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Elkezdődött 
FEKETE KLÁRA 

A fellebbezések miatt egy hónapot csúsztak a kezdéssel a Mars téren 

Pavilonok helyén lesz a piac 

Bontanak, rakodnak. Januárban már beköltözhetnek a kereskedők az üzletekbe Fotó: Schmidt Andrea 

A Mars téri új piac rendszereken, választási ciklusokon és önkor-
mányzatokon átívelő beruházás - ezt az utolsó röpke, egy ember-
emlékezetbe beleférő ötven esztendő bizonyítja. A Mars téri piac 
sorsára ugyanis már a szocializmusban is szerettek volna végle-
ges megoldást találni, de sosem sikerült. 

Es lett, ami lett: bódéváros a maga különalkuival, ismeretség-
gel, avagy sok-sok pénzzel levajazott építési engedélyeivel. Lett 
város a városban, külön vezérekkel, hangadókkal, mikroklímá-
val, ahol mindenki ismert mindenkit, de leginkább a dörgést, ahol 
a maszek világ kapui először megnyíltak az átlagember számára, 
és ahol a hiánygazdaságnak köszönhetően az élelmes és szorgal-
mas ember egy vagyont kereshetett. 

A Mars téri különvilág különutat járt be a rendszerváltás után 
is: mindig volt friss zöldség, gyümölcs, tej, hús és lángos, melléjük 
mindig került olyan áru, amit csak itt lehetett olcsón beszerezni, 
voltak feketézők és adóellenőrök, és hát ott maradt a buszpálya-
udvar is. Se vele, se nélküle - derült ki rendre a kereskedők vitái-
ból, akik végül azt jelentették ki, csak vele párban tudják elkép-
zelni a jövőjüket. Ilyen körülmények között próbálta a rendszer-
váltás utáni összes önkormányzat bontani a régit és építeni az 
újat - eddig sikertelenül. 

Most azonban megtörtént az, amire korábban a legmerészebb 
álmunkban sem gondoltunk: az első kapavágás a Mars téren. 
Építkezik az önkormányzat, felhúz két kiscsarnokot, majd - ez 
sajnos már most látszik - egy nagy szünet következik. Jövőre 
ugyanis választási évünk lesz, s a Mars tér hű marad hagyomá-
nyaihoz: ahhoz, hogy a piaci beruházás továbbra is négyéves cik-
lusokon, önkormányzatokon íveljen át. Ma még nem lehet tudni, 
mikor vágnak bele a további csarnokok építésébe. 

Huszonhat biztonsági őr védi a kiállítást 

Cérnakesztyűben 
érinthetik Chagallt 
A különleges biztonsági intézkedések miatt egyszerre csak száz-
ötven ember tekintheti incg a szegedi várban a Chagall-kiállítást, 
ezért a pénteki megnyitó zártkörű lesz, a közönség csak szombattól 
láthatja a tárlatot. Szállítás közben az egyik litográfia üvege eltört, 
ezért az nem szerepel a kiállításon. 

TIZENÖT ÉV UTÁN 
Amit sokan nem hittek el, hogy itt valaha elkezdődik egy építkezés, az im-
máron valóság - mondta tegnapi, a lebontott pavilonok helyén megrende-
zett sajtótájékoztatóján Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A 
rendszerváltás óta dúltak az indulatok a Mars téren, a város nem jutott 
dűlőre a kereskedőkkel, miközben az árusítás körülményei évről évre rosz-
szabbak lettek, a 21. századi követelményeknek végképp nem feleltek 
meg. Szerencsére a legvégül elfogadott koncepció szerint nem épül be tel-
jesen a piac - tette hozzá -, lesz levegő, zöldterület és parkoló Is bőven. 

Látványos szakaszába lépett a 
Mars téri bódéváros rekonst-
rukciója: a korábbi ipari vásá-
ri terület sz inte kiürül t , eldó-
zerolták a pavilonok nagy ré-
szét, és nekifogtak két ú j kis-
csarnok épí tésének. A munká-
latokkal egy hónapot csúsz-
tak, emia t t karácsony helyett 
csak januárban köl tözhetnek 
be a kereskedők az ú j üzletek-
be. 

