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Elindult lapunk nagy Szín 5-ös játéka 

...CIÓ! 
Kedves olvasóink, diákok, szülők, nagyszülők, tanárok! 

Képzeletbeli iskolai táblánkon mi is megkezdtük a vissza-
számlálást: ma a ...CIÓ!-nál járunk, ami azt jelenti, már csak 4 
tanítási nap van hátra az idei tanévből, június 15-én hivatalosan 
is megkezdődik a VAKÁCIÓ! Addig azonban még tetőfokára 
hághat az izgalom a bizonyítványokért, már csak azért is, mert a 
kitűnő tanulók ismét nevezhetnek a Délmagyarország és a Dél-
világ legnépszerűbb társasjátékára, a Szín 5-ösre. 

A feltételek hasonlóak, mint tavaly, semmi más nem kell hozzá, 
mint egy színjeles általános iskolai bizonyítvány, illetve az elsősök-
nél a legmagasabb szintet jelző szöveges értékelés. Van azonban egy 
nagy különbség a tavalyi játékunkhoz képest: a fotók minőségét idén 
nem bízzuk a véletlenre, egységesen, szépen, színesben szeretnénk 
megmutatni minden derék Szín 5-ös diákarcot. Ezért a képeket mi 
készítjük el. A megadott időpontokban és helyszíneken a megye va-
lamennyi városában fotóriportereink várják a jelentkezőket. 

A nevezés egyszerű, nem kell mást tenni, mint kitölteni a lap-
jainkban többször is megjelenő nevezési szelvényt, és a kitűnő 
bizonyítvánnyal vagy annak másolatával felkeresni a lakhely 
szerinti legközelebbi fotózás helyszínét. Természetes elvárásnak 
gondoljuk, hogy a velünk játszók családjában legyen valakinek 
Délmagyarország- vagy Délvilág-előfizetése. 

Ami a díjakat illeti, velünk mindenki nyer! Már a fotózásnál 
valamennyi diákot megajándékozunk egy kis szuvenírrel, majd 
fotóikat megjelentetjük az újságban. Közben sorsolunk. A fődí-
jas elviheti családját a Párizs melletti gyermekparadicsomba, 
Eurodisneybe. 

Figyeljék a Szín 5-össel kapcsolatos felhívásainkat, és nevezze-
nek! Legyünk közösen büszkék a legkiválóbb tanulókra! 

(A Szín 5-ös játékkal kapcsolatos felhívásunk a 19. oldalon) 
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arcngeumen> 

Micsoda sebesség! 
Uj <tuto 

hlheu-'lcn kcdvezményckkt) vitt. 
most aka' 6SO 000 Ft. Scénic tr 
mennyel kínáljuk Önnek' EfTitttteM 
márkakeieskedesunkbtn! WYiYi.: i • 
XttktioZOO'i 06 0! M 2005 0* 
Fogvesttis kte'/tOO tun, velvet < 
117 70S UPOdettKtt és véltotattól fu 

i b izonyí t mai k a k f r e s k e d e s u n k t x a most 
egy*, Reneull Mégane niodeHrke' 

delieket ped ig a k i : 7SO OOO Ft ¿renged 
iúr 7 nap alatt elviheti uj autóját' Várjuk 

A HÁZHOZSZÁLLÍTÁS CSONGRÁD MEGYÉBEN DÍJTALAN! 

SOFT LEATHER Plusz Kft. Nyitva: H.-R: 10-13,14-18, S».: 9.12 
Sieged, Vásárhelyi Pal ut 13, tsbwíhm« T.: 62 540-748, Fax: 62 540-749 a ¡mag meg»«»« 
Kecskemet, Batthyany u. 39-41. T.: 76/413-413, Fax: 76 506-365 1 0'. engedmenyt 

KERJE INGYENES KATALÓGUSUNKAT ÉS ÁRLISTANKAT! 

RENAULT FEJES AUTÓHÁZ 

A csongrádi kereskedésbe visszajárnak a gyűjtők 

Ma is kelendő a kerti törpe 

Kerti törpék és egyéb szobrok minden mennyiségben Fotó: Tésik Attila 
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Az Ön Skoda-
márkakereskedője: 

Vass 
Autóház 
6600 Szentes, 
Csongrádi út 36. 
Tel.: (63) 400-193 
Fax: (63) 314-222 
www.vassauto.hu 
Nyitva hétköznap: 
8-18 • szo.: 9-14-ig 
vas.: 10- 13-ig 

(Dacia Márkaszerviz) 
Hmv.-hely, Táncsics M . út 21. 
Tel.: 62 /231-801 
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-12, 13-17-ig, 
szombaton: 9-12 óráig. 

RÉSZLETRE fixes: 36x19.780 Ft/hó* 
'THM 35.6% a résztelekről érőeklödjtm üzletünkben! Áraink az álal tartalmazzak! 

