését a 
város szorgalmazta. A képviselő-testület gazdaságos-
sági megfontolásokból az önálló konferenciaközpont 
helyett az egyetemmel közös beruházás mellett dön-
tött. Ezt az ötletet az universitas tanácsa is támogat-
ta. A pályázati pénz felhasználásáról tárgyalások kez-
dődtek az önkormányzat és a szaktárca között, de ed-
dig nem tettek közzé olyan nyilatkozatot, amely a mi-
niszter döntését ismertetné. 

Ennek ellenére Bartha JAszló polgármester határo-
zottan állítja lapunknak, a gazdasági tárca vezetője 
beleegyezett, hogy a város 892 millió forinttal beszáll-
jon a könyvtár és konferenciaközpont felépítésébe. -
Erről már beszéltem Matolcsy Györggyel, és szó sincs 
róla, hogy a miniszter azért nem jön szombaton, 
mert ellenzi a város és az egyetem együttműködését. 
Legközelebb egyébként április 11-én látogat Szeged-
re - mondta Bartha László. 

H. SZ. 
A platánfák irányába is tovább sétálhatnánk. 

Április végéig mondhatnak véleményt a szegediek arról, hogy a Ká-
rász utcai díszburkolat a Széchenyi tér, vagy a Dugonics tér irányá-
ba épüljön-e tovább. A javaslatokat írásban és telefonon is várják 
a városházán. 

Február végén tették közzé a sze-
gedi városházán a felhívást: mond-
janak véleményt a városlakók ar-
ról, hogy a Kárász utcát és Klauzál 
teret borító díszburkolatot a Szé-
chenyi tér vagy a Dugonincs tér irá-
nyába építsék-e tovább. Bartha 
JAszló polgármester és Nóvák Ist-
ván főépítész kérésének már eddig 
is sokan eleget tettek: sokan le-
vélben írták meg, az ingyenes, 
80820-032-es zöldszámon pedig a 
levélben szavazóknál is többen 
mondták el, hogy szerintük mer-
re folytatódjék a vörös dísztéglasző-
nyeg. A javaslatokat ápriüs végé-
ig várják a városházán. 

Nóvák Istvánnál arról érdek-
lődtünk, eddig milyen eredményt 

hozott a helyi „népszavazás". 
Amint várható volt, megoszlanak 
a vélemények, hiszen mindkét el-
képzelés oldalán számos érv sora-
koztatható föl. 

A Dugonics téri folytatás mellett 
szól, hogy hamarosan megkezdik a 
kettős körforgalom építését, tehát 
„megbontják" a teret. így akár össze 
is kapcsolhatnák a két munkafolya-
matot, s kikövezhetnék dísztéglák-
kal a Kálvária sugárút és Petőfi Sán-
dor sugárúti oldalon átalakított te-
ret. A terv megvalósítása mintegy 
félmiibárd forintba kerülne. 

A főépítész kiemelte, hogy a Du-
gonics téri csomópont átrendezé-
sére szép terv készült: nem csupán 
a forgalom biztonságos átvezetésé-

Fotó: Miskolczi Róbert 

re gondoltak, hanem a stílusban és 
megjelenésben összeillő korlátok, 
lámpatestek és egyéb utcai beren-
dezési tárgyak elhelyezésére is. 

A Széchenyi téri folytatás ugyan-
csak több szempontból indokolt. A 
belvárosi gyalogostengely az egyéb-
ként is kiemelt szerepet betöltő 
Széchenyi tér, a Horváth Mihály 
utca, valamint a Takaréktár utca 
irányában haladna tovább. Több 
készülő és küszöbön álló beruhá-
zás - a Kisszínház fölújítása, a 
volt képtár épületének átalakítása, 
a Takaréktár utcai telekbeépítés, il-
letve a tömb föltárása, a Stefánia 
rekonstrukciójának befejezése - is 
kapcsolódik a díszburkolat-építés 
tervéhez. 

A döntést az önkormányzat hoz-
za meg, figyelembe véve a lakosság 
javaslatait. A burkolatépítés várha-
tóan jövőre kezdődik el. 

NY. P. 

Musical a Pinceszínházban 
Zubornyák Zoltán rendezésében tegnap mutatták 
be a Horváth Mihály utcai Pinceszínházban Stewart 
- Coleman - Puljusz Szeretem a feleségem című ka-
maramusicaljét. Az ötszereplős zenés-táncos vígjáték-
hoz a jelmezek Papp Janó tervei alapján készültek, a 
koreográfia Mezei Lajos munkája. A szereplök: Kan-

csár József, Kancsár Orsolya, Papp Gabi, Maróti At-
tila és Szűcs JAszló (képünkön). A darabot a Pince-
színház pici színpadán fél play back technikával 
játsszák, vagyis a szereplők az elóre felvett zenei 
alapra élőben énekelnek. A produkciót ma 19.30-tól 
és vasárnap 17 órától adják legközelebb. 

KIVÁLÓ PÉKTANULÓK 
A pékszakma kiváló tanulója or-
szágos versenyen, Szabadszálláson, 
szegedi sikerek születtek. Az első he-
lyezett Sánta Vince, a Fodor József 
Szakközépiskola és Szakmunkás-
képző Intézet 12. osztályos tanuló-
ja lett, a hetedik helyen pedig az 
ugyancsak utolsó éves Lele Móni-
ka végzett. (Felkészítő tanár: Széli 
Mihály.) 

