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A Délmagyart megyén kívül is olvassák 
Az idén 95 éves Délmagyaror-
szágot nem csak a Csongrád 
megyében élők olvassák. S bár a 
lap az interneten is elérhető, a 
csólyospálosi Szögi Zoltán és 
családja előfizet napilapunkra. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szögi Zoltán és családja a 
Bács-Kiskun megyei Csólyospá-
loson olvassa mindennap la-
punkat. A férfi az MTA munka-
társa, felesége pedig jegyző. Egy 
éve előfizetői a Délmagyaror-
szágnak. 

Zoltán elmondta, bár Bács me-
gyei, mégis rengeteg időt tölt 
Szegeden. A csongrádi megye-
székhely közelebb van lakóhe-
lyéhez, mint Kecskemét, ezért az 
itteni események is érdeklik csa-
ládját. 

A Délmagyarországgal szegedi 
egyetemi évei alatt ismerkedett 
meg, de ekkor még nem volt rá 
szükség, hogy előfizesse, mert -
ahogy fogalmazott - : „akkor még 
jól ment sorunk: a kollégiumban 
és a városban szinte mindenhol 
megtalálható és forgatható volt a 
lap". 

Az újságot a gyerekek is kézbe 
veszik, igaz, még csak a képeket 
és a karikatúrákat nézegetik, de a 
lapot mindennap elolvassa Zol-
tán és felesége, s átböngészik a 
nagyszülők. 

A családfő olvasási szokásai-
ról elárulta, hogy nem a sport-
nál és nem is a hátsó oldalon 
kezdi a lapot. „A Délmagyart 
az elejéről érdemes olvasni, 
mert a főbb hírek itt kezdőd-
nek, és a belső oldalakon foly-
tatódnak. Ha hátulról kezde-
ném az olvasást, előbb a hírek 
végét ismerném meg, s csak az-
tán az elejét." 

Zoltán, kedvenc melléklete a 
pénteki Délmadár, az egészség-
ről, betegségekről szóló 
Gyógy-ír és az autós Pótkerék, 
felesége pedig a Bizalmasan cik-
keit kedveli. 

SZULETESNAPI PROGRAM 
Szeged, május 28., Klauzál tér 
8.00-9.00: Reggeli zenés ébresztő - városnéző kisvonattal fú-
vószenekarjárja be a várost. 
10.00-10.30: Bohócok az állatkertben - a szegedi Kövér Béla 
Bábszínház műsora. 
10.30-11.00: Görkorcsolya-bemutató, játékos feladatok gyere-
keknek Délmagyarország-nyereményekért, a Vasárnapi Délma-
gyarország gyermeknapi játékának nyereményátadása. 
11.00-11.45: A Pom-Pom együttes Ernő Afrikában című gyer-
mekműsora. 
11.45-12.00: A Délmagyarország konstrukciós fizikaverseny díj-
átadása, nyertes konstrukciók bemutatása. Grease - előadják az 
Orczy István Általános Iskola tanulói. 
12.00-12.45: Csonka András műsora. 
13.00-14.00: Színpadon a Délmagyarország: kérdezz-felelek já-
ték nyereményekért, utazási és születésnapi nyereményünk díj-
átadása, a Délmagyarország-vándordíj átadása. 
14.00-14.15: Aero kick-box bemutató. 
14.15-14.45: Fiesta együttes műsora. 

14.45-15.45: Színpadon a Délmagyarország: kérdezz-felelek já-
ték nyereményekért, 95 éves olvasók, intézmények köszöntése. 
Vendégünk Gregor József, Janícs Natasa, Darvasi László és a 
Mercedes-Benz Csillagtúra résztvevői. 
15.45-16.00: Küzdősport-bemutató. 
16.00-16.30: Délmagyarország-szülinapi tortaszegés. 
17.00-18.30: Zséda-koncert. 
10.00-18.00: A városnéző kisvonat egész nap ingyen szállítja 
az érdeklődőket a Fekete Ház elől. A Klauzál téren élőben je-
lentkezik Csörög rovatunk, olvasóink személyesen találkoz-
hatnak a szerkesztőség munkatársaival. Egész nap ajándék-
tárgy-árusítás. Látványos fizikai kísérletek a fizika éve alkal-
mából. Szülinapi fotóparaván - a fényképezőgépet ne felejtse 
otthon! Sportegészségügyi információs pavilon - ingyenes 
vérnyomásmérés, testzsír-meghatározás, US Army fittségi 
teszt. Hűsítőről gondoskodunk! Az A Capella cukrászdában 
mindenki, aki fagylaltot vásárol, 1 gombóc fagyit ajándékba 
kap az erre a napra megalkotott tejszín-blue curacao DM fan-
táziafagylaltból. 

Felperesként gyanúsítja a szerelőt: szétszedték Opeljét 

Vita egy eltűnt 
gépjármű ügyében 
Harmadik esztendeje, hogy lába kelt egy Opelnek Szeged egyik 
autószerelő műhelyénél. A kocsi nyolc hónapig vesztegelt a vál-
lalkozásnál, mert tulajdonosa nem akarta kifizetni a javítás költ-
ségét. Amikor viszont el tűnt a kijavított Opel, a tulajdonos 
beperelte a szerelőket - az ügy bíróság elé került. 

