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e g y r e t ö b b j u t 
f e l ú j í t á s r a 

m i Szeged belterületén 362 kilométer a városi 
tulajdonú burkolt utak hossza. 2 0 0 3 - b a n az 
aszfaltutak felújítására, megerősítésére 
140, tavaly 220 , idén pedig 6 0 0 millió forin-
tot fordít az önkormányzat. Csak kátyúzásra 
- szaknyelven kisfelúletű útjavításra - idén 
25 millió forintot terveztek be. A munkát 
már hetekkel ezelőtt elkezdte a Szegedi 
Mély- és Magasépítő Rt. 

A direktor előadásra várja a tüntetőket 

Ma tiltakozás lesz 
a színház előtt 
Csendes tiltakozást tart a Fi-
desz-MPSZ ma 17 órától a Sze-
gedi Nemzeti Színház előtt. Az 
igazgató ellen tüntetnek, akitől 
azt várják, hogy kérjen elnézést 
mindazoktól, akiket az SZDSZ 
küldöttgyűlésén elmondott be-
szédével megbántott. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint többször megírtuk, a Sza-
bad Demokraták Szövetsége 
március 19-i küldöttgyűlésén 
Székhelyi József, a Szegedi Nem-
zeti Színház igazgatója felszóla-
lásában az alábbi, azóta elhíre-
sült mondat is elhangzott: „Ő 
maga pedig mint Tokaj hímvesz -
szeje nektárt fog csöpögtetni -
mindenhova." A direktor „Or-
szágos Vezérként" Orbán Viktor-
ra, a Fidesz-MPSZ elnökére 
utalt. 

Az ellenzéki párt szegedi szer-
vezete a sajtó útján tiltakozott, 
mára pedig közterület-foglalási 
engedélyt kért és kapott. A csen-
des tüntetést ma 17 órakor a Sze-
gedi Nemzeti Színház előtt tart-
ják. 

- Minden szegedit várunk a til-
takozó megmozdulásra, akik 
nem értenek egyet a Himnusz 
sorainak elferdítésével. Kétszáz-
ötven emberre számítunk, min-

denkinek lesz lehetősége aláírni 
azt az üzenőfalat, amit a helyszí-
nen állítunk fel. Azt várjuk, hogy 
az igazgató önkritikát gyakorol-
jon és elnézést kérjen mindazok-
tól, akiket megbántott. Tiszta vi-
szonyokat szeretnénk a szegedi 
kultúrában, mert úgy érezzük, 
nem jó irányba halad - mondta 
tegnap Dobó László fideszes or-
szággyűlési képviselő, aki cáfolta 
a Magyar Rádió honlapján meg-
jelent hírt, miszerint elhalaszt-
ják a tüntetést. 

A Szegedi Nemzeti Színházban 
ma 18 órakor az Éjjeli menedék-
hely című színművet játsszák. 
Székhelyi József igazgató azt ké-
ri, hogy az előadást senki ne za-
varja. 

- Az ifjúsági bérletes előadásra 
már fél hatkor gyülekeznek a diá-
kok. Az akcióval nem lenne sze-
rencsés a fiatal közönséget befo-
lyásolni. A tüntetés rettenetes 
dolog. Egy szempontból azonban 
szerencsés: legalább Dobó László 
és Kohári Nándor, mint tüntető 
fideszes önkormányzati képvise-
lő, a színház közelébe kerül. Ed-
dig ugyanis szakmai beszélgeté-
sen nem voltak nálam. Ajánlom, 
nézzék meg az előadást és hagy-
ják a „dagadt ruhát másra" - nyi-
latkozta lapunknak a színház-
igazgató. 

Ingyen a villamoson 
Nosztalgiavillamos-járat és a nemrégiben beszerzett csuklós Tatra is 
közlekedik a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) idei nyílt napján, 
ráadásul mindkét járat ingyen szállítja az utasokat. Pénteken és 
szombaton hasonló rendezvényekkel várja az érdeklődőket a közleke-
dési cég. 

