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KORKÉP 

BORDÁNY. |ől vizsgázott a 
ZioNet Kft. által elkészített 
választási szoftver a bordányi 
gyermek- és ifjúsági 
önkormányzati választásokon. A 
Bordányi Ifjúsági Információs 
Pont javaslata alapján a szoftvert 
a ZioNet Kft. munkatársai 
készítették el, és 
Magyarországon elsőként a 
bordányi fiatalok vehettek részt 
olyan ifjúsági önkormányzati 
választáson, ahol számítógéppel 
szavazhattak a polgármester 
személyére valamint a 
képviselőjelöltekre. A választási 
bizottság tagjai szerint a szoftver 
jelentősen megkönnyítette a 
munkájukat, és gyakorlatilag a 
nullára csökkentette a 
szavazatszámlálásból adódó 
hibákat. 

DESZK. A GM Alapfokú 
Táncművészeti Magániskola 
kezdő csoportja ma délután 3 és 
fél 5 között próbál a művelődési 
házban, a haladó csoport 
próbáját ezt követően, fél 5 és 6 
óra között tartják. A foglalkozást 
Karó Krisztián és Varga Ildikó 
vezeti. 
A Bánát Szerb Táncegyüttes 
felnőtt csoportjának próbája ma 
este fél 8-kor kezdődik. 
Művészeti vezető: Brczán 
Krisztifor. 

DOMASZÉK. A község 
önkormányzatának 
képviselő-testülete meghívja 
Domaszék lakosságát február 
7-én, hétfőn délután 5 órára a 
sportcsarnokban tartandó 
falugyűlésre és 
közmeghallgatásra. A gyűlésen a 
testület beszámol az idei 
tervekről, és tájékoztatja a falu 
lakosságát az elmúlt 
esztendőben végzett munkáról. 
- A domaszéki nyugdíjasklub 
elkészítette a 2004. évről szóló 
számvetést. Tavaly a klub 
létszáma 68 fő volt. A 
nyugdíjasok több alkalommal 
szerveztek közös kirándulást, év 
végén pedig gyűjtést rendeztek a 
sándorfalvi család részére, ahol 9 
gyermek maradt árván az 
édesapa halála miatt. A gyerekek 
élelmet, játékot és ruhaneműt 
kaptak. 

FORRÁSKÚT. A művelődési 
házban ma délután 6 órától tartja 
foglalkozását a kézimunkakör, 
amelyen az üvegfestéssel, a 
szalvétatechnikával és egyéb 
díszítő módokkal 
ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban ma délután 3 
órától várják a Baba-mama 
klubba a kismamákat és 
gyermekeiket. 
- A Krisztus Szeretete Egyház 
összejövetele ma délután 5 
órakor kezdődik a 
rendezvényházban. 
- A kisteleki sportcsarnokban 
ma este 6 órától 
tömegsportnapot szerveznek, 
amelyre várják a mozogni 
vágyókat. Lehet acrobikozni, 
tollaslabdázni, pingpongozni, 
falat mászni és csocsózni. 

ÜLLES. Az Alkotóházban ma 
kosárfonásra várják a 
kézművesség iránt érdeklődőket 
délután 3 és este 6 óra között. Az 
Alkotóház fogadja mindazok 
jelentkezését, akik jártasak a 
szalma és a vessző 
feldolgozásában, és szívesen 
segítenének ezekből az 
anyagokból tárgyakat készíteni. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma este 6 órakor a 
Móra Ferenc írások Csókáról című 
könyvet mutatják be. Olajos 
Laurával, a kötet szerkesztőjével 
Majzik István, a Bába és Társa 
Kiadó igazgatója beszélget. Az 
estet a VMDK szervezi. 

ZSOMBÓ. Ma a Zsoinbói esték 
sorozatban Szabó Tünde tart 
előadást Négy hónap a Ködös 
Albionban címmel a művelődési 
ház l-es klubjában. 

