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Amiga 
készlet tart! 

TÉMÁINKBÓL 

SZEGÉNY IDŐSEK 
Csupán néhány tízezer forintból 
élnek Szegeden azok, akiknek a 
legkisebb nyugdíjakat hozza a 
postás. Van, akinek tüzelőre sem 
mindig telik az átutalt összegből, 
aki teheti, mindenekelőtt 
gyógyszert vesz. 

3 . oldal 

MŰANYAG VAGY PAPÍR 
Ingyenes marad a műanyag 
reklámszatyor, bár januártól 
termékdíj terheli a 
nejlontermékeket. A 
környezetvédelmi tárca így 
akarta kikényszeríteni, hogy a 
környezetbarátabb 
papírzacskókat válasszák a 
fogyasztók. 

3 . oldal 

EGYHÁZI ÓVODÁK 
Szeged városának vezetése 
újratárgyalja a városban 
működő, nem önkormányzati 
fenntartású óvodák ügyét, 
hiszen a decemberi döntés 
félreérthető. 

4. oldal 

TÁRSASHÁZI VITA 
Kivitelezési hibák sokasága 
miatt perel egy család. A még át 
sem adott épület tulajdonosai 
hiába reklamálnak, a kivitelező 
és a műszaki vezető úgy véli, 
semmifélckötelezettsége sincs. 

7. oldal 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

3 CJI
 

3 
nap múlva ér Szegedre! 
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JÖJJÖN EL ÉS 
VEGYE ÁT... 

FÉLMILLIÓ FT-JÁT! 
Az IKESZ Autónál!... 

SkodaFabia Classic modellek 

*Üj ikodaFabia Classic vásárlása 
esetén h aszná It autóját most akár 

FÉLmlllló Ft-tal 

Az ön Skoda-
márkakereskedője: 

IKESZ Autó 
A megbízható megoldás 

Fekete kedd a Szentes környéki utakon 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Soha, egy pillanatra sem fordult meg a fe-
jemben, hogy nem adom meg a tartozá-
som. Senkinek nem akartam kellemetlen-
séget okozni, néhány napon belül ki fogom 
fizetni a 67 ezer forintos számlát - jelen-
tette ki lapunknak ifjabb Kumbor Tibor. 

Tegnap megírtuk, a fiatal rendőr őrmester 
október 29-én barátaival és kollégáival egy 
szegedi szórakozóhelyen ünnepelte szüle-
tésnapját. Az egyik pincérrel megállapo-
dott, hogy nem minden rendelés után, ha-
nem a buli végén fizeti ki a számlát. Kum-
bor Tibor azonban hamarabbrelhagyta a sö-
rözőt, kollégái vitték haza, mert, mint fogal-
mazott, kicsit többet ivott a kelleténél. 

Folytatás a 4. oldalon 

Vasútőrök 
Fő a biztonság! - tűzte ki célul a MAV 
Rt., ezért hétfőtől vasútőrök cirkálnak 
az országban közlekedő intercityken, így 
a Budapest és Szeged között közlekedő 
járaton is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Öriz és véd, szüntelenül cirkál, információt 
szolgáltat, és ha kell, takarít. Ez a feladata a 
nyolc belföldi intercity ( IC ) vonalon hétfő-
től szolgálatot teljesítő biztonsági őröknek. 

Folytatás az 5. oldalon 

w w w . d e l m a g y a r . h u Hatmilliárd az orvoscentrumnak 
Közel hatmilliárd forintos fejlesztési támogatáshoz 
jutott tavaly az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centrum, tudtuk meg Lo-
novics fánostól, az intézmény elnökétől. A professzor 
hangsúlyozta: ez az összeg a másfél, két esztendő 

alatt megvalósuló, illetve máris befejezett fejlesztése-
két fedezi. A Nemzeti fejlesztési terv keretében ma-
gas szintű klinikai központot hoznának létre. 