A Pulz utcai üzemcsarnokban pénteken délelőtt kiállítás nyílik, 
délután pedig műszaki és forgalmi fórumot tartanak. Trolibusz kü-
lönjáratot indítanak a Csáky utcai telepre, ahol körül is nézhetnek a 
vendégek. A fölújított nosztalgiavillamos és az újonnan vásárolt 
csuklós Tatra a nagyállomás és a kocsiszín között jár majd. 

Szatymazi őszibarackok 
Az őszibarack-termesztés fej-
lesztésének lehetőségei címmel 
ma 9 órai kezdettel szakmai ta-
nácskozásra és bemutatóra ke-
rül sor Szatymazon, a művelő-
dési házban. 

Ezen többek között Nógrádi 
Zoltán országgyűlési képviselő a 
vidék lehetőségeiről, Rácz József, 
a Mórakert Szövetkezet ügyveze-
tője az értékesítésről tart elő-
adást. ' 

Súlyosan károsodott utcák és körutak kapnak új aszfaltszőnyeget 

Egymilliárd útfelújításra 
Tbvább folytatódik a Makkosházi körút re-
konstrukciója, új burkolatot kap a Tisza 
Lajos körút a rendelőintézetnél, megépítik 
a repülőtéri bekötőutat. Szegeden - ha min-
den összejön - közel egymilliárd forintot 
fordítanak idén az önkormányzati tulaj-
donú utak felújítására. A munkálatok meg-
kezdésével, június közepétől komoly tor-
lódások várhatók a városban. 

A hosszú tél rendkívüli módon megrongálta 
Szegeden az útburkolatokat. A Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. és polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési irodájának szakembe-
rei felmérték a károkat és elkészítették a több 
száz oldalas javítási jegyzéket. A városi közút-
hálózat rekonstrukciójára 600 milkó forintot 
fordít idén az önkormányzat. Ugyanekkora 
összegre pályázott a város a regionális fejleszté-
si tanácsnál, amely 2005-ben kiemelten kezeli 
az önkormányzati utak burkolat-felújítását és 
a belterületi útépítést. Arról még nem született 
döntés, hogy a központi forrással megduplá-
zott összegből kezdődhet-e az útfelújítás Sze-
geden - tudtuk meg Molnár Lászlótól. A város-
üzemeltetési iroda vezetője reméb, hogy legke-
vesebb 300 millió forintot nyernek. A nyílt 
közbeszerzési pályázatot is 900 plusz/mínusz 
300 millió forintos összegre írták ki. Az ajánla-
ti felhívás várhatóan a jövő héten jelenik meg a 
közbeszerzési értesítőben. Molnár hangsú-
lyozta: a kivitelező kiválasztásánál a legalacso-
nyabb ár dominál majd. 

A közgyűlési határozatnak megfelelően a 
Szentgyörgyi Pál gazdasági és Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgármester, valamint Gi-
la Ferenc tulajdonosi, Makrai László város-
üzemeltetési és Virág András pénzügyi bizott-
sági elnökből álló ad hoc bizottság határozta 
meg a javítási jegyzék alapján, mely utakat 
kell sürgősen felújítani. Makrai László la-
punknak elmondta: a rekonstrukciónál a tö-
megközlekedés által használt fő-és gyűjtő-
utak élveznek elsőbbséget. Az ellenzéki poli-
tikus nem fűz nagy reményeket ahhoz, hogy 
Szeged több száz milliót nyer a regionális fej-
lesztési tanácstól, mert - mint mondta - ösz-

A kátyúzás már hetekkel ezelőtt elkezdődött Szegeden 

szesen 600 millió forintot fordítanak 
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye tele-
püléseinek úthálózat fejlesztésére. 

