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Az épület teljes felújítására egyelőre nem is gondolhatnak 

A zsinagóga centenáriuma 
|övő májusban ünnepli felavatásá-
nak századik évfordulóját Szeged 
egyik legszebb épülete, az új zsi-
nagóga, amelynek fokozatos re-
konstrukciója már évek óta fo-
lyik A teljes felújítás közel egymil-
liárd forintba kerülne, ami olyan 
hatalmas összeg, hogy előteremté-
sére egyelőre nincs remény. 

A Baumhorn Lipót tervei alapján 
felépített szegedi új zsinagógát 1903. 
május 19-én avatták fel. A helyi 
hitközség és az Alapítvány a Szege-
di Zsinagógáért lassan egy évtizede 
folyó fokozatos felújítással igyek-
szik felkészíteni hazánk második 
legnagyobb és Európa egyik leg-
szebb zsidó templomát a jövő évi 
centenáriumra. Az elmúlt években 
többször hírt adtunk az orgonare-
konstrukcióról, amelynek költsé-
geit az alapítvány magánadomá-
nyokból és az évről évre megrende-
zett jótékonysági koncertek bevéte-
leiből fedezte. A Magyarországi Zsi-
dó Hitközségek Szövetségén keresz-
tül állami támogatással sikerült be-
fejezni nemrégiben a zsinagóga gyö-
nyörű kupolájának felújítását, ami 
összesen 44 millió forintba került. 
A kupola külső burkolatát is átfes-
tették, és a régi üvegablakok vaske-
reteit is kicserélték. Támogatói 
felajánlásból sikerült felújítani a 
frigyszekrényfalon lévő négy kis 
csillárt, és kicserélték a frigyszekrény 
függönyét. Jelenleg a padlástérben 
az elkorhadt gerendák és bádogele-
mek kicserélése folyik. Ez nem lát-
ványos munka, és csak olyan tem-
póban halad, ahogy a szűkös pénz-
ügyi forrástik lehetővé teszik. 

A zsinagógában egyelőre nem tud-
nak további nagyobb felújításokat 
indítani. A díszes belső tér újrafes-
tése például körülbelül 130 millió 
forintba kerülne, ráadásul ezt 

Ünnepi koncert a zsinagógában. 

megelőzően a karzaton lévő fali vi-
lágítást is át kellene alakítani 110-
ről 220 voltra. Az épület homlok-
zatának rekonstrukciója a tetőn 
lévő bádogtornyokkal 210 millió 
forintba kerülne oldalanként. - Fon-
tos lenne megoldani a bejárati hom-
lokzat felújítását is - mondja dr. 
Pnllák László, az Alapítvány a Sze-
gcdi Zsinagógáért elnöke. - Szeret-
nénk elbontani azt a bádogtetős 
szerkezetet, amit annak idején azért 
építettünk, hogy ne hulljon a vako-
lat a turistákra. Sajnos ehhez a tel-
jes homlokzatot is rendbe kellene 
tenni, amire pénzügyi fedezet hiá-
nyában nem vállalkozhatunk. A 
zsinagóga kertjének rendben tartá-
sához minden évben kapunk tá-

Fotó: Hollósi Zsolt 

mogatást a választókörzet önkor-
mányzati képviselőjétől, dr. Berek-
né dr. Petri Ildikótól. A város főépí-
tésze, Nóvák István is próbál ne-
künk segítem abban, hogy az épü-
let a maga pompájában jelenhessen 
meg. Tárgyalások folynak arról, 
hogy a kupola - a dóm tornyaihoz 
hasonlóan - díszkivilágítást kap-
na. Az alapítvány idén is megren-
dezi a rekonstrukció javára a szoká-
sos jótékonysági hangversenysoro-
zatot. Március 25-én két világhírű 
muzsikus, Pauk György hegedű-
művész és Jandó Jenő zongoramű-
vész szonátaestjével indul a szep-
tember közepéig tartó programso-
rozat. 

H. ZS. 

A rendőrtisztek hallgatnak 
Nem áll összefüggésben az áprilisi választásokkal az 
országos rendőrfőkapitány azon utasítása, hogy ma-
gas rangú rendőri vezetók indokolatlanul ne nyilat-
kozzanak a sajtónak - cáfolta Garamvölgyi László 
azokat a híreket, amelyek szerint a nyilatkozatstop 
összefügg a választásokkal. 

