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Útfelújításra, buszokra, uszodára is elkölthető 

Kétmilliárd forint 
a lottófőnyeremény 
Ha valaki ma este megnyeri a 
lottóötöst, minden idők harma-
dik legnagyobb nyereményét, 2 
milliárd forintot, és a köz javára 
szeretné fordítani a hatalmas 
összeget, egy évig tudná fenn-
tartani a Szegedi Nemzet i Szín-
házat, vagy akár uszodát is épít-
hetne Szegeden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

2002-ben először, 2003-ban má-
sodszor, és most, 2005 júniusá-
nak első hetében harmadik alka-
lommal érte el, illetve haladta 
meg az ötöslottó főnyereménye a 
2 milliárd forintot. A százezer 
darab 20 ezer forintos bankjegy-
gyei egyenértékű nyeremény 17 
hete tartó halmozódás során 
gyűlt össze. Mi arra voltunk kí-
váncsiak, mire tudná elkölteni a 
pénzt, ha valaki a köz javára sze-
retné fordítani a nyereményt. 

Ha az ötöslottó szerencsés 
nyertese a Szegedi Nemzeti Szín-
házat szeretné támogatni a pénz-
ből, egy éven át tudná fenntarta-
ni az intézményt. - Isteni szám-
nak hangzik a kétmilliárd forint. 
A színház éves költségvetése 1 
milliárd 551 millió forint - tud-
tuk meg Székhelyi Józseftől, a 
Szegedi Nemzeti Színház főigaz-
gatójától. 

Bátyai Edina, a Szegedi Sza-
badtéri látékok és Fesztiválszer-
vező Kht. ügyvezető igazgatója 
elmondta, egy olyan musical ős-

EGÉSZ SZEGEDNEK ELŐFIZETHET 
H Ha a szerencsés nyertes úgy dönt, 

hogy a z összeget csak lapunk elő-
fizetésére költi/abban a z esetben 
a Délmagyarországot több mint 
1 1 4 e z e r 500, a Délvilágot pedig 
123 ezer éven keresztül olvashat-
ná. E z a z t jelenti, hogy Szeged 
összes felnőtt lakosa egy éven ke-
resztül ingyen juthatna a helyi na-
pilaphoz - amennyiben a milliár-
dos csak újság-előfizetésre költi a 
nyereményét. 

FONTOS TUDNI 
Ha valaki mind az öt számot 
eltalálja, hívnia kell az úgyne-
vezett nagynyertes telefon-
számot. Kétmillió forint fölött 
nem lehet készpénzben fel-
venni a nyereményt, hanem 
azt egy magyarországi bank-
ban nyitott számlára utalják 
át. A nyereményért 90 napon 
belül kell jelentkezni. 

bemutatója, amilyen még soha 
nem volt, körülbelül 120 millió 
forint. Egy ilyen produkcióból ti-
zet tudna finanszírozni az újdon-
sült milliárdos, és még maradna 
pénze a színpadtechnika, a vilá-
gítás és a hangtechnika fejleszté-
sére. 

- Kétmilliárd forintból minden 
létesítményünket olyan műszaki 
állapotba lehetne hozni, amely 
minden uniós szabványnak meg-
felel. Persze, ha csak úgy az em-
ber ölébe hull, az Isten pénze 
sem lenne elég - fogalmazott 
Mezei Richárd városi sportigaz-
gató. Másfél milliárd forintból 
egyébként akár uszodát is épít-
tethetne a lottóötös nyertese. 