A tervezettnél egy hónappal ké-
sőbb fogtak hozzá a kivitelezők 
a Mars tér átépítéséhez, mivel 
meg kellett várni, hogy áz épí-
tési engedély jogerőre emelked-
jen. Ez a múlt héten bekövetke-
zett. Mint ismeretes, előbb egy 
magánszemély, egy szomszéd 
nyújtott be fellebbezést a ható-
ságnál, majd utóbb azt vissza-
vonta, legutoljára pedig a bör-
tön támasztot t kifogásokat a 
tervekkel szemben, késleltetve 
a munka elkezdését. A bünte-

Meghaladta a hatvan százalékot 
az új szennyvízbekötést igény-
lők száma Makón és térségében. 
A tizenhétmilliárdos térségi 
szennyvízprojektet nyolcvanöt 
százalékos uniós támogatással 
fogják megvalósítani. 

Mint a térségi szennyvízprojekt 
állásáról tartott sajtótájékoztatón 
elhangzott, az ötvenkétezer em-
bert érintő nagyberuházás meg-
kezdéséhez társulatot kell alapíta-
ni. Az alapítás minimális feltétele 
a hatvanhat százalék fölötti lakos-
sági érdeklődés; mivel az elmúlt 
hat hét tapasztalata az, hogy heti 
ezer-ezerötszáz háztartás jelzi 
csatlakozási szándékát, egy-más-
fél héten belül ez az arány is vár-

tés-végrehajtásnak biztonsági 
aggályai voltak, egy ú jonnan ki-
alakítandó közlekedési csomó-
pontnál lesz ugyanis szüksége 
„külön zöldre", amivel kapcso-
latban aztán a megbeszélések 
során megoldás született. 

Időközben az önkormányzat 
meghívásos pályázaton kiválasz-
totta a kivitelezőt, a kiskunhala-
si Merkbau Kft.-t, amelynek al-
vállalkozója, egyben konzorciu-
mi társa a szegedi Goboker Kft. 
És megtörtént a terület átadása 

hatóan meglesz. Makón kívül 
egyébként Kiszomboron, Maros -
leién, Földeákon, Apátfalván és 
Földeákon folyik a szervezés. A 
falvak közül Kiszombor és Földe-
ák tekinthető élen járónak. Eddig 
a térségből összesen nyolc-
ezer-négyszáz ingatlan tulajdono-
sa jelezte belépési szándékát -
tudtuk meg Búzás Péter makói 
polgármestertől. A város első em-
bere egyébként ajándékcsomaggal 
köszöntötte a makói Pipisné Ist-
ván Ildikót, akinek a belépésével -
a szervezéssel megbízott társaság 
adatai szerint - hatvan százalék 
fölé emelkedett a csatlakozók ará-
nya. Pipisné elmondta: családjuk 
azért döntött a belépés mellett, 
mert fontosnak tartják a környe-

is: aki ezekben a napokban a 
Mars téren jár, láthatja, hogy az 
építési területet, a volt ipari vásá-
ri pavilonok Gábor Dénes szak-
középiskola előtti hűlt helyét 
körbekerítették. Szinte kinyílt a 
tér, rend keletkezett a káoszban. 
Az első gépek már építik a 
Sing-Sing pavilonjának hátsó 
traktusában az új vásárigazgató-
ságot, hogy a régit minél előbb le-
bonthassák - ezt nevezi nulladik 
fázisnak a beruházó szegedi ön-
kormányzat. 

zet védelmét, szomszédaik, isme-
rőseik közül azonban sokan a gya-
kori szippantás magas költsége, il-
letve a kert, a ház közvetlen meg-
óvása miatt döntöttek hasonlóan. 

A tizenhétmilliárdos szennyvíz-
beruházás, mely az érintett tele-
püléseken a szennyvízhálózat tel-
jes kiépítését jelenti, valamint a 
községek csatlakozásának megte-
remtését a bővülő makói tisztító-
műhöz, nyolcvanöt százalékban 
uniós támogatással valósulhat 
meg. A pályázat hazai, illetve 
brüsszeli elfogadtatása jelenleg is 
folyik. Búzás Péter a sajtótájékoz-
tatón minden érintettet csatlako-
zásra buzdított ezt önkormányza-
ti díjkedvezménnyel is ösztönzik. 

SZ. I. M. 

