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Közös ünneplés március 15-én - beszéd nélkül 

Afideszes jelöltek 
elfogadják a meghívást 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Március 15-én Szeged város 
központi ünnepségén senki 
sem mond ünnepi beszédet. 
Botka László az ünneppel kap-
csolatosan rendhagyó kezdemé-
nyezéssel állt elő tegnapi sajtó-
tájékoztatóján. A szegedi pol-
gármester szerint március 15-e 
a legbensőségesebb nemzeti ün-
nep, amely az összetartozásról, 
a közös múlt értékeiről és a jö-
vőről szól. Mivel az utóbbi 
években átpolitizálódtak az ün-
nepi beszédek, Botka László 
egyértelművé kívánja tenni alig 
három héttel a parlamenti vá-
lasztások előtt, hogy március 
15-e nem sajátítható ki. Ezért a 
polgármester valamennyi hiva-
talos parlamenti képviselőjelöl-
tet meghívott a családjával 
együtt a március 15-i városi ün-
nepségre a városháza elé és a 

Klauzál térre. Azt is gesztusnak 
szánja a polgármester, hogy 
nem mond beszédet, csak kö-
szönti az ünneplőket. 

Megkérdeztük Kalmár Ferenc 
fideszes országgyűlési képviselő-
jelöltet, aki Botka László ellenfe-
le lesz választókörzetében április 
9-én, hogy elfogadja-e a polgár-
mester meghívását a március 
15-i ünnepségre. A képviselője-
lölt elmondta, nem zárkózik el 
az elől, hogy ott legyen az ország-
zászló felvonásánál, illetve a 
Klauzál téri ünnepségen. És 
nemcsak ő, hanem a Fi-
desz-MPSZ mindhárom hivata-
los szegedi képviselőjelöltje elfo-
gadja a polgármester meghívá-
sát, ha sikerül megállapodni a 
koszorúzás részleteiben. Azt is 
jelezte viszont, hogy Balogh 
László más elfoglaltsága miatt 
várhatóan nem lesz jelen az ün-
nepségen. 

Ma ingyen látogatható 
a Szeged Expó 
Ma délelőtt 10 órakor nyitja meg kapuit a Hangár Expó és Konferen-
cia-központ területén a Szeged Expó - Lakás- és házépítő-ipari szak-
kiállítás, amelyen az érdeklődők megismerhetik a különböző építő-
ipari vállalkozásokat és termékeiket. A kiállításon bemutatkoznak az 
önkormányzat cégei is. Az expó vasárnapig látogatható, mindennap 
10-től 18 óráig. Ma ingyen lehet bemenni a kiállításra. A többi napon 
a diákok és a nyugdíjasok 300, a felnőttek 600, a családok (két felnőtt 
és két 14 év alatti gyermek) 1200 forintért látogathatják a rendez-
vényt. A szakkiállításra 15 percenként közlekedik az ingyenes Co-
ra-Hangár járat. 

Tizenöt ingyentelek fiatal házaspároknak 

Otthonteremtés Makón 
A fiatal házaspárok és élettársi 
kapcsolatban élők számára nyújt 
otthonteremtési támogatást Ma-
kó. A Gerizdes városrészben, a 
Velnök utcában tizenöt telket ala-
kítottak ki, amelyekre hamarosan 
családi házakat építhetnek, akik 
eredményesen pályáznak. 

- Több alkalommal is kértek 
hasonló támogatást a makói fia-
talok, jelentős igény van egy 
ilyen jellegű segítségre - kom-
mentálta a város telekprogram-
ját Búzás Péter, Makó polgár-
mestere. A telkeket egyébként a 
nyár közepéig a csatornán kívül 
minden közművel ellátja a vá-
ros. 

Megtudtuk, hogy azok a negy-
venedik életévüket még be nem 
töltött párok nyújthatnak be pá-
lyázatot, akik legalább két éve 
rendelkeznek makói lakcímmel, 
és legalább egy gyermeket nevel-
nek, vagy épp gyermeket várnak. 
A kiírók nem titkolt célja, hogy 
képzett fiatalok jussanak az in-
gyenes telekhez, amelyek jelen-
legi ingatlanpiaci becslés szerint 
egyenként négymillió forintot ér-
nek. Ezért a minimális követel-
mény a pályázók számára az 
érettségi, vagy a szakmunkás- és 
mestervizsga, valamint az állan-
dó igazolt jövedelem. 