DESZK ÉS BAKS SZOMSZÉDOL 
Szombaton délután 3 órakor a desz-
kiek lépnek fel a ldszombori műve-
lődési házban. Szomszédolni men-
nek a sportgimnasztikások, a Gu-
mimacik, a diszkó- és a néptánco-
sok, valamint a pedagógusok kóru-
sa. Emellett a ldszombori közönség 
láthatja, hallhatja még a Deszki 
Népdalkört, a Bánát Szerb Nép-
táncegyüttes és a „Letye-petye" nép-
tánccsoport. Stadler Éva zongorázik, 
Takács Péterné pedig egy novellát 
mond el. Ugyancsak szombaton lá-
togatnak a baksiak Sándorfalvára. 
A Budai Sándor Művelődési Házban 
délután 4 órától szerepelnek a ven-
dégek. 

ELMARAD AZ ELŐADÁS 
Elmarad a Gazdaságfejlesztés és a 
Széchenyi-terv című előadás, ame-
lyet a rendezők március 23-án, 
szombat délután 3 órára hirdettek 
meg a városháza dísztermébe. A 
szervezők az érdeklődők szíves el-
nézését kérik. 

KÉT FALU VISELETE 
Két bácskai falu, Doroszló és Gom-
bos lakóinak öltözékeit mutatja be 
az a kiállítás, amely tegnap nyüt 
meg a szegedi Móra Ferenc Múze-
umban. A ruhadarabok Raj Rozá-
lia és Nagy István szabadkai népraj-
zi gyűjtőktől, valamint Gombos 
községből származnak. A tárlat má-
jus 5-éig tekinthető meg, hétfő ki-
vételével naponta 10 és 17 óra kö-
zött. 

Tappancs hívja a gazdikat 

Húsvéti népszokások 
A húsvéti ünnepkör népszokásai-
val ismerkedhetnek meg azok, akik 
március 23-án, szombaton elláto-
gatnak a E>él-alfÖldi Népművésze-
ti Egyesület alkotóházába (Szeged, 
Árboc u. 1-3.), ahol népművésze-
ti napot rendeznek. Délelőtt 10 
órától Bárkányi Ildikó tart előadást, 
majd a tojásfestés technikájáról 

Juhász IAszlóné beszél, aki a gya-
korlatban is bemutatja az elmon-
dottakat. 

Jó idő esetén a Szegedi Vadas-
park pónifogatán sétakocsikázhat-
nak az érdeklődő gyerekek, az étel-
bemutatón pedig a nagyhétre és a 
húsvétra jellemző étkeket lehet 
megkóstolni. 

Egyedi konyhabútorok 

Étkezők 

Tolóajtós 

gardróbszekrények 

Fürdőszobai bútorok 

Irodabútorok 

Raktári rendszerek 

Árnyékolástechnika 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kutyabarátok nemrégiben megala-
pították a Szegedi Tappancs Alapít-
ványt, azzal a céllal, hogy állat-
otthont hozzanak létre, az ott el-
helyezett kutyáknak pedig gazdát 
keressenek. - Sok állatbarátban 
felmerült már a kérdés, hogy egy 
160 ezer lakosú nagyvárosnak mi-
ért nincs állatmenhelye. Elérke-

zettnek láttuk az időt arra, hogy ez 
a tarthatatlan állapot megszűn-
jön. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
létrehozunk egy alapítványt - fo-
galmazott Kasza Andrea elnök. 

- Amint az önkormányzat meg-
hirdeti a pályázatot az állatmen-
hely létrehozására és üzemelteté-
sére, mi azonnal beadjuk a mién-
ket - tette hozzá Szerencsés Tilla, 
a Tappancs marketingese. 

Az alapítványnak egyébként ren-
delkezésére áll egy bővíthető, 
2 ezer 400 négyzetméteres Sziksós-
tó melletti telek. 

A Tappancs Alapítvány márci-
us 23-án, szombaton este fél hat-
kor a Vörösmarty utca 3. szám 
alatt található Bartók Béla Műve-
lődési Házban találkozót szervez a 
szegedi és környékbeli állatbarátok-
nak. 

SZEVIÉP-KEMAO 
MEGKEZDTE SZEGEDEN 

ÉSTÉRSÉGÉBEN 
autódarus 

szolgáltatásait . 
Bérelhetők 7-160 t teherbírású 

autódaruk, egyes típusok szegedi 
telephellyel. 

Elérhetőségek Szegeden: 
Éberhardt Károly 06-30/9033-422 

Debrecen: 
Kofrán Béla 06-30/975-8102 

Új rendőrautók 

Lukács János rendőrfőkapitány megismerkedik az ú j Volkswagen 
Borával. fotó: Karnok Csaba 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hetvenhárommillió forint érték-
ben 18 új gépjárművet - 10 Volks-
wagen Borát, 5 Opel Astrát, két 
Volkswagen Transportert és egy 
Skoda Octaviát - vásárolt a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitányság. 
Az autók többsége járőrkocsi lesz, 
a Skoda Octaviát pedig Jxtkács Já-
nos ezredes, rendőrfőkapitány szol-

gálati gépkocsiként használja. Az 
egyik Ttansportert később rabszál-
lítónak alakítják át. 

A tíz Borát a Porsche Szeged sze-
relte fel megkülönböztető jelzé-
sekkel, valamint rádió adó-vevövel, 
mintegy 300 ezer forint értékben. 
Az új autók mellett a régi gépko-
csikat is használják majd; a főka-
pitányság ezzel is növeh a rendőri 
jelenlétet a megye útjain. 

Szeged, 
Brüsszeli krt. 21. 
Tel ./fax: 62/491-011. 

tva: h.-p.: &-17, 
'.: 8-13-ig 


