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Rózsasz iromeső hul lott a képviselőkre Fotó: Schmidt Andrea 

L E S E L K E D Ő 
Jó, hogy megvárta, amíg aláírtuk a T-Moblle-lal a kézi-
labdacsapat támogatási szerződését és csak most 
mondja, hogy a mobilozás rákkeltő - forrázta le a pol-
gármester a magát túlzásra ragadtató ellenzéki képvi-
selőt a tápai „mobiltorony" vitájában. Botka Lászlót 
számtalanszor vádolta meg az ellenzék azzal, hogy 
„diktatórikusán" vezeti a közgyűlést, lehengerlő modor-
ban „teszi helyre" a más véleményű hozzászólókat. 
Tegnap Szabó László volt az egyik áldozat: kedvtelve 
emlegette föl, hogyan volt, amikor Szabó egy 2002-es történést második vörös 
terrornak titulált, máskor pedig orwelli közteherviselésről ejtett szót. A meg-
semmisítő irónia fegyverét pedig ezúttal azért kaphatta elő, mert Szabó „roha-
mosan balkanizálódó qrszágunk jelképének" láttatta - a jövőbeni, már megújí-
tott Mars téri piacot. Ám a polgármester tegnap azt is bemutatta, hogy képes 
fegyelmezni magát: a „torz emlékmű" (ez is a Mars tér) kitételre meg se muk-
kant. Csak - erősen nevetett. Finoman szólva. 

kereskedővel állapodtak meg, ki-
zárólag olyanokkal, akik jelenleg 
is a Mars téren árulnak - riposz-
tozott a polgármester. Nem is 
tervezik, hogy a jelenlegieknek 
konkurenciát teremtve külső je-
lentkezőknek is adjanak bérleti 

jogot az új csarnokban. A bérleti 
jog értékesítéséből, vagyis a ke-
reskedőktől 140 millió forint fo-
lyik be, a beruházás 540 millióba 
kerül, 65 millióval többe, mint 
korábban tervezték - ez az új par-
kolóhelyek költsége. 

A képviselők úgy módosították 
a lakásbérletről szóló rendeletet, 
hogy a tartozásokat fölhalmozó, 
ezért jogcím nélküli lakókká vált 
családok kaphassanak még egy 
esélyt: három éves programban 
részletfizetésre nyílik lehetősé-
gük. Újra bérlőkké válhatnak 
ott, ahol jelenleg jogcím nélkül 
laknak, vagy kisebb, alacsonyabb 
komfortú lakásokba költöznek. 
A háziorvosok, fogorvosok nagy 
kedvezménnyel vásárolhatják 
meg a jelenleg önkormányzati 
tulajdonú rendelőket. Módosí-
tották a felújítás előtt álló tarjáni 
Víztorony tér forgalmi rendjét. A 
közgyűlés hozzájárult, hogy a 
rossz állapotú dorozsmai műem-
lék, az utolsó szélmalom ingye-
nes tulajdonba adását kérje a vá-
ros a kincstártól, s ha megkapja, 
fölújítsák. Módosították továbbá 
a költségvetést, bérbe adták a tá-
pai vásártér egy részét a T-Mo-
bile Rt.-nek és megalkották Sze-
ged szmogriadó-tervét. 

S. E. 

Röszke felé terelték a forgalmat 

A szerb rendőrök 
szétverték a blokádot 
Kora délután ismét megnyitot-
ták a forgalom előtt a szerbiai 
piaci árusok blokádja miatt 
péntek reggel lezárt tompái ha-
tárátkelőhelyet. A blokádot dél-
után a szerb különleges egy-
ségek verték szét. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szerbiai piaci árusok blokádja 
miatt péntek reggel az ottani ha-
tárőrök lezárták a tompái határ-
átkelőhelyet, és sem a személy, 
sem a teherforgalmat nem en-
gedték be Szerbia-Montenegró-
ba. 

A napok óta tartó szerbiai tilta-
kozó akcióban mintegy kétezer 
piaci árus vesz részt Szerbia kö-
zel harminc városából. A piaci 
árusok az ellen tiltakoznak, hogy 
a hatóságok kötelezővé akarják 
tenni számukra az adómemóriás 
pénztárgépek használatát. 

- Az árusok autóikkal kereszt-
be álltak az úton, de olyan keres-
kedő is akadt, aki lefeküdt az út-
ra - tájékoztatta lapunkat Kovács 
Iván alezredes, a határőrség szó-
vivője. 

A kamionokat és a személyfor-

galmat tegnap Röszke felé terel-
ték. Magyar oldalon a határőrség 
az 55-ös és az 53-as út kereszte-
ződésénél, a kisszállási körforga-
lomnál - Tompát elkerülendő -
Röszkére irányította a Szerbiába 
tartó járműveket. A lezárt tom-
pái határátkelőről érkező jármű-
vek miatt a forgalom a szokásos 
több mint kétszeresére növeke-
dett, ennek fogadására azonban a 
határőrség, valamint a vám- és 
pénzügyőrség pluszerőket vont 
be, így Röszkénél a személyfor-
galom és a belépő kamionforga-
lom folyamatos volt, a Szerbiába 
igyekvő teherautóknak azonban 
négy órát kellett várniuk. 