Az útjavítási munkálatok között elsősor-
ban a buszmegállók felújítása, a burkolatok 
megerősítése, valamint nagyobb felületek fel-
marása és aszfaltszőnyegezése szerepel, de új 
utakat is építenek a tervek szerint. így meg-
építik a repülőtéri bekötőutat, kiszélesítik és 
újjáépítik a Körtöltés és a Töltés utcát, ame-
lyek jelenleg használhatatlan állapotban van-
nak. A Makkosházi körút rekonstrukciója 
tovább folytatódik, új burkolatot kap az Al-
kotmány utca, a Vásárhelyi Pál út, a Kálvária 
sugárút Dáni utca és Moszkvai körút közötti 

Fotó: Gyenes Kálmán 

szakasza. Új aszfaltszőnyeget terítenek a Fel-
ső Tisza parton és a Tisza Lajos körúton a 
kettős körforgalomtól a rendelőintézetig. Az 
útjavítások június közepén kezdődnek és 
szeptember végéig tartanak. Mivel egyszerre 
több helyen kezdik el a munkát, torlódások 
várhatók a főbb közlekedési csomópontok-
ban. Molnár László elmondta, hogy ott nem 
végeznek javítást, ahol előre látható, hogy rö-
vid időn belül csatornaépítés vagy más fej-
lesztési munka miatt feltörik a burkolatot. 
Az irodavezetőtől megtudtuk, hogy a csator-
názás utáni útrekonstrukció a város közút-
hálózatának harminc százalékát érinti. 

sz. c . sz. 

Folytatódik lapunk fizikaversenye 

Hidegzuhany a rakétásokra 
Többnyire jól működtek azok a vízhajtású „ra-
kéták", amelyeket tegnap repítettek a levegőbe a 
lapunk fizikaversenyén részt vevő diákok. A csa-
patok és a nézők láthatóan élvezték a játékos 
feladványt, amelyet három hét múlva újabb követ 
majd. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hidegzuhanyként érte nem egyszer a diákokat az 
általuk készített „rakéták" fellövése tegnap délután 
a szegedi Dóm téren. A levegőbe repített pillepa-
lackból kispriccelő víz beterítette a körülötte álló-
kat. A folyadékkal megtöltött üdítős „üvegeket" 
nagy gonddal helyezték el a tér közepén, majd ad-
dig pumpálták bele a levegőt, amíg a nyomás ki 
nem repítette a palack szájába dugaszolt parafát 
vagy gumit. Ebben a pillanatban a víz olyan erővel 
áramlott ki, hogy a levegőbe emelte a „rakétát". A 
szerkezetek nagy részének tetejére ejtőernyőt kö-
töttek, amely a visszahulló palack földet érését kés-
leltette. Már ha egyáltalán felemelkedett a szerke-
zet, volt ugyanis, amelyik vízszintesen jobban re-
pült, mint fölfelé. 

A látványos bemutató a lapunk által meghir-
detett fizikaverseny első fordulója volt. Másfél 
óra alatt összesen 33 csapat lőtte fel a saját „ra-
kétáját". Szegedi középiskolásokon kívül indul-
tak csongrádi, bajai és kecskeméti diákok is. 
Voltak, egészen precízen rakéta alakúra formált 
konstrukciók, mások viszont keveset adtak az 
esztétikára, inkább arra koncentráltak, hogy a 
palack minél hosszabb ideig maradjon a levegő-
ben. Ez volt ugyanis az értékelés fő szempontja 
az első fordulóban. Az e tekintetben legjobbnak 
bizonyult szerkezet a fellövéstől számított 11,5 
másodperc múlva esett a földre. Ám az itt elért Szem nem maradt szárazon, amikora felröppenő 
eredmény csak részben elég a sikerhez: a fizika palack hajtóanyagaként használt víz szétspric-
évéhez kapcsolódó versenyből még hátravan két celt Fotó: Miskolczi Róbert 

forduló. A következő április 20-án lesz, szintén 
a Dóm téren. A verseny folytatásáról további in-
formációt találhatnak a 12. oldalon. 

