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Megkezdődött az első szegedi grillfesztivál 

Finom falatok 
a Széchenyi téren 
ínycsiklandozó illatok lengték 
körül tegnap délután Szeged fő-
terét: hivatalosan is megnyitot-
ták az augusztus 20-áig tartó 
első szegedi nemzetközi grill-
fesztivált. 

Már az első napon mindenki azt 
mondogatta a Széchenyi téren, 
hogy remélik, lesz még folytatása 
az első szegedi grillfesztiválnak, s 
hogy jövőre ugyanitt találkozik 
egymással a vendéglátós és a 
vendég, a szegedi és a turista. Ez 
azonban még a jövő zenéje, a je-
len egyszerűen annyi, hogy áll a 
bál, az össznépi főzőcske és 
eszem-iszom a Széchenyi téren. 
Egyáltalán nem mellékesen: kul-
turált körülmények között. 

Tegnap délután 3 órakor nyitot-
ták meg ünnepélyesen a grillfesz-
tivált. Botka László, Szeged pol-
gármestere azt hangsúlyozta kö-
szöntőjében, hogy eddigi vendégei 
gratuláltak a szegedi nyár prog-
ramjaihoz, amelyek sorában a 
legújabb a grillfesztivál. Azt sem 
titkolta, nem hitte volna, hogy 
még valami mást ki lehet találni 
az eddigiek mellé. Örömét fejezte 
ki, hogy Szeged újra felkerült az 
idegenforgalmi térképre. 

Ot követően Újhelyi István 
szegedi országgyűlési képviselő, 
a rendezvény fővédnöke tett val-
lomást arról, hogy hódol a grille-
zés szenvedélyének, s ezekkel a 
szavakkal bocsátotta útjára a 
rendezvényt. 

Puskás László, a szervező 
Ó-Park Kft. ügyvezetője megkö-
szönte a város támogatását, azt, 
hogy ingyen bocsátották a grill-
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Szombat: 

17.00: Andy Dance Scoll 
18.00: B52 Fitness bemutató 
19.00: Passion Divatszính. 
20.00: Bodrogi Gyula és 

Bolba Tamás főz a téren 
21.00: Party Time zenekar 

bulija 
Vasárnap 

17.00: Péter & Pan műsora 
18.00: City Fitness 
19.00: Passion Divatszính. 
20.00: Koós János és Dé-

kány Sarolta főz a téren 
21.00: Gera fivérek bulija 

fesztivál rendelkezésére a Szé-
chenyi teret. Az ötlet ugyan való-
ban az övé - tette hozzá - , de a 
város szabadalmaztatta. A meg-
nyitó résztvevőinek a délutáni 
verseny zsűrijét is bemutatták: 
elnökét, Benke László mester-
szakácsot, s tagjait az immár 
végleges felállás szerint: Kunz 
Pétert, a szegedi Novotel igazga-
tóját, Lenzsér Csabát, a Magyar 
Grillszövetség elnökét, Tóth 
Lászlót, a Szegedi Biztonságpoli-
tikai Központ vezetőjét, Frank 
Sándor vendéglőst, Kaszás Géza 
színművészt, Fekete László erő-
emelő bajnokot, s Pesuth Rita 
többszörös kick-box világbajno-
kot. Ók ízlelték meg a verseny 
több mint húsz - magyar, román, 
jugoszláv, török, kínai - résztve-
vője által sütött és kínált étke-
ket. 

F.K. 

A város 15 millió forinttal támogatja a dóm orgonájának felújítását 

Karácsonyra új királynő 

Ingyentankönyv, étkeztetés, 13. havi családi pótlék 

Tanévkezdés, több a támogatással 
A gyermeket nevelő családok idén már töb-
bet élvezhetnek abból az állami támoga-
tásból, amelyet az idén indított útjára a 
kormány. Iskola- és óvodakezdés előtt 2,2 
millió gyerek szüleinek anyagi terhei csök-
kenhetnek - jelentette ki tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Újhelyi István. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Többek között a 13. havi családi pótlékról, a 
gyermeknevelési támogatásról, az ingyenes 
tankönyvellátásról és a kedvezményes óvo-
dai-iskolai étkeztetésről esett szó egy tegnap, 
Szegeden megtartott sajtótájékoztatón. Új-
helyi István, az MSZP elnökségének tagja, 
országgyűlési képviselő elmondta: a Med-
gyessy-kormány négy év mulasztást pótolva, 

első intézkedései egyikeként 20 százalékkal 
megemelte a minden gyermekhez eljutó csa-
ládi pótlék összegét, s beverette a 13. havi 
családi pótlékot. Ez utóbbit az érintettek au-
gusztusban már megkapták, így az óvoda- és 
iskolakezdés előtt egy egygyermekes család 
4600 forintnyi, egy kétgyermekes 11 ezer 
200 forintnyi, egy háromgyermekes pedig 21 
ezer 300 forintnyi pluszpénzhez jutott. 

Ugyancsak emelt összegben, folyamatosan 
számíthatnak gyermekvédelmi támogatásra 
azok a családok, ahol az egy főre jutó jövede-
lem nem éri el a 21 ezer 800 forintot. 