Az első fázisban két, egyen-
ként 1400 négyzetméteres kis-
csarnok készül el - karácsony 
helyett januárra. Ezekben még 
vannak kiadó üzletek. A beru-
házás a vásárigazgatósággal 
együtt nettó 540 millió forintba 
kerül: az önkormányzat ehhez 
az összeghez úgy járult hozzá, 
hogy az üzemeltető Szegedi Vá-
sár és Piac Kft. alaptőkéjét 150 
millióval megemelte, valamint 
hitelt vesz fel. Mivel a kereske-
dők fizetnek a bérleti jogért, az ő 
pénzük is benne lesz a „téglá-
ban". Információink szerint ed-
dig a bérleti jog árának egyötö-
dét kellett befizetniük. Úgy tud-
juk, a bódéváros bérlői közül 
csak tizenhárommal nem sike-
rült egyezségre jutni, a többiek, 
mintegy százan, év végéig ma-
radhatnak. De 50 százalékuk -
főleg anyagi okokból - nem kí-
ván részt venni a beruházásban 
és elmegy a Mars térről. 

F.K. 

adójáról 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy liter benzin árából ma 163,5 
forint az adó. Ez 31 forinttal több 
mint 2002-ben volt - mondta 
Bodó Imre, választókerületi el-
nök, Tiszasziget polgármestere a 
Fidesz-MPSZ tegnapi sajtótájé-
koztatóján. A szövetség szerint 
ezért a jövedéki adó és az áfa 
együttes csökkentése lenne a 
megoldás, a párt a benzin adótar-
talmát 20-25 százalékkal mérsé-
kelné. Bodó Imre hozzátette: az 
üzemanyag árának emelkedése a 
lakosságra hárul, mivel általános 
áremelést eredményez. 

A Szegedi Környezetgazdálkodá-
si Kht. munkatársai gőzerővel 
dolgoznak, hogy a pénteki meg-
nyitóra a vár környezete is méltó 
legyen a Chagall-kiállításhoz. 
Pászti Ágnes tanácsnok 20 tuját, 
rengeteg virágot hozatott a hely-
színre. A régészeti föltárás miatt 
a tárlat főbejárata a vár Tisza fe-
lőli oldalán lesz, oda telepítik a 
jegyárusító pavilont is. A francia 
partnerek jelenlétében hétfőn 
csomagolták ki a teljes anyagot a 
várban, akkor derült ki, hogy a 
43 litográfia közül néggyel ki-
sebb gondok.vannak. Azt, ame-
lyiknek eltört az üvege, nem is 
állítják ki. A másik hármat - ket-
tő kissé elcsúszva, egy pedig fejjel 
lefelé került a keretbe - papírres-
taurátor közreműködésével iga-
zítják meg. A kiállítás kurátora, 
Nagy Imre, a szegedi múzeum 
művészettörténésze elmondta: 
az Odüsszeia-sorozatból össze-
sen kétszáz nyomat készült, eb-
ből harminc számozott példányt 
nyomtak különleges japán 
gyöngyházfényű papírra; csak 
ezeket szignálta Chagall. Szeged-
re a nizzai Bibliai Üzenet Marc 
Chagall Nemzeti Múzeum Bará-
ti Egyesület tulajdonát képező 
huszonnegyedik sorozat került. 
A litográfia esetében - a rézkarc-
cal ellentétben - nincs jelentősé-
ge annak, hányadik számú egy 
nyomat, mert a technika jellegé-
ből adódóan akár a századik is 

egyenértékű az elsővel. A mű-
vész unokájától meglepetésként 
kölcsön kapott, egyenként több 
mint háromszázezer euróra be-
csült három Chagall-olajkép a 
szakemberek szerint nagyobb 
szenzáció, mint a litográfia-soro-
zat. Már csak miattuk is érde-
mes megnézni a különleges tár-
latot. 

- Nagy megtiszteltetés dolgoz-
ni ezzel az anyaggal. Bevallom, 
amikor hétfőn az összes képet ki-
bontottuk, némi megilletődés fo-
gott el, mert ilyen közelről én 
sem látok mindennap Cha-
gall-munkákat - árulta el Nagy 
Imre, aki kollégáival együtt csak 
fehér cérnakesztyűben veheti 
kézbe a becses műalkotásokat. 
Mondogatják is egymásnak: még 
az unokájuknak is mesélhetik 
majd, hogy részt vettek a szegedi 
Chagall-kiállítás rendezésében. 

H . Z S . 

