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DELMAGYARORSZAG 
KEDD, 2005. MÁRCIUS 22., 95/67. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Óvodát választani 
Szegeden 53 önkormányzati 
óvoda várja a gyerekeket. A 
szülők válogatnak. 

5. OLDAL 

DÓZSA JARMUKAVALKADJA 
A Szegedi Közlekedési Társaság járműparkja 
igen színessé válik. A felújított villamosok 
mellett egyre több busza is van a cégnek. 

5. OLDAL 

MAR CSAK EGY HÓNAP 
ÉS MEGNYÍLIK A 

ARUHAZ 
SZEGED, VÁSÁRHELYI PÁL U. 3-5. 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-es autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar.hu 
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Utolsóesély: 

TARKANY Autó 

Ahol az utódnevelésben demokrácia van - Micike többször ellett már páros gidákat 

Négyes kecskeikrek Dorozsmán 
Négyes kecskeikrek születtek 
Dorozsmán. A tenyésztőnek, 
Domonkos Ferencnek ez nem 
újdonság: Micike, a kecskema-
ma évek óta ikrekkel, három 
vagy négy ú j lakóval gyarapítja 
az állományt. 

A dorozsmai ház há tsó fertályán 
Bundi kutya szaladgál, más napo-
kon ő terelgeti a kecskenyájat, 
most csak a kíváncsiskodó vendé-
gek nadrágját rágcsálja. Szilárd, a 
többszörösen díjazott kecske mél-
tóságteljesen szemléli a vendége-
ket, Artúr, a csacsi is kéri magának 
a simogatást. Az ellető boxokban 
sűrű a népesség: összesen 7 kicsi 
kecske lakik itt a mamájával. A 
legfiatalabbak péntek éjjel szület-
tek. Micike, a négyszeres mama 
hat éve került Domonkos Ferenc-
hez. A három gödölye - kecskekis-
lány - és az egyetlen gida - kecske-
fiú - a mama lábai között bujkál. 
Ha Micike úgy ítéli, egyikük már 
eleget szopott, a farkánál fogva fi-
noman odébb húzza, hogy sorra 
kerülhessen a másik is. 

Folytatás a 4. oldalon A kecskéket tenyésztő Domonkos Ferenc büszke a háromnapos kicsikre Fotó: Schmidt Andrea 
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Nem ok nélkül * 
került a címoldalra: 
1 hónapos Ismétlődő betét 
*A11 hónapos futamidejű ismétlődő betétnél 10 millió Ft feletti lekötött összeg esetén érvényes EBKM. éves kamatláb 8,19%. A bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. 

ERSTEÉ 
Értjük egymást. 

Elfogadták 
az egyetemi 
költségvetést 
A Szegedi Tudományegyetem 41 
milliárdos költségvetése, ame-
lyet tegnap fogadtak el, arra 
készteti a vezetést, hogy megfon-
toltan gazdálkodjon. Az egyete-
men nem dolgozhatnak tovább 
közalkalmazottként a 65 éven 
felüliek. A költségmegtakarítást 
követően akár mind a százhúsz 
dolgozót tovább foglalkoztathat-
ják, a dékánoké a döntés joga. 
Ugyanakkor a hallgatók megúsz-
ták a regisztrációs díj fizetését az 
új tanulmányi és információs 
központban, mivel az elmúlt évi 
maradványból pénzt csoportosí-
tanak át. 

írásunk a 3. oldalon 

Áradás, 
útlezárás 
Hamarosan víz alá kerül a szegedi 
rakpart, ezért tegnap lezárták a 
forgalom elől. Árad a Tisza és a 
Maros is. A szakemberek szerint 
a jövő hét közepén el kell rendelni 
ezen a szakaszon is az első fokú 
árvízvédelmi készültséget. Azt a 
meteorológusok sem tudják meg-
jósolni, mekkora a valószínűsége 
annak, hogy a meleg fokozott eső-
zéssel párosul, ami gyors olvadás-
hoz vezet. A Tisza felső szakaszán 
halak helyett Ukrajnából és Ro-
mániából érkező műanyag palac-
kokat fognak ki. A belvízzel borí-
tott terület csökkent a megyében, 
ez többek között a kedvező időnek 
köszönhető. 

Részletek és jegyzetünk a 3. oldalon 

Djurics 
megint ígér 
Az NB I/B-s FC Szeged B-köze-
pes szurkolóinál betelt a pohár, a 
klub tulajdonosát okolják a rossz 
szereplésért. A Makó elleni 
meccsen felszólították, hogy tá-
vozzon Szegedről. Dusán Djurics 
kitartó ember, nem hátrál meg, 
és büszkén hangoztatja, hogy 
klubjának a legkisebb a tartozása 
a hazai labdarúgó-egyesületek 
közül. A szlovén üzletember le-
cseréli vezérkarát és szeretné, ha 
az NB l-es csapatokat is megjárt 
Vágó Attila lenne a sportigazga-
tó. Úgy gondolja: szeptembertől 
első osztályú futballcsapata lehet 
Szegednek. 

írásunk a 15. oldalon 

Kultúra minden mennyiségben - Fotószalon nyílt munkatársaink alkotásaiból 

Megkezdődött a tavaszi fesztivál 
A hosszú téli napok után fel-
pörgött a kulturális élet Sze-
geden. Ifegnap kezdetét vette a 
vasárnapig tartó II. Szegedi Ta-
vaszi Fesztivál, s ezzel a város 
egy hétig a vidék kulturális fő-
városa lett. 

A Magyar Fesztiválszövetség al-
elnöke, Elekes Zoltán, a Buda-
pesti Tavaszi Fesztivál 25 éve 
tartó sikerén felbuzdulva tavaly 
létre hozta a rendezvény „kis-
testvérét" Szegeden. A kísérlet 
bevált, így a város nemcsak nyá-
ron fogadhatja színvonalas kul-
turális eseményekkel a vendége-
ket, hanem tavasszal is. A Sze-
gedi Tavaszi Fesztivál tegnap fo-
tókiállításokkal, koncertekkel 
és musicallel indult. Az I. Tava-
szi Fotószalont lapunk főszer-
kesztője, Szetey András nyitotta 
meg az Olasz Kulturális Köz-
pontban, ahol a szegedi fotográ-
fusok meghökkentő alkotásai 
láthatók. 

A fesztivál hivatalos megnyitó-
ját a szegedi színházban tartot-
ták, ahol Szentgyörgyi Pál alpol-
gármester hangsúlyozta, 2005 a 
fiatalok éve. 

A nagyszínházban sikere volt az Apácák című musicalnek. A színművészetis hallgatók a közönséget is bevonták a játékba Fotó: Karnok Csaba Bővebben a 4. oldalon 
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