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SZEMBESÍTJÜK OLVASÓINKKAL 

Felismeri-e Király Leventét? 
Új játékunkban arra invitáljuk 
olvasóinkat, tippeljenek velünk: 
ki van a képen ? Újságíróink mu-
tatnak egy fényképet egy Csong-
rád megyei híres emberről. Isme-
ri ót • Mit mond önnek a portré, 
az arcvonások ? 

KIRÁLY LEVENTE 
Ezúttal Király Levente -fény-

képét mutattuk a szegedi járóke-
lőknek. A Szegedi Nemzeti Szín-
ház Kossuth-díjas színészét, a 
társulat örökös tagját a megkér-
dezettek fele látta már színpa-
don, de a neve nekik sem jutott 
eszükbe. Első ránézésre - főként 
a szakálla alapján - mindnyájan 
bölcs embernek, elsősorban mű-
vésznek vagy írónak gondolták. 

Vass Máté 
gimnazista: 

Ismerős 
valahonnan, 
de nem tu-
dom. Tényleg 
nem tudom. 
Inkább mű-
vészembernek mondanám. Az? 
Megfontoltnak látom, komoly-
nak tűnik. Színész? Nem, nem 
hinném. Tényleg, itt játszik 
Szegeden? Nem jutnak eszembe 
itteni színésznevek. Király Le-
vente? Nem ismerős. Pedig 
színpadon is láttam már vala-
milyen darabban, arra emlék-
szem. A családdal néztük meg, 
és a neve megmaradt. Kár, hogy 
nem ugrott be. 

Vidéki Tamás 
gimnazista: 

- Nem rém-
lik semmi. Lát-
tam már a já-
téksorozatot az 
újságban. Min-
dig föl is ismer-
tem az arcokat. Névvel, foglalko-
zással megmondtam, kiről mit le-
het tudni. Őt viszont nem isme-
rem. Szakállat például manapság 
inkább „bölcsészebb" emberek 
növesztenek. Bölcsész, de mi le-
het?! Művész? Nem lehet színhá-
zi rendező. A szegedi színházzal 
kapcsolatos? Pedig az ottaniakat, 
azt hittem, ismerem. Király Le-
vente? Természetesen hallottam a 
nevét. 

Tetjak András 
ács: 

Nem tudom. 
Szegedi? Úgy 
sem jut 
eszembe. Vala-
milyen okos 
ember. A sza-
kálla... Ahogy elengedi a szakál-
lát. Művész? Nem? Ennél több 
segítség kellene. Színház? Akkor 
inkább írónak mondanám. A 
szemeit figyelem, az mindig na-
gyon sokat elárulhat. Egyenes a 
tekintete. Mozdulatlanul figyel. 
Mélyek a szemgödrei. Színész? 
Akkor majdnem eltaláltam. 
Nem járok színházba. Király Le-
vente? Nem hallottam még a ne-
vét. 

Sajtos fózsefné 
rokkantnyug-
díjas: 

- Hú, de is-
merős, igen. 
Járatjuk a Dél-
magyarorszá-
got, mégsem 
tudom megmondani így elsőre. 
Milyen cikk mellett is láthattam 
a képét... Politikus. Vagy író? Ez 
jobb irány? Szegedi színész? K. L. 
a monogramja? Nem ugrik be 
ilyen hirtelen. Király Levente? Ja, 
persze, egyértelmű. Láttam ré-
gebben játszani. Emlékszem rá 
fiatalkorából. Természetesen kis-
sé vékonyabb volt akkoriban. 
Egymás után aratta a nagy sike-
reket. 

Egymillió ikrából lesz ivadék a Fehér-tavon 

Megkezdődött a csukaszaporítás 
Elkezdődött a napokban a csu-
kaszaporítás a szegcdi Fe-
hér-tavon. Őszre akár a negy-
ven dekát is elérhetik a rend-
kívül gyorsan növekvő ivadé-
kok. A gazdaság főleg nyugati 
országokban értékesíti a csu-
kákat. 

A csuka a legkorábban ívó ha-
lunk: már február végén elkezd 
szaporodni. A Szegedfish Kft. 
öt éve foglalkozik csukával, a 
különféle egyéb haszonhalak 
szaporítása mellett. Beváltotta 
a hozzáfűzött várakozásokat -
mondja Lódi György termelési 
igazgató. A gazdaság szakembe-
rei Szlovákiában - ahol a csu-
kával való foglalkozás különö-
sen nagy hagyományokra te-
kint vissza - tanulmányozták a 

mesterséges szaporítás mód-
szereit. Negyven-ötven kifejlett 
csukát tart szaporításra a gaz-
daság. A legkülönbözőbb hazai 
vizekből származnak, így belte-
nyésztés még csak véletlenül 
sem következhet be: az ivadé-
kok valóságos „szupercsukák" 
lesznek. 

- A napokban mikroszkóp se-
gítségével megvizsgáltuk a sza-
porítás előtt álló csukák ikráit: 
már teljes mértékben érettek 
voltak - ismerteti a nemrég in-
dult munka előzményeit a 
szakember. Az egymillió meg-
termékenyített ikrából kifejlő-
dő kis csukák - amelyeknek 
húsz-harminc százaléka éri el 
az értékesíthető méretet - szá-
mára nagyon fontos, hogy tud-
janak mit enni. Ez a Fehér-ta-

von biztosítva is van: a táp-
anyagdús vízben sok az apró 
planktonlény, a Tiszából pedig 
sok, gazdaságilag értéktelen hal 
jut be a tavak tavaszi feltöltése-
kor. Ezek itt leívnak, és az iva-
dékaikat fogyasztó csukák 
rendkívül gyorsan gyarapod-
nak. 

