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Szombaton játékkal, vasárnap nagymisével ünnepeltek 

A templom születésnapján 
Folytatás az 1. oldalról 

Délután Mózes Ervin jegyző és 
Szalay István egykori polgár-
mester élő figurákkal vívott 
sakkjátszmát - a bábukat a sze-
gedi sakkiskola növendékei kel-
tették életre. Az „elesett" hősö-
ket - a világosoknál elsőként Bé-
kési Gergő Bendegúzt, a sötétek 
közül Újházi Mihályt - hango-
san szirénázó mentősfiúk cipel-
ték le a tábláról. A játszma lé-
pésismétléses döntetlennel zá-
rult, csakúgy, mint hetvenöt év-
vel ezelőtt, amikor Maróczy Gé-
za szegedi születésű nagymester 
csatázott kubai ellenfelével. 

Este ismét benépesült a temp-
lomtér. Több ezres tömeg szegez-
te tekintetét a tornyokra. Előbb a 
székesegyház, majd a zenélőóra 
harangja kondult meg. A foga-
dalmi templom harangzúgására 
aztán görögtűz futott le ropogva 
több mint negyven méter magas-
ból. A látványt tapssal üdvözölte 
a közönség. Szabó Eva és Mazur 
Tamás pesti vendégeinek magya-
rázta az egyházmegye és a dóm 
kettős ünnepét. Zoltai Boglárká-
nak a nagymamája mesélte a rit-
ka fényes látnivalóról, és fiatal-
sága régi szabadtéri előadásairól. 

A tegnap délelőtti nagymisére 
hatalmas tömeg zsúfolódott ösz-
sze a templomban. Gyulay End-
re megyés püspök köszöntötte az 
egybegyűlteket, a szertartást Ter-
nyák Csaba érsek, a vatikáni pa-
pi kongregáció titkára celebrálta. 
Az ünnep túlmutatott az egyház-
megye és az ország határain - az 
egész magyar egyház ünnepelt. 

A leütött figurákat mentősfiúk vitték le a tábláról Fotó: Gyenes Kálmán 

Erről tanúskodott a teljes püspö-
ki kar jelenléte, valamint a nagy-
becskereki és a temesvári egy-
házfők részvétele. 

- A szegedi nagyárvíz lerom-
bolását követően a polgárság 
nevében a város elöljárói foga-
dalmat tettek, hogy hatalmas 
templomot emelnek Szűz Má-
ria tiszteletére, ha a város fel-
épül - emelte ki szentbeszéd-
ében Ternyák Csaba. Az érsek 
hozzá tette: a fogadalmi temp-
lom megvalósításában kiemel--
kedő szerepet vállalt Somogyi 
Szilveszter polgármester, Kle-
belsberg Kunó kultuszminiszter 

és a csanádi püspök, Glattfelder 
Gyula. Az ünnepségen a régiek 
előtt tisztelegve állt a jelenlegi 
polgármester Szeged országgyű-
lési képviselőivel. Ternyák Csa-
ba hangsúlyozta: a dóm képe az 
egész várost szimbolizálja. Égbe 
szökő két hatalmas tornya mint 
két felkiáltó jel hatol a magas-
ságokba. Az egyik kiáltása bizo-
nyosan a vízről szól, a másiké 
talán a nemzeti tragédiára utal. 
Arról tanúskodnak, hogy ez a 
város nem fogadta el sem azt, 
hogy a víz, sem pedig hogy más 
legyen az úr. Lakói az egek urát 
hívták segítségül, ez a templom 

mindenkit arra emlékeztet, 
hogy Istenről nem szabad meg-
feledkezni. Az érsek utalt XVI. 
Benedek pápa beiktatási beszé-
dére, melyben elődje, II. János 
Pál szavait idézte: Ne féljetek, 
nyissátok és tárjátok ki az ajtót 
Krisztusnak! A pápa szavaival 
arra buzdított, hogy a teljes sza-
badság: Jézus beengedése éle-
tünkbe. 