Az ORFK kommunikációs igazgatója elmondta, 
Orbán Péter főkapitány már korábban szóban utasí-
totta a rendőri vezetőket, hogy a folyamatban lévő 
ügyekről csak azok nyilatkozhatnak, akik részt vesz-
nek a nyomozásban. Rajtuk kívül egyedül a megyei 
főkapitányságok sajtószóvivői tájékoztathatják a mé-
diumokat. Garamvölgyi hozzátette: a főkapitány szó-
beli utasításának nem mindenhol tettek eleget, ezért 
Orbán Péter egy közelmúltban lezajlott eligazításon 
megerősítette korábbi szóbeli utasítását. 

- Nem tesz jót a rendőrség tekintélyének és a 
magas rangú rendőrök megítélésének, ha főkapitá-
nyok nyilatkoznak tyúklopási ügyekben - fogalma-
zott a kommunikációs igazgató. Garamvölgyi ugyan-
akkor leszögezte: továbbra is fontosnak tartják a jó 
kapcsolatot a sajtóval, és ezért mindent meg is tesz-
nek. A nyomozásokban illetékes tisztek és a sajtó-
referensek ezután is megadják a szükséges informá-
ciókat a sajtó munkatársainak - ígérte Garamvöl-
gyi László. 

Azt azonban befejezésként még egyszer megis-
mételte: az országgyűlési választásoknak nincs kö-
ze az országos rendőrfőkapitány utasításához. Mint 
mondta, a választások után is érvényben marad a 
jelenlegi szabályozás. 

K. B. 

Szépen beszéltek angolul 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Idén nyolcadik alkalommal mér-
hették össze tudásukat Csongrád 
megye általános és középiskolás 
tanulói a William Blake megyei 
angol nyelvi szép kiejtési verse-
nyen, melyet a szegcdi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium rendezett meg a 

napokban. Az ötven jelentkező 
közül általános iskolai kategóriá-
ban Boldizsár Kármen, a Fő faso-
ri iskola tanulója első, Vér András, 
a Madách Imre Általános Iskolá-
ból második és Bába Zsófia, az 
SZTE Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola i Kar G y a k o r l ó A l t a l á n o s 
Iskolájából harmadik helyezést 

Dóci pénzek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Képviselő-testületi ülést tartanak 
ma 13.30-tól Dócon. Ezen töb-
bek között Belovai Pál polgármes-
ter ismerteti az idei költségvetést.. 
Az önkormányzat 2002-es bevé-
tele 88 millió forint, a kiadás vi-
szont 124 millió lesz. Ezért pályá-
zatot adnak be állami támogatás-
ra. 

A tervek között szerepel a Kos-
suth Lajos utca aszfaltozása, a be-
ruházás 15 millió forintba kerül. 

Az idén beindítják a falugazdász 
programot. Első lépésként egy 14 
személyes buszt vásárol az ön-
kormányzat. 

A járművel a tanulók és az 
idősek utaztatása megoldott len-
ne. Szeretnék korszerűsíteni az 
iskola és a polgármesteri hivatal 
számítógépparkját, amire 400 ezer 
forintot szánnak. Tavaly mintegy 
11 millió forintot költöttek külön-
féle szociális támogatásokra, segé-
lyekre. Az idén is ekkora összeg-
gel számolnak. 

Veszélyes 
XXI. század 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

HÍREK 
AGRARFORUM BORDANYBAN 
A bordányi gazdakör ma délután fél 
3-tól mezőgazdasági fórumot szer-
vez a községi faluházban. A ren-
dezvényen Kékkői Zoltán, az 
Földművelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium politikai államtit-
kára tájékoztatja a környékbeli gaz-
dákat aktuális agrárpolitikai kérdé-
sekről. Az eseményre meghívták 
Bartha Lászlót, a térség országgyűlé-
si képviselőjét is. 

TÉLBÚCSÚZTATÓ 
Farsangi mulatságot tartanak pén-
teken az ópusztaszeri pszichiátriai 
otthon lakói és dolgozói. A mintegy 
60 gondozott az ott dolgozókkal 
együtt maskarába öltözve, vidám 
télbúcsúztató ünnepségen köszön el 
a hideg évszaktól. Ebben „segédke-
zik" a kiskunhalasi Ördöngös zene-
kar is, amely a talpalávalót húzza, 
s a táncházi programban is részt 
vesz. Megbízható forrásból úgy ér-
tesültünk, hogy az ünnepi lakoma 
fénypontja a frissen sütött farsan-
gi fánk lesz... 