Szeptemberben a családok jelentős részében 
már nem a tankönyvek beszerzésére kell fordí-
taniuk jövedelmük egy részét, hiszen mint azt 
a képviselő elmondta, megkezdődik a tan-
könyvek ingyenességének programja. Jelenleg 

országszerte az iskolások 40 százalékát érinti 
a kedvezmény, országosan 5-600 ezer, míg 
Szegeden 10 ezer gyereket. Az ingyenes köny-
vek jelenleg azoknak járnak, akik három, vagy 
több gyermeket nevelnek, egyedülálló szülők, 
vagy fogyatékos, tartósan beteg gyermekről 
gondoskodnak. Ez csak a reform első lépcsője, 
a tervek szerint 2005-re az iskolások 60-70 
százaléka ingyen jut a könyvekhez a közokta-
tás mind a 12 évfolyamán. 

2003 őszétől tapasztalják a szülők, hogy a 
rászoruló gyermekeknek normatív alapon jár 
az iskolai étkeztetés, s a rendszeres gyermek-
védelmi támogatásban résresülő szülők óvo-
dás gyermekei is ingyen étkezhetnek. Újhelyi 
István kiemelte, hogy éren kedvező változá-
sok mindenképpen az igazságosság elvét 
szolgálják. 

Díszburkolat, új padok a Budapesti körút végén 

Szépül a Csillag tér 

Tizenötmillió forintot ad a sze-
gedi önkormányzat a dóm ha-
talmas orgonájának felújítására 
- jelentette be tegnap a szé-
kesegyházban megtartott sajtó-
tájékoztatóján Botka László 
szegedi polgármester. 

Európában a harmadik legna-
gyobb hangszer volt 1930-as át-
adása idején a szegedi dóm orgo-
nája. Geyer Józsefnek, a Zene-
akadémia tanárának tervei alap-
ján a nagy hagyományokkal ren-
delkező pécsi Angster gyár épí-
tette meg a város adományából 
és Klebelsberg Kunó kultuszmi-
niszter támogatásából. Később a 
kupolában és a szentélyben elhe-
lyezett távművekkel tovább bőví-
tették a hangszert, amely jelen-
leg 134 regiszteres és több mint 
kilencezer sípja van. Az elmúlt 
években számos cikk jelent meg 
arról, hogy az orgona elöregedett, 
felújításra szorul, de a költségek 
olyan magasak lennének, hogy 
az egyházközség nem képes ki-
gazdálkodni. 

Tegnapra sajtótájékoztatót hív-
tak össze a dómba, ahol Botka 
László polgármester bejelentette: 
az önkormányzat 15 millió fo-
rinttal hozzá kíván járulni az Eu-
rópa-hírű hangszer teljes felújí-
tásához. Az erről szóló határoza-
ti javaslatot augusztus 22-én ter-
jesztik a közgyűlés elé. 

Jövőre lesz 125 éve annak, 
hogy a pusztító 1879-es nagy ár-
víz után megkezdődött Szeged 
újjáépítése. Fogadalmi templom-
nak is hívják a dómot, mert a vá-
ros polgárai fogadalmat tettek, 
hogy székesegyházat építenek a 
megmenekülés emlékére. A pol-

A sajtótájékoztatón megszólalt a dóm orgonája. 

gármester hangsúlyozta: a mai 
utódoknak kötelességük támo-
gatni a felújításra szoruló temp-
lomot, amely 2005-ben ünnepli 
felszentelésének 75. évforduló-
ját. Botka László levélben kéri a 
város száz legnagyobb adófizető-
jét, járuljanak hozzá a rekonst-
rukcióhoz. A dóm mára Szeged 
egyik messze földön híres jelképe 
lett, nemcsak a régió római kato-
likus hitéletének központja, ha-
nem turisztikai látványosság is, 
ma már látogatóinak 80 százalé-
ka turista. 

Kondé Lajos plébános elmond-
ta: a dóm orgonájának teljes fel-

újítása 26 millió forintba kerül, 
ezért a város 15 milliós nagyvo-
nalú támogatásával elvégezhető 
a rekonstrukció. A többi pénzt 
pályázatokból, adományokból 
gyűjtik össze, valamint az egy-
házközség és az egyházmegye is 
hozzájárul a munkálatokhoz. A 
pécsi orgonaépítő manufaktúra 
várhatóan karácsonyra elkészül-
het a felújítással, így a jövő évi 
ünnepségsorozatra már újjászü-
letve, teljes szépségében megszó-
lalhat a hangszerek királynője. 

Simon Tamás egyházkarnagy, 
a dóm kántora a karzaton bemu-
tatta a város vezetőinek a felújí-

Fotó: Gyenes Kálmán 

tásra váró orgonát, amelynek 
tölgyfából készült gyönyörű, fa-
ragott, digitalizált új játékasztala 
már másfél évvel ezelőtt elké-
szült. A rekonstrukció során 
most a hangszer legfontosabb 
belső szerkezeti elemeit és elekt-
ronikáját kell felújítani, vala-
mint az évtizedek során eltűnt 
sípokat pótolni. A dóm orgonája 
nemcsak egyházi célokat szolgál, 
hanem világi hangversenyeken is 
gyakran megszólal. Nemrégiben 
például Égető Mária és St. Martin 
jótékonysági koncertjére telt 
meg zsúfolásig a székesegyház. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Bőségtál a fesztiválon. 