Pályázaton keresnek vevőt a Tisza Lajos körút 93. számú telekre 

Parkoló és irodaház épül 

Pályázaton keres vevőt a szegedi Tisza Lajos körút és Honvéd tér 
sarkán régóta üresen álló telekre a város. A területre irodaház 
épülhet, ezenfelül a tulajdonosnak egy 150 férőhelyes parkolót is ki 
kell alakítania. Utóbbi az Ady téri egyetemi információs központot 
is kiszolgálja majd. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Vevőt keres a Tisza Lajos körút 
93. számú, városi tulajdonú te-
lekre a Szegedi Ingatlankezelő 
és Vagyongazdálkodó (IKV) Rt. 
A városi közgyűlés korábban a 2 
ezer 155 négyzetméteres terület 
eladásáról döntött, a lebonyolí-
tás az önkormányzati vagyon 
kezelésével megbízott IKV Rt. 

Segélyvonal 
az áldozatokért 
Múlt hét végétől a hazai mobil-
telefon-tulajdonosok is segít-
hetnek a délkelet-ázsiai ka-
tasztrófa áldozatain, január 
6-ától él az 1749-es segélyvo-
nal, melynek tárcsázásával hí-
vásonként 200 forint adomány-
nyal támogathatják a rászoru-
lókat a Pannon GSM, a T-Mo-
bilc és a Vódafone ügyfelei is. 
fanuár 31-éig a három mobil-
cég által összegyűjtött ado-
mányt a Magyar Vöröskereszt 
közreműködésével juttatják el 
a szökőár áldozatainak. 

feladata. A lapunkban közzé 
tett hirdetés szerint a kiskörút 
és Honvéd tér sarkán évtizedek 
óta üresen álló terület „pályáza-
ti alapára" bruttó 153 millió 
967 ezer 500 forint. A verseny-
tárgyaláson csak az vehet részt, 
aki január 19-én 17 óráig meg-
vásárolja a részletes pályázati 
felhívást (ennek ára bruttó 40 
ezer forintj. 

Németh István, az IKV Rt. el-
nök-vezérigazgatója érdeklődé-
sünkre elmondta: először hirdet-
ték meg a telket, amelyet a terü-
let beépítésére vonatkozó szabá-
lyok szerint hasznosíthat az új 
tulajdonos. Épülhet itt például 
irodaház, természetesen az előírt 
számú parkolóhellyel együtt. 

Ezenfelül - amint a pályázati 
fölhívásban is olvasható - egy 
150 férőhelyes parkoló kialakítá-
sa is szerepel a feltételek között. 
A parkoló a közeli Ady téren 
nemrégiben átadott egyetemi in-
formációs központot is kiszolgál-
ja majd. 

Hat hónapot töltött előzetesben 

Bíróság előtt a román 
zászló tolvaja 
A Szegedi Városi Bíróságon holnap kezdődik annak a fél éve előzetes 
letartóztatásban lévő férfinek a pere, akit az ügyészség lopással és 
rongálással vádol. 

M. R., még a nyáron, ellopta a román konzulátus szegedi, Kelemen 
utcai épületének homlokzatára kitűzött román nemzeti zászlót, ami-
vel kisebb diplomáciai feszültséget okozott. Az ügyben a két ország 
külügyminisztériuma között több levélváltás is született. 

A fiatal, 27 éves, magyar nemzetiségű, román állampolgárságú férfi 
egyébként tíz éve él Magyarországon, ennek ellenére nincs bejelentet-
te lakása és munkahelye. M. R. azzal védekezik, hogy semmire nem 
emlékszik, a történtekkor nagyon részeg volt. 

Szentesi olvasónkat a postán érte a hideg zuhany 

Hamis ötezrest 
adott az automata? 
Folytatás az 1. oldalról 

Az automatákat bankjegyekkel 
feltöltő vállalkozás, a Group 4 
Kft. munkatársa, Antóni Sándor 
elmondta lapunknak: a jelzést 
továbbítja a budapesti központ-
nak - a kft. a fővárosból kapott 
pénzeket helyezi el a kiadó auto-
matákban. Hozzátette: hosszú 
évek óta végzi ezt a munkát, de 
hasonló eset a praxisában még 
nem fordult elő. 