Egy átlagos, helyi járatos autó-
busz 40 millió forintba kerül -
tudtuk meg Szeri Istvántól, a Ti-
sza Volán Rt. vezérigazgatójától. 
A nyereményből 50 buszt lehet-
ne vásárolni. Aki buszok helyett' 
autóval szeretne közlekedni 
Szegeden, ám tükörsima uta-
kon, az három éven keresztül ja-
víttathatná a megyeszékhely út-
jait. - Idén hat-, nyolcszázmillió 
forintot költ a város útrekonst-
rukcióra. Ha a kétmilliárdot egy 
összegben fordítaná kátyúmen-
tesítésre a nyertes - mondta Se-
rege János, a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht. városüzemel-
tetési részlegvezetője akkor 
igen látványos útfelújítási prog-
ramot lehetne belőle finanszí-

Egészségvár 2005 
Egészségvár 2005 címmel egész 
napos rendezvényt tartanak va-
sárnap a Széchenyi téren. A leg-
kisebbeket egészség-társasjáték,, 
a nagyobbakat mentálhigiénés 
közösségfejlesztő játékok és kü-
lönféle kvízek, a felnőtteket pedig 
vérnyomásmérés, egészségneve-
lési tesztek, totók és véradás vár-

ja. A játékvárban a magyar kö-
zépkort elevenítik meg íjászok-
kal, lepénysütőkkel, népi játé-
kokkal és kézműves műhellyel. A 
színpadon is folyamatosan köve-
tik egymást a programok: fellép -
többek között - Béres Alexandra, 
Levente Péter, lesz bábműsor és 
Ghymes-koncert is. 

A megyei faluparlamenten több százan vi tat ták meg a vidéken élők gondjait Fotó: Schmídt Andrea 

ÖSSZEGZIK AZ ELHANGZOTTAKAT 
• | Orbán Viktor, a Fidesz-MPSZ elnöke márciusi évértékelő beszédének egyik 

helyszínén, Pocsajban jelentette ki, hogy életre hívják a faluparlamenteket. 
Országosan eddig 30 ezren vettek részt a gyűléseken. Az elhangzottakról 
jegyzőkönyv készül, ezeket összegzik, s felhasználják az országgyűlési vi-
tákban, illetve ezen alapul majd a Fidesz 2006-os választásra készítendő 
vidékpolitikája. 

helyett 60, illetve 90 napra fizet-
nek - mondta az üllési mezőgaz-
dasági vállalkozó, Tóth András. -
A számláinkat későn tudjuk kifi-
zetni, a kölcsönt nyújtó bank 
büntetőkamatot számol fel, s a 
következő hitelkérelemnél ez 
gondot okozhat. 

- Bízom abban, hogy sikerül 
leváltani a jelenlegi kormányt, 
remélem, a Fidesz-kormány 
2006-tól olyan agrárpolitikát 
folytat, amely megoldást talál a 
túltermelésre is - fogalmazott 
Varga András Hódmezővásár-
helyről, aki azt nevezte aggasz-

tónak, hogy három héttel az 
aratás előtt még telve vannak a 
raktárak. 

Hevesi István hiányérzetét 
osztotta meg a hallgatósággal: a 
kormány az elmúlt 3 évben 
egyetlen dolgot felejtett el, a ma-
gyar embereket magyarrá tenni. 
Azt kérdezte: ha a mezőgazdák-
nak nincs magyar öntudata, ho-
gyan várható el, hogy a városi la-
kosság a magyar terméket fo-
gyassza?! A fiatal mindszenti 
gazda szerint véget kell vetni a 
szembeállítás politikájának, mi-
szerint a falvakba akkor jut 
pénzt, ha azt elvonják a várostól, 
és fordítva. 

NYEMCSOKÉVA 

Bemutatták a nyolcadik Szegedtől Szegedig antológiát 

Darvasi László Trapitije az év könyve 
A Móra Ferenc Múzeum dísztermében teg- lentetett Szegedtől Szegedig antológia is, év szegedi könyve lapunk munkatársának, 
nap este tar tot ták a szegedi könyv ünnepét , 
ahol bemutat ták a Szegedtől Szegedig an-
tológiát, és kiosztották az idei könyvdí-
jakat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A könyvünnepen Szeged önmagát ünnepli, 
nem sok olyan magyar város van, amelyik sa-
ját könyvkultúrájára ilyen büszke lehet -
hangsúlyozta köszöntőjében Kozma fózsef 
alpolgármester, aki szerint a szegedi iroda-
lom virágzik. Ezt jelzi a nyolcadszor megje-