NÉZŐPONT 
A számok és a politika tükrében 
veszik nagyító alá Csongrád me-
gye gazdaságát a Nézőpontban ma, 
pénteken este héttől a Télin tévé 
csatornáján. A műsor további részé-
ben a 2012-es olimpiai tervekről 
és lehetőségekről mondja el vélemé-
nyét Ványai Éva alpolgármester és 
Újhelyi István önkormányzati kép-
viselő. A harmadik rész vendége 
pedig Dlusztus Imre lesz. 

ALGYŐ KÖLTSÉGVETÉSE 
Képviselő-testületi ülést tartanak 
Algyőn pénteken 9 órai kezdettel a 
polgármesteri hivatalban. A napi-
rendi pontok közt szerepel a 2002. 
évi költségvetés és a nagyközség 
rendezvénynaptárának bemutatá-
sa. A jegyző módosításra terjeszti elő 
a személyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról szóló önkormányzati ren-
deletet. A testületnek kell jóváhagy-
nia a 14 lakásos épület közbeszer-
zési ajánlatát is. 

DIVATSZÍNHÁZI BEMUTATÓ 
Színészek, táncosok, zenészek és 
technikusok összefogásával készült 
el az első szegedi divatszínházi be-
mutató programja, amelyben az 
előadó-művészetet hívják segítségül 
a divatkreátori ajánlatokhoz. A ta-
vaszi trendet bemutató szórakozta-
tó jeleneteket február 24-én, vasár-
nap este fél hat és nyolc órakor is 
meg lehet nézni a Bartók Művelődé-
si Központban. 

A város belépett a Kamara Expó Kft.-be 

Aszfaltozzák az utat 
a Kereskedő közben 
Négy ú j tag belépésével 30 millió forintra emelkedik a Kamara Ex-
pó Kft. törzstőkéje. A kereskedelmi és iparkamara által 2001 végén 
alapított gazdasági társaság ezzel a tőkeinjekcióval alkalmassá vá-
lik kiállítások szervezésére a július l- jén nyíló ú j vásárterületen. 

Gőzerővel építik a szegedi, Han-
gár névre keresztelt vásárterület a 
Kereskedő közben, a volt nagyke-
reskedelmi raktárakban és a hoz-
zájuk tartozó zöldterületeken. A 
legutolsó, február eleji városi 
közgyűlés pedig arról szavazott, a 
város tulajdonrészt vásárol és ez-
zel 22 százalékos tulajdoni há-
nyadot szerez a leendő szegedi ex-
pókat szervező, a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
által tavaly decemberben alapí-
tott Kamara Expó Kft.-ben. 

Az eredeti 3 millió forintos 
törzstőkét március közepéig 30 
millióra egészítetik ki a tagok: a 
szegedi önkormányzat és a ka-
mara mellett a hasonlóképpen ki-
állítások szervezésével foglalko-
zó Városkép és Mac-Line Kft., va-
lamint a beruházó és a vásárterü-
let tulajdonosa, a Gellért és Fiai 
Consulting Kft. Ez utóbbi cég az 
infrastruktúrát adja, vállalkozik 
arra, hogy saját költségén június 
30-i átadással kialakítja a vásár-
területet az általa birtokolt volt ke-
reskedelmi raktárakban, a másik 
három vásárszervező cég szakmai 
tapasztalatait adná. A város mel-
lékszolgáltatásként a Szeged Ex-
pó Nemzetközi Ipari Vásár rende-

zési jogával és nevével, az egyéb 
önkormányzati rendezvényekhez 
való kapcsolódási pontokkal, pá-
lyázati lehetőségekkel, az odave-
zető utak kialakításával segíti a 
vállalkozást. A szegedi közgyűlés 
áfával együtt csaknem 45 millió 
forintos összeget szavazott meg 
egy 600 méteres bekötőút aszfal-
tozására, valamint a Dorozsmai 
út felé vezető 200 méteres útsza-
kasz megépítésére. A Szegedi Vá-
roskép Kft. a borfesztivál és a Ke-
lengye kiállítások rendezési jogát 
és nevét is az új gazdasági társa-
ság rendelkezésére bocsátja. Az 
első Szeged Expót valószínűleg 
júliusban rendezik meg a Han-
gárban. 