Elloptak egy rendszám nélkül ál-
ló autót Szeged egyik szerelőmű-
helye elől. A 2002 tavaszán tör-
tént bűncselekmény nyomán 
évek óta tartó jogi huzavona ke-
rekedett: a jármű tulajdonosa 
kártérítésért beperelte a vállalko-
zást, bár korábban több mint fél 
éven át nem jelentkezett autójá-
ért. 

- Rengeteg költséget és még 
több bosszúságot okozott ne-
künk az ügy, nem értem, hogy 
miért kell bíróságra járkálnom, 
amikor nincs közöm az autó el-
tűnéséhez - foglalta össze Sléber 
Zsolt, az érintett műhely tulaj-
donosa. - 2001. augusztus 20-án 
édesapám ismerőse hozta be egy 
állítólagos barátjának Opeljét, 
egy 1987-es évjáratú, német 
rendszámú Kadettet. A rend-
számára ragasztott vizsgamatri-
cák közül egyről kiderült, még 
2001-ben lejárt. A javítást elvé-
geztük, de a megbízó nem jelent-
kezett, pedig többször is felszólí-
tottuk. A javítási és alkatrész-
költségek mellett egyébként mi 
fizettük ki a beszállítás nyolcezer 
forintos számláját is. 

A kijavított Opelt a jogszabá-
lyok szerint Magyarországon for-
galomba helyezni nem lehetett, 
ugyanakkor feltehetőleg lejárt 
papírjai is csökkentették értékét. 
A 2001 augusztusában kiadott 
használtautó-katalógusból kikö-
vetkeztethető: magyar rend-
számmal és jó műszaki állapot-
ban akkoriban 500-600 ezer fo-
rintot ért egy ugyanilyen típus. 

- Nyolc hónappal később, egy 
reggelen már nem találtuk az au-
tót a műhelynél, ami azért is ér-
dekes, mert le volt eresztve a ke-
reke, kiszereltük az akkumuláto-
rát, és néhány hónappal koráb-
ban a rendszámot is lelopták róla 

- folytatta a történetet a szerelő. 
- Másnap persze a tulajdonos 
rögtön bejelentést tett az autója 
ügyében, és 600 ezer forintot kö-
vetelt tőlünk. Ezt nem teljesítet-
tük, így feljelentett bennünket, 
az ügy máig sem zárult le. Az el-
járás során hozzánk is eljutott 
egy adásvételi szerződés, misze-
rint a felperes a Kadettet Német-
országban vásárolta 2002 szep-
temberében, fél évvel eltűnése 
után, méghozzá 8 ezer márkáért 
(ami körülbelül 1 millió 100 ezer 
forint). Kártérítési igénye is en-
nek megfelelően emelkedett: im-
már másfél millió forintot köve-
tel tőlünk - panaszolta Sléber 
Zsolt, aki reméli, hamar pont ke-
rül az ügy végére, ami szerinte a 
felperes csalásán alapul. 

Ezzel szemben Farkas Antal, a 
jármű tulajdonosa úgy véli: a 
műhely tulajdonosai csapták be 
őt, és szétbontották az autót. 
Szerinte méltánytalanul magas, 
32 ezer forintos javítási díjat 
számláztak ki, pedig - úgy véli -
annyi idő alatt ki sem javíthatták 
a szerinte bonyolult elektronikai 
hibát. Ezért nem vitte el az 
Opelt. 

- Hamburgból jöttem haza, 
amikor elromlott az autó, ezért 
kértem meg ismerósömet, hogy 
egy jó mesterhez vigye a Kadet-
tet. Amikor kiderült, hogy ellop-
ták, úgy érzem, joggal kértem 
kártérítést a szerviztől. Az adás-
vételi szerződés, pedig azért kelt 
2002-ben, mert addig csak köl-
csönben volt nálam, német tulaj-
donosa az eltűnést követően fi-
zettette ki velem az értékét, ami 
már az én károm. Remélem, a bí-
róság jogerősen a követelésem 
megfizetésére szólítja fel a céget 
- mondta lapunknak a felperes. 

I.SZ. 

Joghallgatók sikere 
Kanadában 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

)ogászversenyt nyertek a kanadai Quebecben a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói. A Charles 
Rousseau jogi-szimulációs versenyen a szegedieket az összehason-
lító jogi intézet keretében működő francia jogi képzés négy hallga-
tója - Maisa Dóra, Kruzslic Péter, Nagy Máté és Sándor Csaba -, 
valamint Eric Blin, a képzés igazgatója, Kilic Keziban és Michael 
Schonger felkészítő tanár képviselte. A megmérettetésen induló 
húsz (köztük tizenhárom európai) egyetem csapatának feladata az 
volt, hogy egy környezetvédelmi témájú nemzetközi jogvitában, 
írásban és szóban is védjék meg álláspontjukat - természetesen 
francia nyelven. A jogi érvelések kategóriájában a „nem franko-
fón", azaz nem francia anyanyelvű csapatok közül a szegedieknek 
ítélték oda az első díjat. 

Május 23-tól 
újra nyílik! 