amiért elsősorban a Bába Kiadónak jár kö-
szönet. Péter László irodalomtörténész, az 
önkormányzat által meghirdetett könyvki-
adási pályázat irodalmi kuratóriumának el-
nöke elmondta: az egymillió forintos alapra 
idén negyvenketten pályáztak. Hat kötet ki-
adására adtak támogatást: Szegedtől Szege-
dig antológia, Baka István Művei-sorozat: 
Próza-dráma, Fenyvesi István: Odessza a ma-
gyar művelődéstörténetben, Veszelka Attila: 
Pipás Pista, az ásotthalmi tanyavilág hóhéra, 
Tóth Béla: A déli csücsök verőfényben és Bali 
Mihály: Szeged sportolói az olimpiákon. Az 

Darvasi Lászlónak Trapiti 2 című kötete lett. 
A Szegedtől Szegedig antológia főszerkesztő-

je, Veszelka Attila költő megköszönte a kötet 
69 szerzőjének, hogy ezekben a szekértáboros 
időkben műveikkel hozzájárultak, hogy nyol-
cadik alkalommal is létrejöhessen a kötet. A 
minőség diktatúrája egyelőre még hiányzik -
ismerte el a kötet tervezője, Tandi Lajos, aki 
Zoltánfy István Ars poetica című festményé-
nek felhasználásával készítette el a címlapot, 
és Khegl Sándor szobrászművész 25 rajzával il-
lusztrálta a külső megjelenés szempontjából 
minden korábbinál jobban sikerült antológiát. 

Több százan a megyei faluparlamenten 

Jobb kormányt remélnek 
Hosszú távú, biztonságot nyúj-
tó agrárpolitikát, a magyar 
áruk védelmét, a fiatalok fal-
vakból való elvándorlásának 
megállítását remélik azok, 
akik részt vettek tegnap a Kis-
teleken tar tot t megyei falupar-
lamenten. 

- Választási malacot 13 ezer fo-
rintért veszünk, felhizlaljuk, fi-
zetjük a takarmányt, a darálás-
hoz szükséges villanyáramot, s 
végül 23 ezer forintért veszik át a 
100 kilós állatot - panaszkodott 
még a vita megnyitása előtt egy 
kübekházi asszony, aki kérte: ne 
írjuk le a nevét. A faluparlament-
től azt reméli: a Fidesz megoldja 
majd ezeket a problémákat. A 
pusztamérgesi Krisztin Krisztián 
szerint nagy gond, hogy a fiata-
lok elvándorolnak a falvakból. 

A kistelepüléseken megtartott 
fórumokat lezáró megyei falu-
parlamenten, a kisteleki rendez-
vényházban tegnap este a megje-
lenteket - így például az ország-
gyűlési képviselők közül Balogh 
Lászlót, Farkas Sándort, Marto-
nosi Györgyöt, Nógrádi Zoltánt, 
Vincze Lászlót; továbbá Lengyel 
Zoltánt, a Fidesz-MPSZ mező-
gazdasági kabinetjének vezetőjét 
- a kisváros polgármestere, Nagy 
Sándor köszöntötte. A parla-
ment levezető elnöke, Baláspiri 
Csaba trianoni emlékezésre kér-
te a jelenlévőket, hiszen a „85 év-
vel ezelőtti június 4-e nagyon 
gyászos nap Magyarország törté-
netében". A falvakból érkezők a 
földből és a tanyán élők, a hátrá-
nyos helyzetűek, a nyugdíjasok, 
a fiatalok problémáit sorolták. 

- Azt szeretnénk elérni, hogy 
szankcionálják azokat a felvásár-
lókat, akik a 30 napos határidő 

KAMIONSTOP 
SOK KIVÉTELLEL 

m Összetett szabályokat jelent a 
valóságban a hétköznapi né-
ven kamionstopnak becézett 
korlátozás. Fő szabály szerint 
szombat 22 órától vasárnap 
22 óráig van érvényben kami-
ontilalom Magyarországon. A 
forgalmat csökkentő rendel-
kezéshez számtalan könnyí-
tést biztosít a jogszabály. A 
7,5 tonna össztömeget meg-
haladó tehergépjárművek 
közlekedését 1995 óta korlá-
tozzák hazánkban. 

