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TÉMÁINKBÓL 

BORSODI TOMEGKARAMBOL 
Huszonnyolc jármű ütközött és 
csúszott egymásba, illetve az 
árokba a jeges út miatt pénteken 
reggel a mezőkövesdi 
Zsóry-fürdő környékén, a 
balesetben egy személy súlyos 
fejsérülést szenvedett. 

2. oldal 

DOLGOZIK A GYANÚSÍTOTT 
A bolti rablással gyanúsított 
szegedi fiatalember hétfőtől újra 
munkába állhat a Sole gyárában. 

4. oldal 

TERROR HÁZA VÁSÁRHELYEN? 
A vásárhelyi Terror Háza, csak 
így emlegette a közgyűlés 
néhány tagja az Andrássy út 34. 
szám alá tervezett Emlékpont -
nevű kiállítóhelyet. 

5. oldal 

I(K) EVES A ROTARY KLl'B 

Cikkünk a 6. oldalon olvashato! 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

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

Megszűnik a Skála üzletlánc - Tavasszal várható a csere 

Kínaiaké lesz a Centrum 

Elképzelhető, hogy néhány hónap múlva a Skála helyett a Hong Kong felirat dísziti majd az áruház homlokzatát Fotó: Miskolczi Róbert 

Minden jel szerint egy kínai kereskedőcégé 
lesz a Szegeden csak Centrumként em-
legetett áruház. 

A Skála Divatház Rt. még az idén fölmondja 
az áruház bérleti szerződését, úgy tudni, egy 
kínai vállalkozás költözik az épületbe. 

A felújított kiskörút hangsúlyos része a ma 

is Centrumnak nevezett közlekedési csomó-
pont. Az áruház épülete ugyan nem szemet 
gyönyörködtető építészeti alkotás, de nemrég 
fölújították, és elegáns kirakatai a belvárosi 
hangulathoz tartoznak. A hiperek olcsó ter-
mékei és a bevásárlóközpontok drága márkái 
mellett a Skála az egyetlen jellegzetes belvá-
rosi áruház Szegeden, mióta a Nagyáruház 

emeletét is kínai üzlet uralja. Bánáti Antal 
egykori igazgató csalódott, szerinte szegé-
nyebb lesz a város. Szentgyörgyi Pál gazdasá-
gi alpolgármester azt reméli, a kínai textil-
ipar színvonalasabb darabjait kínálja majd az 
egykori Centrum. 

írásunk a 8. oldalon 

800 ezres 
szenátori 
fizetések 
A parlamenti képviselők idén 
tiszteletdíjként bruttó 210 ezer 
forintot tehetnek zsebre, de a 
különböző juttatásokkal ennek a 
többszörösét keresik meg havon-
ta. A tizennégy megyei képviselő 
közül Gazdag János makói szoci-
alista politikus kapja a legtöbbet, 
bruttó 903 ezer forintot. 

Hat százalékkal emelkedett a par-
lamenti képviselők fizetése, ami 
az adófizetőknek közel négyszáz-
millió forintjába kerül. A tavalyi 
bruttó 198 ezer forint helyett idén 
már 210 ezer forintot keresnek az 
országgyűlés tagjai. A honatyák 
valójában ennek a többszörösét 
viszik haza, hiszen pótdíjban ré-
szesülnek a bizottságokban és a 
frakciókban betöltött funkcióik 
után, és külön pénz jár nekik uta-
zásra, valamint szállásra is. A 
képviselők a fizetésükön túl al-
kalmazottra is kapnak pénzt. 

A tizennégy Csongrád megyei 
képviselői közül a legtöbb jutta-
tást Gazdag János (MSZP| kapja 
a parlamenttől. A makói hon-
atya tiszteletdíja a költségtéríté-
sekkel együtt meghaladja a havi 
bruttó 900 ezer forintot. A legke-
vesebb pénzt öt fideszes képvise-
lő viszi haza: ők fejenként bruttó 
672 ezer forintot kapnak. A me-
gyei képviselők közül mindenki 
felveszi a 105 ezer forintos szál-
lásdíjat. 