A fogadalmi templom két tor-
nya, a két fogadalomra emelt ujj 
hivatott emlékeztetni a mostani 
és az elkövetkezendő generáció-
kat az ősök hitére és buzgóságára. 

D O M B A I T Ü N D E 

Spekulánsok miatt késik az autópálya-pihenők építése 

Egy hektárért 20 milliót kérnek 
Az M5-ös autópálya Szegedig érő szakaszát 
decemberben előreláthatóan úgy adják át, 
hogy nem épülnek meg a pihenők. Azok 
építéséhez még hozzá sem kezdhettek a 
kivitelezők: csúszik a földterületek kisa-
játítása, mivel a tulajdonosok csillagászati 
összegeket kérnek értük. 

Az M5-ös sztráda Kiskunfélegyháza és Sze-
ged közötti második szakaszát előrelátható-
an karácsony előtt átadja a beruházó Alföld 

Koncessziós Autópálya (AKA) Rt., a harma-
dikat, a Röszkéig tartó aszfaltcsíkot pedig 
2006. március 31-éig. Úgy néz ki, a második 
ütem befejezésének tervezett határidejénél, 
december 31 -énéi korábban éri el az autópá-
lya a Tisza-parti várost - amennyiben a kivi-
telezőknek nem kell rendkívüli időjárási kö-
rülményekkel számolniuk. A jelek szerint vi-
szont a pihenőhelyek nem készülnek el. 

A területek kisajátításával megbízott Nem-
zeti Autópálya (NA) Rt. ugyanis mindeddig 

Az épülő M5-ös sztráda mellett egy darabig még nem lesz pihenő Fotó: Karnok Csaba 

nem tudott dűlőre jutni a telkek tulajdonosai-
val, akik horribilis összegeket kérnek kárpót-
lásként. Szeged és Kiskunfélegyháza között há-
rom pihenő szerepel a tervekben, Petőhszállás-
nál, Csengelénél és Szatymaznál, az országha-
tárig tartó szakaszon pedig Röszkénél, az „or-
szágkapunál". Információinkat a kisajátítással 
foglalkozó szakemberek megerősítették, ám 
nem kívántak nyilatkozni arról, hol tartanak a 
tárgyalások és milyen eszközökkel próbálják 
elérni a megegyezést. Úgy tudjuk, az egyik pi-
henőnél egy hektár szántóért több mint 20 
millió forintot kér a tulajdonosa. Egy hektár 
mezőgazdasági művelés alatt álló szántó sza-
badpiaci ára Csongrád megyében az aranyko-
rona-érték függvényében 300-700 ezer forint, a 
tulajdonos tehát az ár negyvenszeresét szeret-
né kiharcolni. Ráadásul az NA Rt. már indu-
lásból sem kínált érte keveset. Amennyiben a 
területeket kivonták a művelés alól, akkor a ki-
fizetett haszon jelentősen kisebb lehet, a negy-
venszeres helyett csak négy-ötszörös. 

Ha pihenők nélkül épül meg a sztráda, az 
kellemetlen helyzetbe hozza a kivitelezőket, 
mivel a szerződésben azok megépítését is 
vállalták. A telekspekulánsok miatt jelentő-
sen meg is drágulhat az a beruházás, amely-
nek egy kilométere így is 1,7 milliárd forint-
ból valósul meg. A lapunk által megkérdezett 
ügyvédek szerint az állam megegyezés híján 
is kisajátíthatja a területet, de ezek az eljárá-
sok hosszú ideig eltartanak. 

Garai Valéria, az AKA Rt. sajtószóvivője 
azt mondta, a kivitelező nem felel a kisajá-
tításokért, de a problémáról tud. Elismerte, 
a pihenők építését hátráltatja a jelenlegi 
helyzet. 

F. K. 

Megépülnek az átereszek Domaszéknél 
Tízmillió forintot költ a Nemzet i Autópálya Rt. a domaszéki 
átereszek megépítésére. Az öt vízelvezető csatornából három már 
elkészült, kettőt a napokban épít meg a kivitelező. Az eredeti 
állapot visszaállításával a móraszéki és a halászsemlyékről is 
elfolyhat a felesleges víz. 