A kiállítási központtal Szeged 
bebiztosíthatja magát, hogy a tér-
ségben másutt nem indítanak el 
hasonló beruházást. Vitathatat-
lanná válna a város eurorégióban 
betöltendő leendő központi szere-
pe, az önkormányzat ráadásul 
olyan vásárt támogathatna, amely 
gazdaságélénkítő és -szervező sze-
repet töltene be a jövőben. Az 
egész évben nyitva tartó Hangár 
a kiállítási turizmust is erősíthe-
ti. 

F. K. 

Ruhagyári pályázat 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Újabb fordulópontjához érkezett 
tegnap a felszámolás alatt álló 
Szegedi Ruhagyár Rt. története. 
A felszámoló Marosholding Kft. 
ügyvezető igazgatója, Zsura Mi-
hály a zártkörű meghívásos pályá-
zatra beérkezett ajánlatok értéke-
lését követően azonban csak 
annyit árult el: ez a meghirdetés 
is érvénytelen volt. Noha volt ér-
deklődő, az újabb, immáron csak 
a potenciális befektetőknek szóló 
forduló nem hozott megoldást a 
hányatott sorsú gyárnak. 

Lapunk hivatalosan meg nem 
erősített információi szerint az 

egyik ajánlattevő 110 millió forin-
tért szerette volna megvásárolni az 
ingatlanegyüttest (még egy hó-
nappal ezelőtt is a kezdeti 300-
350 millió forint helyett 200 mil-
lió körüli áron hirdették meg nyílt 
pályázaton). 

Egy másik befektető pedig 
mindössze 15 milliót kínálna, vi-
szont hajlandó lenne három év 
alatt 2-300 millió forintot fejlesz-
tésre költeni és foglalkoztatni a 
260 dolgozót (a jogi létszám mel-
lesleg megközelíti a 400-at). 

A felszámoló még egy meghívá-
sos pályázatot hirdet, ennek ér-
tékelésére' február 28-án kerül 
sor. 

ért el. A középiskolások közül 
Tóth Zsuzsanna, a szentesi Hor-
váth Mihály Gimnázium tanuló-
ja lett a legjobb, Tóth Gábor, a 
Tömörkény István gimnázium-
ból a második és Vecseri Melinda, 
aki szintén a Horváth Mihály 
Gimnázium tanulója, a harma-
dik. 

Együtt a veszélyben címmel tart-
ják a Szegedi Közéleti Kávéház hol-
napi, pénteki rendezvényét, amely 
18 órakor kezdődik az MTESZ 
nagytermében (Kígyó u. 6.). A té-
ma a XXI. század globális kihívá-
sai, a vendég Kátó Sándor, a Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság helyettes vezetője, a 
házigazda Fehér Zsuzsa riporter 
lesz. 

alapítva 1869 mm 
Szeged 

I 

Ne hagyja ki a nagyszerű lehetőséget, látogasson el szegedi 
Márkaáruházainkba, ahol február 18-tól jelentős fogyasztói 

árkedvezménnyel kínáljuk a PICK készítményeket, 
szalámiféléket.* 

Kiemelt akciós; ajanlatunk február B - l&i 
•Sertéspárizsi 
• Zala felvágott 
•Csemege szalámi 
•Szegedi csípős 
paprikás kolbász 

Régi fogy ár 
926 Ft/kg 

1.275 Ft/kg 
2.691 Ft/kg 

2.819 Ft/kg 

Akciós fogy. ár 
699 Ft/kg 
995 Ft/kg 

2.259 Ft/kg 

2.369 Ft/kg 

A legkedveltebb termékekre további engedményeket nyújtunk. 
PICK Márkaárubáz 
PICK Korzó Márkaáruház 
PICK Kereskedők Háza 
Húsáruház 
Húsbolt 

Szegedjókai u. 2. Tel.: 62/425-021 
Szeged, Kölcsey u. 5. Tel.: 62/426-517 
Szeged, Horgosi út 33. Tel.: 62/567-254 
Szeged, Maros u. 21. Tel.: 62/421-879 
Szeged, Mars tér, Vásárcsarnok Tel.: 62/420-210 

• M B 
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*Az akció visszavonásig érvényes! Húsféleségekre nem vonatkozik! 