Bővebben a 6. oldalon 

w w w . i k c s z a u t o . h u s i m p l y c l e v e r - e g y s z e r ű e n n a g y s z e r ű 

Két halott a reggeli sűrű ködben 
Ketten meghaltak abban a két balesetben, 
amely tegnap kora délelőtt történt a Szentes 
környéki utakon. Egyik esetben sem a látási 
viszonyoknak megfelelően vezettek az autó-
sok, az előzések tragikus véget értek a sűrű 
ködben. Az elkerülő úton pedig mindezek 
után egy fiatalember a helyszínelő rendőrök 
életét is veszélybe sodorta - szerencsére ők 
mindannyian megúszták a balesetet. 

Két halálos baleset történt tegnap reggel a sűrű 
ködben, a csúszós úton Szentes környékén. Az 
első tragédia színhelye a várost elkerülő 451 -es 
főút volt. Negyed nyolc tájban egy Ford Mon-
deo egy kamion előzésébe kezdett, a ködben 
nem vette észre a vele szembe jövő Fiat Ducato 
kisteherautót - frontálisan ütköztek. A Fiat az 
árokba borult, míg a Ford öt utasának egyike, 
akinek biztonsági öve nem volt bekapcsolva, a 
hátsó ülésről zuhant előre. A negyvennyolc 
éves kiskunfélegyházi férfi a helyszínen életét 
vesztette. A Ford vezetőjét és két utasát, vala-
mint a Fiat sofőrjét súlyos, illetve könnyű sérü-
lésekkel kórházba szállították. 

Ködben előzött, kamionnak ütközött . A Suzuki sofőrje életét vesztette Fotó: Vidovics Ferenc Folytatás az 5. oldalon 

magasabb áron számltjuk be, melyet 
készpénzben kifizetünk Önnek, 
igy új autójának Induló önerőét 
ebből a pénzből befizethetiI 

Amig a készlet tart! 

6728 Szeged, 
Dorozsmai út 48. 
Tel.: 62/549-030 
Fax: 62/549-039 

A környezetgazdálkodásnak a szegedi 
díszburkolat és szobrok évi négyszeri 
lemosására futja, pedig a galambok által 
hagyott piszokszőnyeg heti nagytakarí-
tást igényelne. A belvárosban mindenüt t 
problémát okoz a madárürülék. 

Szegednek nincs átfogó galambellenes 
stratégiája, pedig a városüzemeltetés és a 
környezetgazdálkodás szakemberei sze-
rint is rendkívüli károkat okoz a szapora 
madarak után belváros szerte hagyott 

rendkívüli mennyiségű piszok. Körmen-
den két éve - közfelháborodást keltve -
vadászok oldották meg a problémát, Sze-
geden inkább a mechanikai, ultrahangos 
és elektromos rendszerekre bízzák az álla-
tok távoltartását. 

A városházát elektromos huzalok és 
szoborvédő hálók óvják, a belváros év-
százados bérpalotáinak mindegyikét el-
látták villamos riasztóberendezéssel, 
ugyanilyen eszközt telepítenek majd a 
polgármesteri hivatal megújuló épületé-

re is. Talán a Dóm tér árkádjait csúfítja 
el leginkább a guanó, a világhíres zenélő 
órát ultrahangos készülék óvja a szár-
nyasoktól, ám ősszel az órásmester em-
berei zsáknyi ürüléket lapátoltak össze a 
kényes szerkezetből. A díszburkolat és a 
szobrok vegyszeres lemosására évente 
csupán négyszer van lehetősége a város-
nak, pedig a helyzet heti takarítást igé-
nyelne. 

Részletek az 5. oldalon 

Kumbor Tibor 
félreértések 
áldozata lett? 

A galamb gyakran felhőtlen öröm, néha azonban üröm: szobrok, épületek, egész terek bánják Fotó: Karnok Csaba 

Kilátástalan küzdelem a belvárosi galambok ellen 

Szegedi szobrokon 
csorog a madárürülék Ifjabb Kumbor Ti-

bor (képünkön) 
nem vitatja, hogy 
tartozik egy szegedi 
söröző alkalma-
zottjának, tegnap 
lapunknak el-
mondta, hogy mi-
ért nem tudta eddig 
kifizetni a számlát. 

http://www.delmagyar.hu
http://www.ikcszauto.hu