A szerbek végül tegnap délután 
nyitották meg a lezárt határállo-
mást, majd nem sokkal később a 
helyi csendőrség szétverte a piaci 
árusok útblokádját. Közel 150 
szerb csendőr - a rendőrség kü-
lönlegesen kiképezett osztagá-
nak tagjai - nekirontott a kelebi-
ai határátkelőt eltorlaszoló mint-
egy kétszáz tüntetőnek, és áttör-
te a kordont. A rendőrség előállí-
tott néhány tiltakozót, egy sé-
rültről számolt be a belgrádi mé-
dia. 

Motorost és kerékpárost gázoltak a főúton 

Balesetek a 47-esen 
Rövid időn belül két baleset tör-
tént tegnap reggel a 47-es fő-
úton. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pénteken reggel rövid időn belül 
egy motorost és egy kerékpárost 
gázoltak el a 47-es főúton. Reg-
gel hét óra előtt nem sokkal a 
47-es úton lévő körforgalom kö-
zelében egy Simson segédmo-
tor-kerékpár akart ráhajtani a 
mellékútról a főútra, de nem 
adott elsőbbséget egy Szeged fe-
lől Hódmezővásárhely irányába 
szabályosan közlekedő kisteher-
autónak, amely elgázolta a mo-

torost. A Simson vezetőjét sú-
lyos sérülésekkel szállították 
kórházba. A helyszínelés idejére 
mindkét Vásárhely felé vezető 
sávot lezárták, a forgalmat rövid 
időre elterelték. 

E baleset helyszínétől nem 
messze, a Favilla étterem előtt, 
alig néhány perc elteltével egy 
Vásárhely J e l é tartó kerékpá-. 
rost ütöttek el, aki a külső sáv-
ból akart balra kanyarodni, ám 
egy, a belső sávban haladó autó 
elgázolta. A kerékpáros szintén 
súlyosan megsérült. A balese-
tek körülményeit szakértők be-
vonásával vizsgálja a rendőr-
ség. 

Terv szmogriadóra, a Mars és a Víztorony térre 

Utolsó közgyűlés - rózsával 

Füzesi Tímea az új rózsakirálynő-A fesztivál mai csúcspontja a felvonulás 

Bródy János nagy sikerű koncertje 
Kétszázmilliós csarnok 
Hódmezővásárhelyen 
Kétszázmillió forintért készült el a vásárhelyi Csomiép Beton és Me-
liorációs Tfermékgyártó Kft. ú j üzemcsarnoka. A beruházásnak kö-
szönhetően ezentúl a termelés nem függ az időjárás viszontagságaitól. 

A Mars tér újjáépítésének első 
ü teme 540 millióba kerül, „kül-
sők" nem, csak a most is ott 
árusító kereskedők vehetnek 
bérleti jogot. A református óvo-
da nem kap plusztámogatást az 
önkormányzattól - döntöt t teg-
nap a szegedi közgyűlés. 

Szőregiek tettek emblémát a 
nyári szünet előtti utolsó szegedi 
közgyűlésre tegnap: reggel a kar-
zatokról sziromeső esett és min-
denki kapott egy szál piros ró-
zsát, mintegy meghívóként a ró-
zsafesztiválra. A „rózsafalu" kép-
viselője, Iványi Aurél szóban is 
megerősítette az invitációt, amit 
Botka László polgármester va-
csorameghívással spékelt meg. A 
nap ezután rózsaillatban telt, 
alig néhány tüskével. 

A Sóhordó utcai református 
óvoda szerepelt napirend előtt, 
napirendi vitában és interpelláció-
ban is. A közgyűlés korábban úgy 
döntött, hogy a június 30-án lejá-
ró szerződéseket követően csak 
azokkal az alapítványi vagy egyhá-
zi tulajdonban lévő intézmények-
kel köt támogatási szerződést, 
amelyek olyan szolgáltatást nyúj-
tanak, amit az önkormányzati in-
tézmények nem tudnak. Mivel a 
református óvoda nem ilyen, az 
állami támogatás mellé nem kap 
önkormányzati pénzt. A szülők 
tiltakozásul aláírásokat gyűjtöt-
tek, ellenzéki képviselők pedig 
melléjük álltak. Kalmár Ferenc, 
Pocsai Blanka, Kohári Nándor 
azonban hiába érvelt - még azzal 
is, hogy néhány millió miatt nem 
érdemes a városvezetésnek egy-
házellenesség hírébe keveredni - , 
a közgyűlés többsége tartotta ma-
gát a korábban meghatározott tá-
mogatási elvhez. 