Megegyezett a domaszéki önkor-
mányzat és a Nemzeti Autópálya 
Rt. (NA Rt.), így visszaállítják a 
Móraszéknél és a halászsem-
lyéknél az eredeti állapotot: öt 
áteresz vezeti majd el a lapályos 
területről a felesleges vizet. Az 
autópálya elkerülő szakaszán 

szeptember elején vált kritikussá 
a helyzet. A nagy esőzések miatt 
magasan állt a belvíz, s mivel az 
útépítés során több kanálist be-
temettek, nem tudott elfolyni a 
többhektáros területről. így né-
hány lakóház is veszélybe került. 

- Hosszabb tárgyalás eredmé-

nyeképpen végül sikerült meg-
egyeznünk a Nemzeti Autópálya 
Rt.-vei - mondta Kispéter Géza 
domaszéki polgármester - , s az 
55-ös út elkerülő, úgynevezett 
korrekciós szakaszán a kivitele-
ző cég már megépített több vízel-
vezetőt. 

- Az autópálya-építés során fel-
merülő pótmunkák elvégzése is 
a mi feladatunk - mondta la-
punknak Piry Tamás, a kivitele-
zést végző konzorcium létesít-
ményi főmérnöke. - A megegye-

Fel és le 
KOVÁCSANDRAS 

Szálljon ki huszonegyezer pontnál, realizálja nyereségét, míg 
nem késő - tanácsolta barátomnak nyáron életbiztosítási üzlet-
kötője, s ő hallgatott is rá. És megköszönte, mert a 2005. évi tőzs-
dei szárnyaláson sokat, havi több tízezer forintot nyert azzal, 
hogy engedte befektetését részvényekbe forgatni. Azután persze 
elkezdte fogni a fejét, mert a tőzsde tovább „hízott", egészen ok-
tóber elejéig, s az igazán jó döntés az lett volna, ha 23 ezer pont 
felett száll ki, azaz teszi pénzét részvényalapból kiszámíthatóbb 
kötvényalapba. 

Persze hétköznapi ésszel elég nehéz követni, hogy miközben 
tartósan négy százalék alatt van az infláció, egy-egy részvény 
áremelkedése néhány nap alatt hozhat annyit, mint az egész 
éves betéti kamat. És viszont: zuhanása is elkoptathatja rövid 
időn belül ugyanezt. 

Megbolondult a tőzsde, mondták a szakemberek október ele-
jén, amikor napról napra új történelmi csúcsot döntött a tőzs-
deindex és 23 ezer 700 pont közelében tetőzött a BÚX. főtt is a 
korrekció, a hét végén már húszezer alatt zárt az index, s a jól 
értesültek szerint még koránt sincs vége a hazai börze vessző-
futásának. Persze kis ország kis tőzsdéje nem annyira tiszta ér-
tékmérő, de azért érzékeny - időnként nagyon is ideges - szeiz-
mográfként jelzi, ha valami nincs rendben. Az egyik ilyen za-
var a bevallottan kezelhetetlen államháztartási hiány, amely 
késleltetheti az euró bevezetését, s amit tovább bonyolít a poli-
tikusok „számháborúja". 

Hétköznapi ésszel ez is inkább akkor érdekes, ha a bizonytalan-
ság miatt gyöngül a forint, s nagyobb szám szerepel a hat-nyolc 
esztendős futamidejű lízingelt autó befizetési csekkjén. Vagy a 
még hosszabb időre felvett lakáshitel törlesztőrészlete ugrik meg 
a forint gyengélkedése miatt. Gazdaságra nem túl fogékony kollé-
gám lízingrészletéből tudja meg - némi késéssel hogy áll a fo-
rint, a gazdaság, s körülbelül ennyi elég is neki. Örül, ha csökken, 
bosszankodik egy kicsit, ha nő a fizetnivaló, de beletörődik, hogy 
nem rajta múlik. 

És annyira még nem veszélyes a helyzet, hogy túlságosan odafi-
gyeljen a politikusokra. 