HÍREK 
HATHÁZAK JÁTSZÓTERE 
Ma délután 6 órakor 
Újszegeden, a Hatházaknál 
játszóteret avat Szabó László 
önkormányzati képviselő. A 
füvészkerthez vezető úton álló 
egykori kendergyári 
munkáslakásoknál ezentúl 
nyáron lesz közösségi tér a lakók 
számára. 
A képviselő szerint 
megdöbbentő körülmények 
között kénytelenek - a 
szomszédos villáktól pár 
méterre - élni az emberek. 
Nincs gázfűtés, nincs telefon, 
nincs kábeltévé, sok lakás 
összesen egy szűkös fél szoba. A 
képviselő további fejlesztéseket 
tervez a Hatházak lakói 
érdekében. 

JÓTÉKONYSÁGI 
FILMVETÍTÉS 
A Hihetetlen család című 
animációs filmet vetítik 
vasárnap 10 órától a szegedi 
Belvárosi moziban. A 
jótékonysági filmvetítést a 
Szegedi Leo Klub harmadik 
alkalommal rendezi meg, a 
jegyek árából származó bevételt 
a Szegedi Tudományegyetem 
gyermekklinika és 
gyermekgyógyászati központja 
javára ajánlja fel. 

re is. 
A megyében Szegedtől né-

hány kilométerre, az 55-ös 
ú ton építet tek ki olyan felüle-
tet, ahová a lapos mérlegeket 
be lehet illeszteni, és arra a 

kamion rá tud ha j tani . A mo-
bil mérőál lomáson így a ten-
gelyek terhelését gyorsan le 
tud ták ellenőrizni. Ha egy ke-
rékre 6000 ki logramm körüli 

terhelés esik, akkor már „baj-
ban van" a kamionos . 

Kószó fózsef a Csongrád Me-
gyei Közlekedési Felügyelet ható-
sági és felügyeleti csoportvezető-

je elmondta: a fő cél az volt, hogy 
az engedély nélküli szolgáltató-
kat kiszűrjék, ellenőrizzék, hogy 
a vezetők betartják az előírt veze-
tési és pihenőidőt. 

Minden hatodik járműnél találtak szabálytalanságot 

Összehangolt országos kamionkontroll 
Országos, összehangol t akció 
kere tében az összes megyé-
ben e l l enőr iz ték a kamiono-
kat . Az akc ióban va lamennyi 
é r i n t e t t ha tóság részt ve t t . 
Szegeden m i n d e n ha tod ik ka-
mionná l t a lá l t ak szabályta-
lanságot . 

A vámosok, a határőrök, a ka-
tasztrófavédelem, a rendőrség 
vett részt a közlekedési felügyele-
tek által szervezett országos köz-
úti ellenőrzésen. A közúti közle-
kedés biztonsága érdekében 
2005. május 30-ától június 3-áig 
tartott az összehangolt akció, 
melyben minden megyei közle-
kedési felügyelet részt vett. 

Kiemelt szempont volt a hazai 
fuvarpiac szereplőinek ellenőrzé-
se a versenyfeltételek betartása 
érdekében. Vizsgálták a vállalko-
zások tevékenységét, azok jogkö-
vető magatartását. De az ellenőr-
zés kiterjedt a külföldi járművek- A tengelyek terhelését mérte speciális mérlegekkel a közlekedési felügyelet Fotó: Miskolczi Róbert 

Szerdán és csütörtökön 120 
autót állítottak meg, 20 esetben 
találtak problémát, amely 
szankciót von maga után. Álta-
lában a tengelyeken mért túl-
súly, a vezetési idő túllépése, az 
engedély nélküli fuvar, vagy mű-
szaki problémák, hiányzó mű-
szaki engedélyek miatt kellett 
eljárni. 

M. B. I. 


