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DELMAGYARORSZAG 
Szécsi Zoltán 
A tinik szerint kiónozni kellene a sármos, szexis 
olimpiai és világbajnok vízilabdakapust. A 
népszerű sportoló szerint egy is sok belőle. 

9. OLDAL, BIZALMASAN 

Egyre népszerűbbek a számítógépes 
játékok. Nem is annyira veszélyesek, mint 
azt első hallásra gondolnánk. 

6. OLDAL 

A H I T E L E S B A N K . 

MENJEN BIZTOSRA. 
Ha lakáshitel, akkor FHB. 

www.fhb.hu • 06/40 200 115 
Szeged, Tisza Lajos krt. 20. 

Életeket menthetne a szegedi berendezés 

Vakkant a sorompókutya 
Nyolcvan embernek ismét munkát kínálnak 

Újraindítja a vágást 
a Pick Rt. Szegeden 
Nyolcvan dolgozót vesz fel a Pick Sze- augusztusban már pozitív előjelű volt az 
ged Rt. annak köszönhetően, hogy ja-
nuártól újra beindítja a sertésvágó-
vonalat - jelentette be Kovács László, a 
cég elnök-vezérigazgatója. 

Négy hónappal ezelőtt a Pick vesztesé-
ges gazdálkodásának megszüntetését 
ígérte a vezetés, amikor a Csányi Sándor 
OTP-vezér közvetett tulajdonában lévő 
Délhús Rt. átvette az irányítást a cég-
ben. A vezetés betartotta ígéreteit -
mondta Kovács László, aki a Délhúsnak 
is az elnök-vezérigazgatója: júliusban és 

üzemi eredmény, igaz, a racionalizálás-
nak 77 dolgozó munkahelye is áldozatul 
esett. 

A Délhússal való együttműködés-
nek eddig Szeged és a Pick a nyertese: 
míg Pécsett leáll a vágás, a Tisza-parti 
városban januártól újraindul, 80 em-
bernek teremtve munkahelyet , [övőre 
650 ezer sertést vágnak majd Szege-
den, 200 ezerrel többet, min t a Pick 
fénykorában. 

Bővebben a 3. oldalon 

Bővebben az 5. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

1 • 7 
nap múlva ér Szegedre! 

SIMPLY CLEVER- EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

Az IKESZ Autó alacsony havi törlesztésű hitelkonstrukcióját 
most Ön is megengedheti magának! 

=> 0 % önerő + 27 438 Ft/ hó-tól! 
'(Részletek: 0% önerö, 27 438 Ft/hó-tól, 120 hónap futamidő, THM 10,26%) 

Autóbeszámitási akciónk meghosszabbítva! 
Értéktelennek hitt autóját akár 800 OOO Ft-ért beszámítjuk 

egyes raktárkészleten lévő Fabia modelljeinkbe! 
Az Ön Skoda-márkakereskedöje: 

IKESZ Autó 6728S2<*ed' 
• n u l U Dorozsmai út 48. 
A megbízható megoldás Tel.: 549-030 

CSÜTÖRTÖK, 2005. SZEPTEMBER 15., 95/216. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Kevés lehet 
az autóbontó 
Szeptember elsejétől már nem 
lehet engedélyt kérni a forga-
lomból kivont gépkocsik ottho-
ni tárolására. A „kert végi" ron-
csokat ez után a közlekedésfel-
ügyelet ellenőrzi. A Csongrád 
megyében üzemelő öt autóbon-
tó az elkövetkezendő egy esz-
tendőben összesen 4800 ron-
csot vehet át. Elképzelhető, 
hogy ez az engedélyezett keret-
szám kevés lesz. 

www.de lmagyar .hu 
A napokban mozgolódást tapasztaltunk a szegedi 
Kass Szállónál. Ám ez még nem a felújítás kezde-
te, csak a hajléktalanok lomjaitól szabadították 
meg az épületet. Sikeres pályázat esetén a tulajdo-
nos eredeti szépségében állítja helyre a szállót. 

Huszonnyolc éve lakatlan a Kass Szálló, későbbi 
nevén Régi Hungária. Hiába utalt minden jel arra, 
hogy elkezdődik a nagyon várt felújítás, de csak ta-

karítottak a hajléktalanok után az egyre pusztuló 
épület körül. A tulajdonos Questor Pénzügyi Ta-
nácsadó Rt. egy pályázat elbírálására vár. Pozitív 
eredmény esetén elkezdik a felújítást. A régi értéke-
ket megtartják, de kiegészítik a modern kor köve-
telményeinek megfelelő szolgáltatásokkal. A Kass 
Szálló Szeged egyik legszebb épülete - lehetne. 