Középiskolás börze 
Középiskolás börzét és pálya-
választási kiállítást rendeznek 
hétfőtől Szegeden a Mars téren. 
A Csongrád Megyei Munkaügyi 
Központ és a Százszorszép 
Gyermekház hatnapos, közös 
programján bemutatkozik a 
megye 22 középiskolája. 

A pályaválasztás előtt álló diáko-
kat és szüleiket várják mától a 
Mars tér U pavilonjában. A kö-
zépiskolás börzén 22 Csongrád 
megyei iskola mutatkozik be. 
Csütörtökön kezdődik a pályavá-
lasztási kiállítás, amelyen az ér-
deklődők a középiskolák mellett 
más képzőintézmények, köztük 
felsőfokúak kínálatát ismerhetik 
meg, cégek és szakmák mutat-
koznak be. A kétszintű érettségi-
vizsga-rendszerről és az új felvé-
teli rendszerről csütörtökön fél 

3-tól tart előadást Urbán Ferenc 
Ábel, az OKEV közoktatási refe-
rense, dr. Homor Géza, az SZTE 
oktatási igazgatója, valamint 
Nyerges Andrea, az OFIK infor-
mációszolgálati munkatársa. 
Pénteken a megyei munkaügyi 
központ tart állásbörzét, ame-
lyen az érdeklődők állásinterjún 
is részt vehetnek. A rendezvény 
hétfőn 12 és 18 óra között, ked-
den 8-tól 18 óráig, szerdán 8 és 
17 óra között, csütörtökön és 
pénteken 8 és 18, szombaton 9 
és 12 óra között várja az érdeklő-
dőket. A Csongrád Megyei Mun-
kaügyi Központ és a Százszor-
szép Gyermekház közös szerve-
zésű programja a Foglalkoztatás-
politikai és Munkaügyi Minisz-
térium támogatásával valósul 
meg. 

NY. É. 

Erősítő adományok 
Fitneszgépeket adományozott 
két egykori beteg a neuropszi-
chiátriai és rehabilitációs osz-
tálynak. 

Két fitneszgépet - egy futópadot és 
egy erősítőgépet - kapott a Szegedi 
Tudományegyetem Pszichiátriai 
Klinika Neuropszichiátriai és Re-
habilitációs osztálya. Mindkét 
adományozó az intézményben 
gyógyult meg, ezt háláltak meg, 
egyúttal másokon is segítettek. A 
gépeket a gyógytornához használ-
ják majd a szakemberek a moz-
gáskoordináció javítására és izom-
erősítésre. 

- Nem számoltuk ki, hogy 
mekkora összegű adományról 
van szó, hiszen számunkra az 

emberi értéke számít igazán - fo-
galmazott Pető Zoltán osztályve-
zető docens. 

Az egyik adományozót súlyos 
depresszióval és csigolyaproblé-
mákkal kezelték az osztályon, 
eszébe jutott, hogy használaton kí-
vüli erősítőgépét itt hasznosítani 
tudnák. A futópad viszont vado-
natúj: az azt megvásárló egykori 
beteg gyógytornász segítségével vá-
lasztotta ki. - Ez az ember úgy fo-
galmazott: akkora segítséget más-
hol nem kapott, mint nálunk -
mesélte Pető Zoltán. - Helyrehoz-
tuk izomgyengülését, valamint az 
emiatt kialakult hangulatromlá-
sát, ő pedig felvirágoztatta a már 
csőd szélén állt vállalkozását. 

T. K. 

zés után a meglévő úttal párhu-
zamosan a három átereszből egy 
már elkészült, az új nyomvona-
lon pedig megépítettük mind a 
két átereszt. 

Ezek kialakítása nem okoz 
fennakadást az autópálya ezen 
szakaszának megépítésében. A 
móraszéki és a halászsemlyék-
nél felgyülemlett víz elvezetése 
a Maty-érbe mintegy 10 millió 
forintba kerül, ezt az NA Rt. fi-
zeti. 

N Y E M C S O K EVA 

Most 5 0 0 0 0 0 F t 
használtautó beszámítás 
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