HÍREK 

TIZ ORSZÁG DIAKJAI 
SZEGEDEN 
Az élelmiszer-ipari hallgatók 
európai egyesületének (FISEC) 
idei közgyűlését az SZTE 
Élelmiszeripari Főiskolai Karán 
rendezik meg. A tegnap 
kezdődött, s a hét végéig tartó 
rendezvényen a tíz országból 
érkezett hallgatók a 
közgyűlés mellett szakmai 
előadásokon is részt vesznek, 
élelmiszer-ipari üzemeket 
látogatnak meg és 
kulturális programokat is 
kínálnak számukra a 
vendéglátók. 

ÉPÍTÉSZEK 
SZAKMAI NAPJA 
Értéknövelő és 
energiamegtakarító 
épületfelújításokról beszélnek 
a szakemberek az 
Építéstudományi Egyesület 
idei szakmai napján. A 
március 31-i rendezvény 
helyszíne az egyesület 
Csongrád megyei 
csoportjának otthont adó 
szegedi Vedres István 
Építőipari Szakközépiskola 
(Horváth Mihály utca 2.). A 
13 órakor kezdődő megnyitó 
után az építésügy törvényi 
szabályozásának 
újdonságairól, az 
energiatudatos fölújítások 
támogatásáról és a szegedi 
értékmentő 
helyreállításokról is 
hallhatnak a szakmai nap 
résztvevői. 

Holnaptól felmérés 
és népszámlálás 
Kis népszámlálást, szakszóval mikrocenzust végez a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) holnaptól. A négy évvel ezelőtti népszámlálá-
si adatokat frissítik a biztosok - a teljes lakosság két százalékának 
megkérdezésével. A kis népszámlálás kérdőívéhez kötelező megadni 
az adatainkat, hogy átfogó képet nyújthasson életkörülményeinkről, 
a demográfiai változásokról, valamint életviszonyainkról és lakás-
helyzetünkről. A népszámlálással egy időben felmérést is készít a 
KSH a lakosság jövedelmi viszonyairól és az információs eszközök 
használatáról. Ezekre a kérdésekre azonban nem kötelező válaszolni. 

Kész a színpadtechnika 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A színpad-, a hang- és a fény-
technikai munkákkal elkészül-
tek, ma megkezdődik az átvételi 
eljárás - jelentette be tegnap a 
szegedi kisszínházi rekonstruk-
ció beruházójának képviseleté-
ben az önkormányzat tanácsno-
ka, Pászti Ágnes. 

A januárban módosított ge-
nerálkivitelezői szerződés sze-
rint április 30-ára kell elkészül-
nie a kisszínháznak és mellette 

felépített 28 lakásos bérház-
nak, de a speciális színházi 
munkákkal már elkészültek az 
erre szerződtetett cégek - tájé-
koztatta az újságírókat az épít-
kezés helyszínén a tanácsnok. 
A generálkivitelező Délépítő 
Rt. jelenleg a befejező belsőépí-
tészeti munkákat végzi, a búto-
rokat helyezik el, beszabályoz-
zák az épületgépészeti berende-
zéseket. A generálkivitelező a 
szakaszos átadást két héten be-
lül kezdi el. 

Bővül a PartnerGáz 
A Dél-alföldi Gázszolgáltató (Dégáz) Rt. a lakosság minél magasabb 
színvonalú kiszolgálása érdekében 2004-ben vezette be gázszerelési, il-
letve épületgépészeti szolgáltatásokat nyújtó hálózatát PartnerGáz né-
ven. A hálózat 2005-ben két bankkal bővül: a Magyar Cetelemmel és az 
OTP-vel közösen kedvezményes hitelkonstrukciókat alakítanak ki az 
ügyfelek részére - jelentették be tegnap a Dégáz sajtótájékoztatóján. 