írásunk az 5. oldalon 

Életeket menthe tne az a szegedi újítás, amit Rácz Attila, a Ttain-Dog (vo-
natkutya) munkacsoport vezetője talált fel - három kollégájával. Az eszköz 
lényege: egy buszban vagy személyautóban elhelyezett vevőkészülék riasztó 
hangjelzéssel hívná fel a figyelmet a vasutak és utak kereszteződésében a pirosan 
villogó lámpára, már 150 méterre az átjárótól. A berendezés bemutatóját tegnap 
tar tot ták Szegeden. 

Porboly, Siófok. A két települést rettene-
tes tragédiák fűzik össze: halálos áldoza-
tokat követelő buszbalesetek színhelyei 
voltak. Az előbbi településen kisiskolá-
sok, a Balaton-parti városban német tu-
risták vesztették életüket, miután bu-
szuk vonattal ütközött. A fénysorompó 
tökéletesen működött. A szegedi bizton-
ságtechnikai szakemberek találmánya 
megmenthette volna őket. Ennek a be-

rendezésnek a bemutatóját tegnap tar-
tották a feltalálókkal együttműködő, biz-
tonság- és riasztástechnikával is foglal-
kozó Trióda Rt. szegedi központjában. 

Az autóbusz, amiben elhelyezték a so-
rompókutya névre elkeresztelt talál-
mányt, a cég udvarán vár minket. Rácz 
Attila, a feltalálócsoport vezetője kissé fe-
szült: a sorompókutyát ma tesztelik elő-
ször - „idegenek" előtt. Fölkászálódunk a 

buszra, elindulunk a Tisza Volán telephe-
lye felé. Ötperces zötykölődés után sípoló 
hangra leszünk hgyelmesek. Körbené-
zünk, vasúti átjáró sehol, a sípolás azon-
ban egyre erősödik. - Ez a sorompókutya 
hangja! - mondják többen is. Rákanyaro-
dunk a Kálvária sugárútra, majd ki a Ba-
jai útra. Avasúti átjáró előtt 150-200 mé-
terre ismét „ugat a kutya". A fénysorom-
pó ugyan fehéren villog, de semmi baj - jó 
a rendszer. A jeleket ugyanis a közelben 
parkoló autóból sugározzák, mivel a jel-
zőlámpákba még nem szerelhették be az 
adókat. Úgy tűnik, mindenki elégedett, 
indulhatunk vissza. 

Folytatás a 3. oldalon 

Kedvező pályázati elbírálásra vár a szálloda tulajdonosa 

Hajléktalanok a Kassban 

A lépcsőfeljáró alól komplett hajléktalanszállót számoltak fel Fotó: Schmidt Andrea 

www.ikeszauto.hu 

Az ú j szegedi találmánnyal biztonságosabbá válhatnak a fénysorompós vasúti át járók 

' Bánáti Tamás a Winipesakue-tónál szolgált 

Mentés Amerikában 
Fotó: Miskolczi Róbert 

Nyaralók biztonságára vigyázott egy 
Balaton nagyságú tó partján Bánáti 
Tamás szegedi egyetemista Ameriká-
ban. Vízi mentőként dolgozott három 
hónapig és a napokban tért haza. 

Három nap szolgálat után Bánáti Tamás 
megmentette egy mexikói férfi életét- a 
New Hampshire-i Winipesakue-tónál. 
A szegedi egyetemista az egykori indián 
rezervátumban kapott vízi mentő ki-
képzést és a nyári szünetben a nyaralók 
biztonságára vigyázott. Az útiköltséget 
és biztosítást kellett megelőlegeznie, de 
ennek két és félszeresét kereste meg na-
pi nyolcórás munkával. A szegedi jégko-
rongos csak azt sajnálja, hogy nem lát-
hatott igazi hokimeccset, így base-
ball-lal kellett beérnie. 

írásunk a 8. oldalon Bánáti Tamás „lesállásban" 
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http://www.fhb.hu
http://www.delmagyar.hu
http://www.ikeszauto.hu