Őszre akár harminc-negyven 
dekásra is növekedhetnek, s 
máris értékesíti őket a gazda-
ság. Nyolcvan-kilencven száza-
lékuk nyugat-európai vizekbe 
kerül, ahol a horgászok különö-
sen kultiválják ezt a ritka raga-
dozó halat. A fönnmaradó 
mennyiséget magyarországi 
horgászegyesületek veszik meg, 
vizeik csukaállományának gaz-
dagítására. 

F.CS. 

A hónap könyve: Michael Bright 
1001 természeti csodája 

A természet világának leglátványosabb neveze-
tességeit, a Föld több százmillió éves érdekfe-
szítő történetét ismerhetik meg Michael Bright 
könyvéből - ajánlja olvasóinknak a Somo-
gyi-könyvtár. 

Michael Bright könyve, a 1001 természeti csoda: 
amit látnod kell mielőtt még meghalsz, 2005-ben 
jelent meg a Gabo kiadásában. A szerző, Michael 
Bright a BBC természetrajzi szerkesztőségének 
vezető producere. Kollégáival a világ minden 
pontjáról gyűjtik a történeteket és felvételeket. 

A szegedi Somogyi-könyvtárban a szerző egy 
angol nyelvű könyve |There are giants in the sea| 
található meg, mostantól pedig hozzáférhetünk 
ehhez az igényes magyar nyelvű kiadványhoz is! 

A világot mint természeti képződményt mutat-
ja be, annak változatos, különleges formáit, ter-
mészetes tagozódását, rétegződését, továbbá az 
állatcsaládokat és növényfajokat. Bepillantha-
tunk Amerika, Európa, Közel-Kelet, Ázsia, Afri-

ka, Ausztrália, Óceánia és a Sarkvidékek szépsé-
geibe. 

Az egyes objektumok közötti válogatás szub-
jektív. Amerikát két fejezetben részletezi, a Kö-
zel-Keletet Európával együtt tárgyalja. Egyes or-
szágokról részletesebb tájékoztatást kapunk, má-
sokról kevesebbet, nyilvánvalóan a nagyságuk és 
természeti kincseik gazdagsága és a szerző érdek-
lődésének függvényében. 

Magyarország is helyet kapott az összeállításban. 
A Hortobágyról és a Baradla-barlangról olvasha-
tunk a kötetben. 

A fejezetek kontinensek és országok szerint, 
ezen belül északról dél felé haladva követik egy-
mást. Mutatók segítségével tájékozódhatunk: 
földrajzi helyük, illetve típusuk, jellegük szerint 
sorolják fel a természeti csodákat. A kötetet az 
általános név- és tárgymutató, valamint a szak-
kifejezések magyarázatát tartalmazó kislexikon 
zárja. 

MESZLÉNYINÉSAMU KRISZTINA 

Nyílt hétvége: 
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Roncsautóját akár 1 000 000 Ft-ért 
beszámítjuk Skoda Fabia Classic 

vásárlása esetén! 
Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. 

A képen extra WxzwHtségú modell latható Kombmah áhagtogyautáv 5,6-164 l/too km * CO,-kitxxsátax. 151-262 g/km. 

T Á R K Á N Y Autó 
N Á L U N K M I N D I G T Ö B B E T K A P 
Az Ön SKODA Márkakereskedője. 
Makó, Aradi út 62. Tel.: 62/510-666 
Szeged, Szöregi út 46-50. Tel.: 62/555-666 
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 178. Tel.: 62/533-333 

J \ Kipréselünk 
** 3p| belőle 
j | i |J| | még akár 
1000 000 Ft-ot! 
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333 Ft naponta 
év ipgyen Casco 
év garancia 
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Egy páratlan ajánlat! 
Három meggyőző érv és egy páratlan ajánlat! 
A Saab 9-3 1.9 TIDS Premium Edition akár 175 LE teljesítménnyel, páratlanul kedvező feltételekkel lehet az Óné. 

Ízelítő az extrákból: • bőrkárpit • automata kétzónás klíma • tolatóradar • sebességrbgzítő * esőérzékeiő • CD... 

A pontos részletekről érdeklődjón márkakereskedésünkben. 

Az akelő 2006. március 31-ig tart! 

Saab Tormási Kft. 
6000 Kecskemét, Városföld út 32/a., a szélmalomnál 

Telefon: (06-76) 502 900,-Fax: (06-76) 502 901 • E-mail: saab@tormasi.hu 

Ez az a korosztály, amelyről mindenki 
megfeledkezik. Ez az a korosztály, 
amely nem tud megélni, ha elveszíti 
a munkáját. 

Az MDF 45+ Munka Programja nekik szól 
A 45 év feletti munkaerőt meg kell 
becsülni. Törvényekkel és hatékony 
eszközökkel kell garantálni, hogy kora 
miatt senkit se érjen hátrányos 
megkülönböztetés a munkahelyén, 
vagy amikor munkát keres. 

F e l n ő t t p o l i t i k á t 
F e l n ő t t e m b e r e k n e k 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 

http://www.tarkanyauto.hu
mailto:saab@tormasi.hu

