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SZEMBESÍTJÜK OLVASÓINKKAL 

Felismeri-e Farkas Sándort? 
Új játékunkban arra invitál-
juk olvasóinkat, tippeljenek 
velünk: ki van a képen? Új-
ságíróink mutatnak egy fény-
képet egy Csongrád megyei hí-
res emberről. Ismeri ót? Mit 
mond önnek a portré, az arc-
vonások ? 

FARKAS S Á N D O R 
A szentesi járókelőknek ez alka-
lommal Farkas Sándor fotóját 
mutattuk meg. Az 53 éves fide-
szes politikus 1998 óta ország-
gyűlési képviselő, most a párt 
megyei listavezetője. A négy 
megkérdezett szentesi közül 
mindannyian felismerték őt, a 
többség még a családtagjait is is-
merősének mondta. 

László Lajos 
nyugdíjas: 

- Hogyne is-
merném! O 
Farkas Sándor 
országgyűlési 
képviselő. A 
feleségének, 
Márton Katalinnak a szomszéd-
ja voltam. Van két lányuk. Úgy 
emlékszem, hogy 1998 óta kép-
viselő. Régebben a parlament 
mezőgazdasági bizottságának is 
volt az elnöke. Most is indul a 
választásokon. A fábiánsebes-
tyéni Kinizsi 2000 Rt.-nek is a 
vezetője. A városért és a kör-
nyező kistelepülésekért sokat 
dolgozik, különben nem volna 
képviselő. 

Horváth Ist-
ván gépszere-
lő: 

- Ismerem, 
persze. Ez Far-
kas Sándor or-
szággyűlési 
képviselő. Meg 
a fábiáni Kinizsi elnöke. Hogy 
melyik párt színeiben képviselő? 
Fideszes. De a lovas szakosztály 
elnöke is. A testvéreit is isme-
rem, Bálinttal és Lászlóval is egy 
munkahelyen dolgoztam régeb-
ben. Sándor már két ciklusban 
volt képviselő, és. most is indul a 
választásokon. A portréja alap-
ján közvetlen ember benyomását 
kelti. Úgy néz ki a képen, mint 
egy átlagember. 

Rideg Róbert 
természetgyó-
gyász: 

- Személye-
sen nem isme-
rem, csak lá-
tásból. De biz-
tosan tudom, 
hogy ő Farkas Sándor. Politikus. 
Melyik párthoz tartozik? A Fidesz 
színeiben jutott be a parlamentbe. 
A fényképe alapján azt gondolom 
róla, hogy barátságos és kiegyen-
súlyozott. Számomra a portréját 
nézve becsületes családapának tű- • 
nik, aki sokat tesz a hozzátartozó-
iért. Ránézésre én elég jól meg tu-
dom állapítani az emberek életko-
rát. Farkas Sándorról úgy vélem, 
hogy talán ötvenéves lehet. 

Mátéffy Zoltán 
pedagógus: 

- Ez Farkas 
Sándor, igen. 
Persze hogy is-
merem. Em-
lékszem, hogy 
a Pollák Antal 
Szakközépiskolába járt. A családot 
is ismerem. Az édesanyja a főutcái 
illatszerbolt vezetője volt. Szép 
asszony, most is jól tartja magát. 
Sándor bátyját, Bálintot is isme-
rem. Farkas Sándor országgyűlési 
képviselő, fideszes. Kétszer válasz-
tották meg képviselőnek, és most 
is jelöltette magát. Azt is tudom 
róla, hogy Fábiánsebestyénben a 
Kinizsi Rt. vezérigazgatója. Én ba-
rátságos embernek ismertem őt. 

A szegedi Tömörkény gimnázium művésztanárai nyerték a szobrok elkészítésére kiírt pályázatot 

Mérnökpanteon lesz a Szent István téren 
Egy ivókutat és három mérnökszobrot 
is felállítanak a Szent István téren. 
Phare-támogatással, összesen több 
mint 18 millió forintos beruházással 
készülnek el az alkotások. A szob-
rászokat pályázaton választották ki, a 
munkát a Tömörkény gimnázium mű-
vésztanárai nyerték el. 

Az Európai Unió egymilliárd forinttal 
támogatja a Szent István tér rekonstruk-
cióját. Ennek részeként nemcsak új 

FIATALOK KAPTAK L E H E T Ő S E G E T 

H A szoborterveket bíráló zsűri elnöke lan-
zer Frigyes szobrászművész, a Magyar Al-
kotóművészek Országos Egyesületének 
képviselője, titkára pedig Prókai Gábor, a 
Képző- és Iparművészeti Lektorátus osz-
tályvezetője volt. 
Kalmár Márton, Szeged elismert szobrásza, 
a Tömörkény gimnázium művészeti vezetője 
elégedett a döntéssel: - Büszke vagyok ar-
ra, hogy három kollégám nyerte el a megbí-
zást. Már a kiállított kis makettek is nagyon 
biztatóak, nagyban pedig még jobban ki 
tudják majd bontani a formákat, szép kom-
pozíciókat láthat majd a közönség, is. 
Kalmár az elmúlt években többször is ja-
vasolta, hogy legyen igazságosabb a kéz-
téri (eladatok elosztása Szegeden, és a 
személyre szélé megbízások mellett pá-
lyázati rendszerben fiatal szobrászok is 
kaphassanak lehetőséget. 

díszburkolatot raknak le és az ipartörté-
neti műemlékként számon tartott víz-
tornyot újítják fel, hanem parkot is ki-
alakítanak. A téren hét jeles mérnök 
szobrát állítják fel. Első ütemben, ebben 
az évben - egyelőre - három szobor és az 
ivókút készülhet el. 