Folytatódik a szegedi Csillag tér 
rekonstrukciója: a Budapesti 
körút Retek utca felőli oldalát 
díszburkolattal fedik, új pado-
kat, szemétgyűjtőket helyeznek 
el. 

A szegedi Csillag téri körforga-
lom kiépítését követő parkosítás, 
valamint a Lugas utca sarkának 
átépítése után rendbe teszik a te-
rület Retek utca felőli oldalát is. 
Beck Zoltán önkormányzati kép-
viselő és Gila Csaba, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. nö-
vény-egészségügyi vezetője a 
most folyó munka állásáról tájé-
koztatta lapunkat. 

A tér kertészeti rendezését még 
a körforgalom kiépítése idején 
kezdték (érdekesség, hogy akkor 
is Beck Zoltán volt a terület kép-
viselője). Fekete Zoltánné tervei 
akkor még csak részben váltak 
valóra, a munkát tavaly folytatta 
Makrai László, a terület akkori 
önkormányzati képviselője. Ak-
kor a Budapesti körút és Lugas 
utca sarkán szürke díszburkolat-
tal borították a korábban gyak-
ran sáros területet. A Dugonics 
téri körforgalom építése idején 

kiemelt bazalt kőkockákból íves 
támfalat alakítottak ki, eléjük 
padokat helyeztek, a pihenőpark 
közepén pedig taposógombos 
ivókutat állítottak. 

A Csillag tér rendezése most a 
Budapesti körút Csillag téri vé-
gén álló tízemeletes szalagépület 
előtti szakaszon folytatódik. Gila 
Csaba elmondta, hogy a gyalo-
gosforgalom növekedése miatt 
kevesebb zöldfelület marad, de a 
díszburkolaton sokkal könnyeb-
ben közlekedhetnek a gyalog já-
rók. 

Új utcabútorokkal rendezik be 
a tér körút felőb sarkát: hat pa-
dot és szemétgyűjtő edényeket 
helyeznek el. A közterületi növé-
nyek gondozóit segíti, hogy kerti 
csapot szerelnek föl a most föl-
újítandó területen. Friss gyep és 
virágágyások is gyönyörködtetik 
majd az arra járókat. 

Tóth Sándor szobrászművész 
emlékköve a helyén marad, kör-
nyékén kis parkot alakítanak ki. 

A tér fölújításának újabb sza-
kasza mintegy 7 millió forintba 
kerül, a költségeket a városi zöld-
alapból fedezik. 

NY. P. 

A növekvő gyalogosforgalom miatt kisebb a zöldterület, de jobban 
lehet közlekedni. Fotó: Miskolczi Róbert 

Megverték, kirabolták 
lapunk kézbesítőjét 
Lapunk egyik kézbesítőjét teg-
nap este megtámadták egy sze-
gedi lépcsőházban. Az ismeret-
len férfi többször megütötte, a 
földre lökte kollégánkat, majd 
elvette táskáját, amiben 100 
ezer forint volt. 

Megtámadták és kirabolták teg-
nap este Szegeden lapunk egyik 
kézbesítőjét. Kollégánk negyed 
nyolc körül ért a Jókai utca 7. 
szám alatti lakóházhoz. Bement 
a lépcsőházba, ahol azonnal rá-
ugrott egy eddig ismeretlen férfi. 

A támadó ököllel többször arcon 
vágta a kézbesítőt, majd a földre 
lökte. Kollégánk megpróbált véde-

kezni, de a váratlan támadással 
szemben szinte tehetetlen volt. Az 
ismeretlen tettes elvette a földön 
fekvő kézbesítő táskáját és elsza-
ladt. Az utca végétől pedig kerék-
párral menekült tovább. 

Kollégánk nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
A közel 100 ezer forinttal elszala-
dó támadó 25 év körüh, 170 centi-
méter magas férfi volt. Arca borot-
vált, fején fekete sapkát viselt. 
Szürke, hosszú nadrág és zöld póló 
volt rajta. 

A rendőrség kéri azokat, akik 
tudnak valamit az esetről, hívják 
a 107-et, vagy a telefontanút a 
06-80-555-111 -es számon. 

Miniszter az aszálykárról 

Fotó: Schmidt Andrea 

Németh Imre földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter is részt 
vesz ma délelőtt 10 órától Vásár-
helyen, a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkeretek Szövetségé-
nek (Magosz) rendkívüh küldött-
gyűlésén a Hódtói Sportcsarnok-

ban. Itt lesz még Magda Sándor, 
az Országgyűlés mezőgazdasági 
bizottságának elnöke, valamint 
Glattfelder Béla alelnök. A rend-
kívüli küldöttgyűlésen szó lesz az 
aszálykárról és annak következ-
ményeiről. 