Jegyzet a 3., részletek a 7. oldalon 

Pókok a panelban 
Egy szegedi biológiatanár madár-
pókokat tart. Gavrán László la-
kótelepi otthonát hatvan szőrös 
nyolclábúval osztja meg. Az álla-
tok élelméről a „pókász" kollégá-
ja, Kerekes János gondoskodik. 
Ő tenyészti a pókok elemózsiá-
ját, vagyis a tücsköket, sáskákat 
és csótányokat. 

A biológus családja már meg-

szokta a szokatlan lakótársakat. 
Kisfia nem fél a pókoktól. Sőt: 
néha be is segít édesapjának a 
gondozásukban. Gavrán László 
felesége pedig úgy véli, hogy a 
nyolclábúak nem zajosak, nem 
büdösek és nem is túl veszélye-
sek. 

írásunk a Sziesztában 

Sláger a gumicukor, a cukrozott üdítő és a csoki 

Az iskolabüfé az üzletről szól 
Táplálkozástudományi szakemberek elkészítettek 
egy listát, mit lenne érdemes árusítani az iskolabü-
fékben. Megnéztünk négy szegedi oktatási intéz-
ményt, vajon milyen enni- és innivalót kínálnak a 
diákoknak. 

A tapasztalatok azt mutatják, hiába rendel-
nek tejet vagy joghurtot a vállalkozók, szinte az 
egész készlet a nyakukon marad. A tanulók a 
szünetekben előszeretettel vásárolnak édessé-

get, főleg csokoládét és gumicukrot. Rostos ivó-
levek helyett pedig a cukrozott üdítőket kere-
sik. 

A felmérések szerint hazánkban kétszeresére 
nőtt az elmúlt tíz esztendőben az elhízott gyerme-
kek aránya. Ezért többek között az egészségtelen 
táplálkozás is felelős. 

Részletek az 5. oldalon 

FordFocus már'2 699 000 forinttól 
vagy akár 650 000 Ft kedvezménnyel 

j Plusz ajándék METÁLFÉNY 
| Plusz 4 db ajándék GOOD YEAR TÉLI GUMI 

A benzines FordFocus modellekhez most 
350 000 Ft értékben 
választható extra felszereltség 
A dízel FordFocus modellekhez most 300 000 forintnyi 
árkedvezmény és 350 000 Ft értékű extra felszereltség jár 
0% Indulórészlet vagy 0% THM 
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FordFocus Minőség. Megbízhatóság 

Hovány Szeged Kft. 
6721 Szeged, Berlini krt. 4/9. 

Szalon: 62/556-300 • www.fordhovany.hu • Szerviz: 62/556-200 
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Díjnyertes modell, 
díjnyertes 

Nem akartak az elavult helyiség fölújítására költeni 

Lehúzta a rolót a rókusi kisposta 

A közelben lakó Szabó Ilona bosszús, amiért távolabbi postára kell majd járnia Fotó: Miskolczi Róbert 

Közel hetvenéves működés után 
bezárt a szegedi 5. számú kispos-
ta. Dolgozói hétfőn már az újon-
nan kialakított Csaba utcai hiva-
talban fogadják az ügyfeleket. 

Fájós lábú néni kapaszkodott föl 
a bezárásra ítélt rókusi kisposta 
öt lépcsőjén. Odabenn egy asz-
talnál előhalászta táskájából a 
sárga pénzföladási csekket, befi-
zette a számlát, majd hazain-
dult. Odakint azt mondta, vagy 
negyven éve itt adja föl levelet, 
pénzt, csomagot. A lépcsőket is 
megszokta már. 

Az utolsó nyitvatartási napon 
is a szokott nagy forgalmat bo-
nyolította a szegedi 5. számú kis-
posta. Pénteken délidőben szü-
net nélkül nyílt-csukódott a nyi-
korgó, alumíniumfogantyús len-
gőajtó, s öt-tíz ügyfél folyamato-
san munkát adott az ablakok 
mögött ülőknek - senkinek sem 
kellett sokat várnia. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu
http://www.fordhovany.hu