Kiszorulnak a kispénzűek - is-
mételte Kohári Nándor a vitá-
ban, amely a Mars térről bonta-
kozott ki. Nem tárgyalnak a ke-
reskedőkkel, hanem erőszakosan 
diktálnak nekik, a piac helyén 
pláza lesz, a szocialista városve-
zetés „torz emlékműve" - állítot-
ta a fideszes képviselő. Eddig 31 

Bródy János a szőregi rózsafesztivál színpadán 

Színes csokrok és virágszirmok, millió rózsaszál és hat csinos nő a 
színpadon - Szőregen tegnap kezdődött a most hetedik alkalommal 
megrendezett háromnapos rózsaünnep. A fesztivál nyitányán a 
rózsakirálynő-választás és lapunk ajándéka, Bródy János koncertje 
vonzotta a legtöbb érdeldődőt. 

A hungaricummá minősített ró-
zsát, a szerelem és erotika virágát 
ezrek ünneplik ezen a hét végén 
Szeged-Szőregen. A fesztivál nyi-
tónapján, tegnap választottak ró-
zsakirálynőt a szőregiek és a ki-

lenctagú zsűri. A második alka-
lommal elnyerhető címre pályázó 
hölgyek estélyi ruhában, csokor-
ral a kezükben járultak a döntnö-
kök elé, s olyan kérdésekre is vá-
laszolniuk kellett, hogy például 

Fotó: Miskolczi Róbert 

milyen rózsát ültetnének a pol-
gármesteri hivatal elé, miként 
kéli ápolni a teljes virágzás érde-
kében a növényt és a híres rózsa-
nemesítők közül kiket ismernek. 
A külsőségekben bővelkedő fesz-
tivál királynőjét elsősorban belső 
értékeikért koronázták uralkodó-
vá, hiszen a szépség mind a hat 
versenyzőnek megadatott, de a 
rózsához való kötődését és felké-
szültségét Füzesi Tímea tudta 

leginkább bizonyítani. A királynő 
azonban nem egyedül viseli az 
uralkodás terheit, segítői a rózsa-
hercegnők - idén Kókai Anikó és 
Kovács Rita. A zsűri természete-
sen nehéz helyzetben volt, annál 
is inkább, mert az első udvarhöl-
gyet, Kovács Ritát sokan tartották 
esélyesnek a címre. A közönség a 
valóban királynői megjelenésű 
Tímea első helyezésével is elége-
dettnek tűnt, a boldog győztest 
sokáig nem tudtuk megközelíteni 
a gratulálok tömegétől. Tímea 
könnyek között csupán annyit 
mondott: boldog és nagyon kö-
szöni a rá adott szavazatokat. 
Hogy az udvartartás teljes legyen, 
Botka László, Szeged polgármes-
tere - a királynő megkoronázása 
után - rózsalovaggá ütötte Vajda 
Attila olimpiai bronzérmes spor-
tolót. 
A Rózsák terén lezajlott szertar-
tás után a nézők a Szabadidő-
parkba indultak, ahol Bródy Já-
nos és barátai Emlékpróba című 
élő koncertjét hallgatták meg - a 
Délmagyarország ajándékaként. 
Lapunk nevében Cs. Gát László 
újságíró köszöntötte a hallgató-
ságot, majd Bródy János kérdezte 
közönségét, rózsás kedvükben 
vannak-e. Amikor a zenész gitár-
ral önmagát kísérve belekezdett 
a Filléres emlékeim című dalba, 
egyszerre több ezer ember bor-
zongott meg. 

A fesztivál ma 10 órától folyta-
tódik, a nap leglátványosabb ese-
ménye a rózsaünnepi felvonulás 
lesz, 17 óra 30 perctől. Este Ga-
lambos Lajos zenél. 

G O N D A Z S U Z S A N N A 

Nem várt az európai uniós, de még a magyar vállalkozásfejlesztési pá-
lyázatra sem a vásárhelyi Csomiép Beton és Meliorációs Termékgyár-
tó Kft. - hitel felhasználásával építette fel új, tegnap felavatott, ezer-
hatszáz négyzetméteres üzemcsarnokát, s a hozzá tartozó, kétszáz 
négyzetméteres szociális blokkot. A Démásztól vásárolt telken épít-
keztek, a beruházás négy hónapig tartott. A csarnokra azért van szük-
ség, mert a vasbetongyártást erősen befolyásolja a szeszélyes időjárás. 
Esőben, fagyban és nagy nyári melegben nem lehet ezt a munkát vé-
gezni, ám a dolgozók bérét és a közterheket ilyenkor is fizetni kell. 

Mint azt Mészáros Antal ügyvezető avatóbeszédében elmondta: 
még további egyéves várakozás is soknak bizonyult volna. Addigra 
ugyanis befejeződnek az autópálya-építések, így a cég lemaradt volna 
az ehhez szükséges betonelemek gyártásáról, azaz kiszorult volna er-
ről a piacról. Az első ütemben elkészült csarnokban a sikeres próba-
termelést követően hétfőn kezdődik meg a munka. 

Az 1989-ben alakult cég első jelentős fejlesztését 2001 -ben végezte, 
tavaly városi üzletét is bővítette. 

B. K. A. 

Zsoldos Sándor gépkezelő Fotó: Korom András 