A gyanús címletet a posta el-

küldi a Magyar Nemzeti Bank 
úgynevezett e-missziós főosztá-
lyának - mondta el lapunknak 
Verők István, a szentesi posta-
hivatal vezetője. A jogszabá-
lyok értelmében az ilyen pénze-
ket a posta sem adhatja vissza 
ügyfeleinek. Szakértői véle-
mény mondja majd ki, hogy a 
bankjegy valóban hamis-e. 
Amennyiben az, nyilvánvalóan 
rendőrségi eljárás indul az ügy-
ben. 

B. G. 

A szegedi kapitány feljelentette a rendőr őrmestert 

Ifjú Kumbor 
születésnapi bulija 
Folytatás az 1. oldalról 

A pincérnő több mint egy hóna-
pig hiába próbálta elérni a rend-
őrt, ifjabb Kumbor a hívásokra, 
üzenetekre nem reagált. 

- Barátja kérésére mentem be-
le, hogy ne minden rendelés, il-
letve kiszolgáláskor fizessen Ti-
bor, hanem a végén. A buli után 
számtalanszor próbáltam hívni 
telefonon, de nekem már elérhe-
tetlen volt. Többször beszéltem 
barátaival, később barátnőjével 
is, kértem, szóljanak neki, hogy 
rendezze adósságát. Véletlenül 
vele is találkoztam, elmondtam 
neki, hogy a söröző tulajdonosa 
teljesen jogosan velem fizettette 
ki a számláját, most már nekem 
tartozik. Figyelmeztettem, ha 
nem adja meg a pénzt, kénytelen 
leszek valamit tenni - mesélte a 
buli utáni egy hónap hiábavaló 
próbálkozásait a fiatal szegedi 
lány. 

A felszolgáló egy idő után meg-
unta, hogy Kumbor Tibor még 
csak arra sem méltatja, hogy 
megbeszéljék, mikor egyenlíti ki 
a borsos számlát. December 
6-án, fogadóóráján, felkereste a 
városi kapitányt, és részletesen 
elmondta a fentebb ismertetett 
történetet. Kovács Mihály alezre-
des megígérte, kivizsgálja az 
ügyet. 

- Néhány nappal korábban 
összefutottam Tiborral, el-

A szegedi múzeum is gazdagítja a Munkácsy-kiállítást 

A Galériába vitték a Honfoglalást 

Nagyszabású Munkácsy-kiállítást rendez a 
Magyar Nemzeti Galéria, s a tárlaton a 
világban szétszóródott Munkácsy-képek 
mellett, a szegedi Móra Ferenc Múzeum 
egyik kincset, a festőművész Honfoglalás 
című képének színvázlatát is bemutatják. 

Munkácsy Mihály Honfoglalás című festmé-
nyének csak hűlt helyét láthatják a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum látogatói a díszterem-
ben. A képet - amely a Parlamentben kifüg-
gesztett eredeti műalkotás színvázlata - a 
Magyar Nemzeti Galériába vitték, ahol 
2005. március 24. és július 31. között kiállí-
tást rendeznek Munkácsy hazai és külföldi 
gyűjteményekben őrzött képeiből. 

A szegcdi kép rangos társaságba kerül: 
olyan műveket is kiállítanak, amelyeket a ha-

zai közönség eddig csak hírből ismert, de itt-
hon még soha, vagy évtizedek óta nem látha-
tott. A tárlat szalonképekből és tájképekből 
ad áttekintést. A Galéria internetes honlap-
ján olvasható, hogy az egykori amerikai gyűj-
tők körében rendkívül népszerű szalonképek 
jó része Párizsban már a „festőállványról" el-
kelt, így ezek korábban nem szerepeltek ma-
gyarországi kiállításokon. így például az egy-
kor William H. Vanderbilt gyűjteményéhez 
tartozó Két család (A szalonban), amely több 
mint két évtizedig a New York-i Metropolitan 
Museum of Art állandó kiállítási darabja volt, 
most először lesz látható Budapesten. 