Világháborúkból maradt tárgyak a Fekete Házban 

Katonaládák, 
bögrék, képeslapok 
Az első és második világháborút 
idéző tárgyakból nyílt kiállítás a 
szegedi Fekete Házban. A tárlat 
legértékesebb darabja egy Hor-
thy-dombormű, amelyet a kö-
zelmúltig egy alsóvárosi ház 
padlásán rejtegettek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tízéves kora óra gyűjt régi tárgya-
kat a balástyai Szanka József. 
Gyűjteményének első darabja egy 
katonaláda volt. A Móra Ferenc 
Múzeum történeti osztályán, a 
Fekete Házban megnyílt Nemzeti 
öntudat, nemzeti önérzet - relik-
viák az I. és a II. világháború ide-
jéből című tárlat a magángyűjte-
ményre és a múzeum saját anya-
gára épül - tájékoztatta lapunkat 
Medgyesi Konstantin, a múzeum 
sajtóreferense. Láthatunk bögré-
ket, képeslapokat, plakátokat, ok-
leveleket, kisplasztikákat, órákat, 
gyufásdobozokat, sípokat, tükrö-
ket, bélyegeket, sapkákat, kula-

csokat, tányérokat, botokat, ame-
lyek mind a két világháború küz-
delmes éveire utalnak. 

A tárlat egyik legérdekesebb 
darabja egy 1937-ben, a szegedi 
Hősök kapujával egy időben ké-
szült dombormű. A Horthy Mik-
lóst többedmagával ábrázoló al-
kotás néhány évvel ezelőtt került 
a közgyűjteménybe. Egy házbon-
tással foglalkozó vállalkozó autó-
val hozta el a múzeumba a mű-
tárgyat, amely egy lebontandó al-
sóvárosi ház padlásáról került 
elő. Pál László restaurátor hozta 
rendbe az ütött-kopott relikviát, 
amelyet 1937-ben az Alsóvárosi 
Népkör falán Horthy Miklós 
kormányzó és felesége társaságá-
ban lepleztek le. A háború végén 
ismeretlen személyek, akik bizo-
nyára meg akarták menteni a jö-
vendő idők számára, leszedték az 
épület oldaláról a domborművet, 
és elrejtették. A kiállítást au-
gusztus végéig láthatják az ér-
deklődők. 

SIMPLY CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

Sokan giccsnek tartják, mégis 
töretlen sikere van a kerti tör-
pének. Csongrádon található az 
ország egyik legnagyobb lera-
kata, ahol közel ötszáz liliputi 
figura közül választhatnak az 
érdeklődők. A tulajdonos sze-
rint ma már nem számít a pénz-
tárca, a szerencse és a szor-
galom jelképe mindenki számá-
ra megfizethető. Viszik is, mű-
értők és nyugdíjasok egyaránt. 

Van köztük mosolygós, mogorva, 
répát ölelgető meg csákányt szo-
rongató - sokfélék, ahogy mi, 
emberek is. Talán a csúcsos, pi-
ros sapka az egyetlen olyan kel-
lék, amely elengedhetetlen egy 
kerti törpe esetében. 

- A vevők számára fontos az 
arcvonás, befolyásoló tényező, 
hogy mi van a kezében, milyen 
tevékenységet folytat, és termé-
szetesen a méret is dominál -
osztja meg tapasztalatait nevetve 
a csongrádi Kaszás Imre, aki há-
rom éve kezdett bele kerti törpék 
forgalmazásába. A vállalkozás 
beindításakor a fiatalember arra 
épített, hogy Magyarországon 
egyre többet fognak környeze-
tükre költeni a kertes házban 
élők. Ehhez képest manapság 
már panellakás-tulajdonosok is 
költenek kerti törpére, amelynek 
kultusza leginkább Itáliából és 
Németországból ered. 

A ló műanyag, a gyerek igazi 

- Nem a világ legnagyobb üzle-
te, de a családot eltartjuk belőle -
vallja be Imre. A szocializmus 
éveiben a gazdagságot szimboli-
záló portékát ma a szerencse és a 
szorgalom jelképének tartják, és a 
pénztárca vastagságától függetle-
nül kelendő. - Azt szokták mon-

dani, törpét házhoz vinni szeren-
csét hoz. Lehet benne igazság, 
mert volt már művészettörténész 
vásárlónk is, aki elárulta, hallga-
tói körében a kerti törpével példá-
lózik, ha a giccsről van szó, az esz-
tétikai minősítés ellenére viszont 
neki tetszik ez a kis fura alak. 

A mesebeli figurák és az embe-
rek között különös érzelmi vi-
szony is kialakulhat. Egy idős bá-
csi heteken keresztül járt vissza 
egyik kiválasztottjához, beszélt 
hozzá, majd a mindennapos lá-
togatás arra sarkallta, hogy meg 
is vegye a maga manóját. 

Az ország egyik legnagyobb 
kertitörpe-kereskedésében közel 
ötszáz liliputi közül választhat-
nak az érdeklődők. Előfordul, 
hogy egyes szülők, nagyszülők a 
gyermekekkel együtt mennek ki 
nézelődni, kirándulni a Félegy-
házi úti telephelyre, ahol más fi-
gurákat is megcsodálhatnak. A 
vásárlók egy része nem elégedik 
meg egyetlen kerti törpével, ha-
nem szenvedélyes gyűjtővé vá-
lik. 

- Egyet kaptunk, de az olyan 
régi volt, hogy újra kellett feste-
nünk. A másodikat munkahe-
lyemen, a szeméttelepen talál-
tam, s mivel neki nem volt párja, 
ezért vettünk még egyet - ma-
gyarázza kedvenceinek történe-
tét Fábián Sándor, akinek három 
mesebeli figura díszíti a kertjét. 
A felgyői férfi nem tud arról, 
hogy kerti törpéinek misztikus 
jelentősége lenne, csupán tetsze-
nek neki az apróságok. Számu-
kat egyelőre nem szeretné szapo-
rítani, viszont régóta feni a fogát 
egy bárányra - ami gipszből van. 

B.D. 

http://www.vassauto.hu