I. sz. 

Új kispiac és pihenőtér készül a panellakók örömére 

A Csillag tér két csúcsa 

A régi aszfalt sem vész el, bedarálják az új burkolat alá Fotó: Schmidt Andrea 

Húszmil l ió for intból két kisebb szegedi 
teret ú j í t fel a környezetgazdálkodási 
kht . A Csillag téri kispiac ú j pavilonokat, 
aszfal tot és ivókutat kap. A Lugas utcá-
ban p ihenőtér épül. 

- Áprilisra megújul a szegedi Csillag tér 
két ága. A régi burkolatot már eltávolítot-
tuk, az aszfalt innen a darálóba kerül -
mutatot t körbe Gila Csaba, a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. közterület-fenn-
tartási divízióvezető-helyettese. - A rész-
önkormányzati alapból és a költségvetési 
előirányzatból összesen 13,5 millió forin-
tot fordítunk a Spar Áruház környékére. 
Az üzlet bejáratáig új aszfaltszőnyeget fek-
tetünk le. Tisztít juk és cseréljük az esővi-

zet elvezető csatornákat, hogy ne álljon 
meg az árusok alatt a víz. Felújítjuk a ki-
emelt virágágyást. Újdonság, hogy ivóku-
tat is felszerelünk. Az asztalokat ugyan az 
átépítés idejére átköltöztettük az áruház 
oldalába, de a kispiac a megszokott helyére 
települ vissza. Huszonhat tetszetős pavi-
lont állítunk fel, amelyek olyanok lesznek, 
mint a Diófánál láthatók. 

A Csillag tér másik ágán, a Kereszttöltés 
utca és a Lugas utca háromszögében új teret 
épít a környezetgazdálkodási kht. Tegnap ott 
is feltörték a régi betonburkolatot, és a tör-
meléket környezetkímélő eljárással ledarál-
ják, és az új burkolat alapjába teszik vissza -
jegyezte meg Gila Csaba, Az önkormányzat 
zöldalapjából 7,5 millió forintot költenek a 

paneltömbök tövében készülő térre. Három-
száz négyzetméteren erős, betonból készült 
hullámkövet raknak le, ezer négyzetméteren 
pedig új gyepet telepítenek. A cserjéket is ki-
választották már: gyöngyvesszőt ültetnek, 
örökzöld tiszafát és kúszó borókát, a félörök-
zöldek közül borgolyát és kékszakáll elneve-
zésű virágzó cserjét. A bolt felől kiülős részt 
alakítanak ki hat új paddal, valamint - a tér 
szemközti oldalához hasonlóan - bazaltkoc-
kás ülőfalat. Á környezetgazdák a régi és ép 
növényzethez nem nyúlnak, csak a beteg 
bokrokat és fákat cserélik ki a térépítés so-
rán. A gyalogosoknak azzal is kedveznek, 
hogy a kitaposott és megszokott nyomvona-
laikon alakítják ki a sétautakat. 

DOMBAI TÜNDE 

Csongrád és a nagybefektető 
Kínos helyzetbe kerülne Csongrád, ha kecsegtető 
befektetői ajánlat érkezne - hangzott el a kistérségi 
kereskedelmi és iparkamara fórumán a minap. 

- Bajba kerülne a város, ha komoly befektetői aján-
latot kapna - szögezte le Bedő Tamás. A polgár-
mester tapasztalatai szerint a tőkeerős érdeklődő-
ket kizárólag az foglalkoztatja, elérhető-e közmüvei 
a település által felajánlott terület, és van-e elegen-

dő szakképzett munkaerő. Csongrádon hiába sok a 
munkanélküli, még a jelenlegi munkaadói igénye-
ket sem tudja kielégíteni a kistérség, fémmunká-
sokból hiány van hosszú ideje. Ugyanakkor az ön-
kormányzat arra törekszik, hogy párbeszéd alakul-
jon ki a döntéshozók és az érintett vállalkozói szfé-
ra között. Csongrád egyébként idén összesen ki-
lencmillió forintot különített el a munkahelyte-
remtés támogatására. 

Új imahelyet és közösségi házat kap novemberben Újszeged 

Századik születésnapra készül el a templom 

Elkészült az új templom alapzata Fotó: Schmidt Andrea 

Novemberre elkészül Szeged új temp-
loma a Fő fasor és a Radnóti utca sarkán. 
Az ingatlan egykori tulajdonosa éppen 
isten e házának átadásakor lesz százéves. 
A beruházás több mint százmillió fo-
rintba kerül. Legutóbb öt éve szenteltek 
templomot Szegeden. 