Szabó Tamás, a Móra-múzeum főrestaurá-
tora elmondta, hogy Munkácsy híres Hon-
foglalásának színvázlatát a szegedi múzeum 
létrehozásakor, több mint száz éve vásárolta 

meg a város. Azóta a festményt most vitték 
ki először az épületből. A hatalmas méretű 
(és mázsás súlyú) kép leszerelése és elszállí-
tása nem kis gondot okozott: a műalkotást 
kötelekre függesztve engedték a fal mellé állí-
tott tartóbakokra. A festményt keretéből ki-
emelve (de a vászon fölgöngyölése nélkül), 
kamionnal vitték Budapestre. 

A festmény kölcsönzéséért a szegedi múze-
um nem pénzt kért, hanem a kép régóta ese-
dékes restaurálását. Szabó Tamástól megtud-
tuk, hogy a tisztítás mellett szükséges lenne 
még az idők során megereszkedett vászon új-
rafeszítése, valamint a vaskos, aranyozott ke-
ret hibáinak eltüntetése is. 

A Munkácsy-kép várhatóan nyár végén ke-
rül vissza a Móra Ferenc Múzeumba. 

NY. P. 

ADOSSAGCSAPDA 
Ifjú Kumbor Tibor ellen az 
ügyészségi nyomozó hivatal 
nyomoz, amelyik korábban 
zsarolás és más súlyos bűn-
cselekmények miatt vádat 
emelt édesapja ellen. A je -
lenleg letartóztatásban lévő 
és ítélethirdetésre váró volt 
magas rangú rendőrtiszt, 
Kumbor Tibor őrizetbe vétele 
előtt adósságcsapdába ke-
rült. A fiatal rendőr őrmes-
tert többszöri próbálkozá-
sunk ellenére nekünk sem 
sikerült elérnünk, üzenetrög-
zítőjén hagyott telefonjaink-
ra nem válaszolt. 

mondtam neki, hogy ha nem 
keres meg és nem fizeti meg 
tartozását, kénytelen leszek fő-
nökeinél panaszt tenni. Láttam 
rajta, még ez sem érdekli. De-
hogy akartam a kapitányhoz 
fordulni, de nem maradt más 
választásom. Nekem a 67 ezer 
forint nagyon sok pénz - foly-
tatta a pultoslány. 

A felszolgálót a napokban ér-
tesítették, hogy a rendőrség csa-
lás alapos gyanúja miatt a 
Csongrád Megyei Főügyészség 
Ügyészségi Nyomozó Hivatalá-
nál feljelentette ifjú Kumbor Ti-
bort. 

HÍREK 
HÁROM ÉVRE 
SZERZŐDTEK 
Hároméves együttműködési 
megállapodást kötött tegnap a 
városházán a szegedi 
önkormányzat a Dankó Pista 
Oktatási, Kulturális és 
Érdekvédelmi Egyesülettel. A 
szerződés értelmében a város 
nem csupán a 
Dankó-hagyományok 
ápolását, de az egyesület 
tevékenységét is segíti. Az 
együttműködési megállapodás 
ünnepélyes aláírásán Kozma 
József várospolitikai 
alpolgármester köszöntötte 
ifj. Rácz Lajost, aki 
nemrégiben II. helyezést ért el 
a nemzetközi 
prímásversenyen. 

CARUSO AZ OLASZ 
KÖZPONTBAN 
A szegedi Olasz Kulturális 
Központ és a budapesti Olasz 
Kultúrintézet az SZTE Olasz 
Tanszékének 
közreműködésével Az olasz 
fi lmművészet antológiája 
címmel magyar feliratos 
vetítéssorozatot indít. Első 
alkalommal ma 18 órától 
Giacomo Genti lomo Enrico 
Caruso - Egy legendás hang 
című 195l-es f i lmjét adják az 
Olasz Kulturális 
Központban (Szeged, 
Dugonics tér 2.). A 
további vetítések is 
keddenként 18 órától 
kezdődnek. 

A 2 ezer 155 négyzetméteres telket 153 millió 967 ezer forintért kínálják Fotó: Frank Yvette 