Köztéri alkotások megmintázására elő-
ször írt ki olyan pályázatot az önkor-
mányzat, amit közbeszerzési eljárás ke-
retében bonyolítottak le. A fagyálló gránit 
vagy mészkő talapzattal együtt 2,3 méter 
magas, patinázott, félalakos bronzszob-
rokra egyenként 18 ezer 700 eurós, az 
ivókútra 14 ezer 900 eurós Phare-támo-
gatást kapott az Európai Uniótól Szeged. 
A közgyűlés meghívásos pályázatot írt ki, 
amelyre olyan szegedi szobrászokat kér-
tek fel, akik még nem kaptak a várostól 
köztéri megbízást. A felkért művészek 
közül heten pályáztak, huszonegy szo-
bor* és hét ivókútmakettet készítettek. 
Ezeket a városháza szürke épülettömbjé-
nek (Széchenyi tér 11.) földszintjén már-
cius közepéig lehet megtekinteni. 

A felkért szakmai zsűri nemrégiben 
hozott döntést. A Szent István téri víz-
torony tervezőjének, Zielinszki Szilárd-
nak a szobrát Barta András készíti el. 
Magyar Ede mérnök vonásait Beliczay 
Mária mintázza meg. Pálfy-Budinszky 
Endre városrendező főmérnök alakját 
Bánvölgyi László faragja ki. 

Mindhárom szobrász a Tömörkény Ist-
ván Gimnázium és Művészeti Szakkö-

zépiskola művésztanára. Az ivókút terv-
pályázatán a Bánvölgyi László, Barta And-
rás és Kiss Béla elképzelését finomítják, 

március 16-án választ közülük a zsűri. A 
projekt összköltsége több mint 18 millió 
forint, a szobrokat valószínűleg a Szent 

István tér nyár végére tervezett átadása-
kor avatják fel. 

H. ZS. 

I R C I t / S 2 6 . , VASARMAP 
Bővebb információ: www.delmagyar.hu 

TAVASZI GEP-SH0W! 
Március 24-26. 

Mezőgazdasági gépújdonságokkal, 
lovasbemutatóvaf várjuk! 
Cím: 6041 Kerekegyháza, 

Pongrácz Major, Kun puszta 76. 
i 
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CONTSTAR 
HUNGARY KFT. 

Érdeklődjön telephelyeinken: 

Békéscsaba: 30/684-6811 

Szolnok: 30/385-5479 

www.tractor.hu 

^ O l a s z bőr és szövet ülőgarnitúrák, 
ebédlők, vitrinek, kerámiák 

akciós árakon, 
egyenesen a gyártótól. 

Bel Divano lakberendezési szaküzlet 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 69-71. • Nyitva: h.-p.: 10-18, szo.: 9-13 

1 hónapos lekötött forintbetét éves kamatlába az első kamatperiódusra 

10 millió forintos betétlekötés felett. 

Az akció 2006. március 31-ig érvényes az újonnan adott betétlekötési 

megbízásokra. EBKM: 6,17 

VELÜNK KÖNNYEBB X Raiffeisen 
BANK 

(£) 06 -40 -48 -48 -48 | www.raiffeisen.hu 

S z e g e d Megyei Jogú V á r o s 
Ö n k o r m á n y z a t a Polgármester i Hivatala. 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében 

közzéteszi 

a Szeged-Makkosház részletes szabályozási 
tervét azzal a céllal, 

hogy az érintettek a közzététel ideje alatt 
a tervvel kapcsolatban észrevételt tehessenek. 

A közzététel ideje: 2006. március 16-tól 
2006. április 14-ig 

A szabályozási terv megtekinthető a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodájában és a városi főépítésznél 

(Szeged, Széchenyi tér 11.) 

Kiállítási kedvezmény! 
Foglalja le irodánkban 

nyaralását az Utazás 2006 
Kiállítás ideje alatt! 

HORVÁTORSZÁG-POREC 
3* a p a r t m a n , e l l á t á s n é l k ü l 

12 50C Ft/f ő/héttöl 
BULGÁRIA 
3* hotel, reggeli 

23 800 Ft/fő/héttől 
KORFU (7, III. 10 vagy 11 é|) 
repülő, 3* hotel, reggeli 

59 90C Ft/fő/héttöl 
MALLORCA 
repülő, 3' hotel, félpanzió 

90 90C Ft/fő/héttől 
TÖRÖK RIVIÉRA 
(7, III. 10 vagy 11 éj) 
repülő, 4' hotel, félpanzió 

79 900 Ft/fő/héttől 
J B Neckermann Partner 
- Utazási Iroda 

6720 Szeged 
FEKETE SAS 
u. 19-21. 
Tel.: 5 5 2 0 2 2 

is a Délvilág ajánlásával: 

A pályázatra huszonegy fehér szobormakettet adtak be Fotó: Frank Yvette 

Vállalati 
Akciós Betét 

kamat vállalatoknak 

http://www.delmagyar.hu
http://www.tractor.hu
http://www.raiffeisen.hu