Építik Szeged új templomát és a hozzá 
csatlakozó közösségi házat a Fő fasor és a 
Radnóti utca sarkán. A kivitelezőnek, a 
hódmezővásárhelyi K'-Art Építész Stúdió 
Kft.-nek a munka megkezdésekor a magas 
talajvizet négy méterre kellett visszaszorí-
tania. A 480 négyzetméteres templom és 
közösségi ház alatti pince és a főépítmény 
alapozása már elkészült. 

- Az új szegedi telken a falak felhúzásá-
val a munka látványos része is hamarosan 
elkezdődik - mondta Kendi Imre ügyveze-
tő igazgató, aki elárulta: nem ez az első 
egyházi megbízatásuk. Az öt évvel ezelőtt 
felszentelt piarista templomot is cége épí-
tette. 

Kiss Ágoston és Valkony Károly a mai 
kor követelményeinek megfelelő és a kert-
városba illő épületegyüttest tervezett - di-
csérte szegedi tervező kollégáit az építész-
mérnök. Kendi Imre azt hangsúlyozta, 
hogy az igényes, belsőépítészetében rész-
letgazdag újszegedi templom építése a la-
kóházaknál sokkal nagyobb odafigyelést 
igényel, mert egyedi megoldásokat - pél-

dául íves faszerkezeteket - alkalmaznak. 
A több mint százmillió forintba kerülő, 
Kalkuttai Boldog Teréz Anya nevét viselő 
templom és közösségi ház fölszentelését 
november közepére tervezik. 

- Az sem elképzelhetetlen, hogy az át-
adásra november 19. napját választjuk. 
Ekkor lesz százéves az augusztusban egy-
házi szociális otthonba vonult Agócsi Ró-
zsa Ludviga szerzetes nővér, aki - már el-
hunyt testvérével együtt - az ingatlant az 
egyházra hagyta - tudtuk meg Kiss Imre 
általános püspöki helynöktől, az újszegedi 
Szent Erzsébet-templom plébánosától. 

Újszeged új templomának történetéhez 
tartozik, hogy az Agócsi testvérek közel 
negyven évvel ezelőtt két szobát összenyi-
tották és kápolnát alakítottak ki sátorte-
tős házukban. Az újszegedi Szent Erzsé-
bet-templom felújításakor ide került az ol-
tár, a kereszt és az oltáriszentség őrzésére 
szolgáló, díszes zárható szekrényke, a ta-
bernákulum. Mivel az itt meglévő kápol-
nát bővíteni nem lehetett, új templom 
építéséről döntöttek, melynek közösségi 
terébe a Radnóti utca felöl lehet majd be-
lépni. Innen nyílik a kör alapra épülő, ku-
polás templom, és - többek között - a sek-
restye, valamint az iroda. A százhúsz ülő-
helyet félkörben helyezik el - kifejezve a 
közösségi egyház gondolatát. A templom 
mellé harangtorony is illeszkedik majd. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

Konferencia 
Szeged 

A Szegedi Közéletért Alapítvány 
Hogyan tovább Szeged? - Tisza 
Lajos-terv 2006-2013 címmel 
rendez konferenciát ma délután 
5 órai kezdettel az Alsóvárosi 
Kultúrházban. A konferenciát a 
Szövetség a Polgári Magyaror-
s z á g é r t A l a p í t v á n y t á m o g a t á s á -
val rendezik meg. A kétórás fóru-
mon - többek között - szegedi fi-
deszes politikusok előadásait 
hallgathatják "meg az érdeldődők. 
A rendezvény fővédnöke Kósa 
Lajos, Debrecen polgármestere. 

Búzás Péter 
mellett 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt a makói parlamenti 
képviselőjelöltek közül Búzás 
Pétert, az MSZP jelöltjét támo-
gatja - jelentette be a párt makói 
sajtótájékoztatóján Simon jános 
városi elnök. - Azért őt, mert agi-
lis ember, aki polgármesterként 
már bizonyított - indokolta a 
döntést. Elhangzott továbbá, 
hogy az MSZDP máshol sem in-
dít önálló képviselőjelölteket, 
mindenütt a szocialisták jelöltjét 
támogatják, mert együttműkö-
dési megállapodást kötöttek ve-
lük. Az MSZP több javaslatukat 
átvette. Az egyiket éppen a 
Csongrád megyei szocdemek ter-
jesztették elő - ennek értelmé-
ben az ingyenes tömegközleke-
dés korhatárát Gyurcsány Ferenc 
kormányfő ígérete szerint hama-
rosan leszállítják hatvankét évre. 