KATALÓGUS 
A kiállításhoz elkészült az a 39 ol-
dalas, magyar, angol és francia 
nyelvű reprezentatív katalógus, 
amelyben 14 egész oldalas színes 
reprodukciót közülnek a tárlaton 
látható Odüsszeia-sorozatból. 
Chagall művészetéről és a képek-
ről Elisabeth Pacoud-Reme, a niz-
zai múzeum művészettörténésze 
írt tanulmányt. A katalógust 950 
forintért árusítják majd. 

Nagy Imre művészettörténész, Vörös Gabriella múzeumigazgató 
és Pászti Ágnes tanácsnok a katalógussal Fotó: Miskolczi Róbert 

Az ellenzékiek szerint évek óta politikai alapon döntenek a címzett támogatásokról 

Szeged és Szentes a nyertes 
Csongrád megyéből két település kap cím-
zett támogatást. Szegeden oktatási és kul-
turális intézményt új í tanak fel a pénzből, 
Szentesen pedig idősek ot thonát építenek. 
A beruházások összköltsége több mint két-
milliárd forint, amiből 1 milliárd 800 mil-
lió forint az állami támogatás. 

Jövőre több mint 62 milliárd forint összér-
tékben 72 címzett támogatással megvalósuló 
fejlesztés indulhat meg a helyi önkormány-
zatoknál, ha az országgyűlés elfogadja a kor-
mány előterjesztését az önkormányzatok 
2006. évi új címzett támogatásainak dön-
tés-előkészítéséről. A több mint 62 milliárd 
forintból 50 milliárd központi költségvetési 
támogatás, 12,5 milliárd pedig az önkor-
mányzatok saját forrása. A beruházások jö-
vőre indulnak. Kolber István regionális fej-
lesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca 
nélküli miniszter úgy nyilatkozott, hogy a 
címzett támogatások az önkormányzatok 

nagyberuházásainak megvalósulását segíti. 
Kolber hangsúlyozta: míg az előző kormány 
négy év alatt 86 milliárd forintot fordított a 
helyhatóságok címzett támogatására, addig a 
jelenlegi koalíció már eddig is mintegy 200 
milliárd forinttal segítette az önkormányza-
tokat. 

A Csongrád megyei pályázatok közül tá-
mogatásra méltónak találták a szegedi Tö-
mörkény István gimnázium és a Szegedi Ifjú-
sági Ház bővítését és rekonstrukcióját, vala-
mint a szentesi önkormányzat új, száz férő-
helyes idősek integrált szolgáltató centrumá-
nak megépítését. A szegedi iskolát 600 millió 
(ebből állami támogatás: 510 millió), a kultu-
rális intézményt 380 millió (323 millió) fo-
rintból újítják fel, az idősek otthonát pedig 1 
milliárd 123 millió (954 millió) forintból épí-
tik meg. 

Mórahalom idősek otthonát szeretett volna 
építeni 800 millió forintból. Ehhez kért cím-
zett támogatást, de a pályázatát elutasították. 

Nógrádi Zoltán polgármester úgy véli, hogy a 
támogatásokat már évek óta politikai alapon 
osztják. Szerinte ezért nem is nyer soha állami 
forrást ellenzéki település. - Korábban mi is 
pályáztunk, de sohasem nyertünk. Reményte-
lennek ítéltük a helyzetet, így az idén már nem 
is nyújtottunk be pályázatot - magyarázta Ve-
szely Tamás, a hódmezővásárhelyi önkor-
mányzat városstratégiai irodájának vezetője. 
Botka László szegedi polgármester szerint a 
címzett támogatások megítélésénél kéthar-
mad-egyharmad az arány a kormánypárti és el-
lenzéki települések között. - Az ellenzékiek 
mindig elfelejtik, hogy jelenleg a 22 megyei jo-
gú városból 16-ban kormánypárti a polgármes-
ter. Tehát alaphelyzetben kétszer annyi szocia-
lista városvezető van e körben, mint fideszes -
hangsúlyozta Botka László. Szeged három pá-
lyázatából kettő nyert. A Vasas Szent Péter ut-
cai rendelőintézet felújítására jövőre újra pá-
lyáznak. 

SZ. C. SZ. 

Pipisnével együtt már több mint hatvan százalék 

Makói szennyvízberuházás 
A Fidesz 
a benzin 


