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Karbantartás és felújítás 

A Széchenyi téren igen nagy munká-
ban vannak a Szegedi Közlekedési Válla-
lat dolgozói. Ezt az arna járó autók, bu-
szok, no meg a gyalogosok is tapasztal-
hatták. De a villamossínek beszabályozása 

Schmld t Andrea fe lvé te le . 

után a régi kockakő helyére betoneleme-
ket helyeznek el a 3 ezer négyzetméter 
területű vágányszakaszon. A munkála t 
három héten belül befejeződik, és vissza-
áll a régi rend. 

Felszelik a kuglófot 

Mi történt a termálban ? 
A város termálfürdőjé t a 

köznyelv, a lak ja miatt kug-
lófnak is hívja. Nos, úgy lát-
szik, belátható időn belül a 
kuglófot felszelik, ugyanis 
a tető egy része gombásod-
ni kezdett, teherbíró képes-
sége csökken, igy cserélni 
kell néhány elemet. Kérem 
a törzsvendéget, ne essen 
pánikba, bérletét ne dobja 
el, hiszen továbbra is járhat 
a kedvenc fürdőjébe. Az 
épí tmény nem dől össze, 
nem a tartókkal van baj . 
Műszaki nyelven szólva a 
következő tör tént : a tető-
héjazaton annyi belső pára 
csapódott le, hogy ott a gom-
bák megtelepedtek — nem 
sampion vagy laska —, így 
a teherbírása csökken. A je-
lenlegi helyzet a lapján csak 
az látszik biztosnak, hogy a 
fürdő gazdája, a vízmű, pert 
indított a tervező, a szerke-
zetet gyártó, a kivitelezők, 
tehát vagy féltucat vállalat 
ellen. Ugyanis a hibás fedő-
részletek kicserélése 14-20 
millió forintba kerülhet, és 
ennyi pénze nincs a vízmű-
nek. Beszámolónk tehát 
megelőzi a majdani bíró-
sági ítéletet, aminek a vég-
ső határ idejét senki nem 
tudja . Valószínűleg még az 
idén befejeződik a per, de 
az is lehet, hogy áthúzó-
dik a következő esztendőre. 
A vízművállalat az ítélet 
függvényében és anyagi ere-
j e a lapján kezdi el a re-
konstrukciót talán a jövő 
nyáron, de az is lehet, hogy 
később. Mielőtt a bírák, a 
szakértők kimondják a vég-
ső szót, próbáltam megtud-
ni az illetékesektől, hogy az 
1981-ben felavatott termál-
fürdőben miképpen lelt ott-
honra a gomba. 

A tervező Tarnai István 
építész szerint az a baj , 
hogy az üzemeltetés nem az 
előírás szerint tör tént : — 
Gombnyomásra nyíltak vol-
na a kupolán a kisablakok. 
Anyagi okok miatt ez a 
műszaki megoldás nem va-
lósulhatott meg, mint ahogy 
e lmaradt a két nagy telje-
s í tményű ventilátor beállítá-
sa is. Óránként 72 ezer köb-
méter fr iss levegőt f ú j t ak 
volna be. Amikor 1979-ben 
a tervet elkészítettem, itthon 
még semmilyen szakmai ta-
pasztalat nem állt rendelke-
zésemre a prototípusra. 
Eredetileg úgy képzeltem el, 
hogy műanyaggal fedik be, 
de e r r e a szerkezetépítésre 
nem akadt kivitelező. Nos, 
az akkori tudás a lapján a 

legjobb műszaki megoldást 
találtuk, és ha szakszerűen 
üzemeltetik a fürdőt , akkor 
nem gombásodik. 

Székely Szűcs Imre, a Dél-
terv jogtanácsosa a követ-
kezőket tet te hozzá az épí-
tész véleményéhez: — El-
lenünk a peres e l járás ta-
valy kezdődött. Birtokunk-
ban van a Műszaki Egyetem 
szakvéleménye, amely sze-
rint a nem kívánt folya-
matot az indította el, hogy 
egy szezonon keresztül szel-
lőztetés nélkül működött a 
csarnok. Hiányzott a gépé-
szet. 40-45 százalékos pá-
ra tar ta lmú lehet csak a le-
vegő, és ehelyett 90 százalé-
kos volt. Amikor a meden-
céket feltöltik, akkor a leg-
párásabb. A sűrű vízcserét 
egy lorgatóval ki lehetett 
volna küszöbölni. Mi nem 
állít juk, hogy nem va-
gyunk hibásak, például a 
légrés lehetett volna na-
gyobb is. A vízmű a jánla tá t 
csak akkor fogadjuk el, ha 
a javítás költségeinek nagy 
részét magára vállalja. 

A Szegedi Vízművek és 
Fürdők jelenlegi vezetői 
nem dolgoztak még akkor a 
vállalatnál, amikor az ú j -
szegedi termálfürdő épült, il-
letve az üzemelés hercehur-
cái megkezdődtek, örököl ték 
az állapotot, így aztán Ko-
vács Gábor főmérnököt a r -
ra kértem, ne a múlta t ele-
mezze, hanem a jövőt vá-
zolja. 

— A fürdők csak állami 
dotációval működnek, ez a 
vállalkozás eleve ráfizetéses, 
de a belépőjegyekből sehol 
a világon nem tud ják fenn-
tartani az ilyen intézményt. 
Mi azt szeretnénk elérni, 
hogy a javítás összes költ-
ségét ne mi fizessük, kö-
rülbelül 20 százalékát vál-
laljuk. Egyébként a gombá-
sodás 1986 tavaszán kezdő-
dött. Azóta rendszeresen 
vizsgáljuk a tetőszerkezetet 
biztonsági okokból. Veszély 
nincs, nem kell félni a be-
szakadástól. A Délterv in-
gyen elkészítette a felújítási 
tervet, aminek a szellőzte-
tése tökéletesebb a jelenle-
ginél. Gondolkozunk egy má-
sik elképzelésen is, a po-
liészter műanyag tető meg-
valósításán. Ha a fe lúj í tás-
hoz hozzákezdünk —, idő-
pontot nem tudok még mon-
deni —, akkor ú j öltözőt és 
szállodarészt is építünk. Kor-
szerűsít jük a fűtést, a par t-
fürdő 70 Celsius-fokos kút -
ja szolgáltat ja ma jd a me-
leget. 

Tarnai István elkészítette 
a tanulmánytervet : — Az ú j 
öltöző háromszintes lesz. He-
lyet kap benne egy 50 fé-
rőhelyes szállodarész is, va-
lamint vizgyógyászat és 
szauna. Folyosó köti össze a 
termálfürdőt a SZOT-gyógy-
szállóval. 

Szilléri László jelenleg 
nyugdíjas, de az avatás ide-
jén főmérnöke volt a vál-
lalatnak. 

— Én nem emlékszem, 
hogy írásban kérték volna a 
jobb szellőztetést elősegítő 
két ventilátor beszerzését. 
Akármit csináltunk, a pára 
összegyűlt, és a fá t kikezd-
te. Csak a műanyag alkal-
mas, hogy korróziónak el-
lenálljon. Vízforgatót azért 
nem szabad beépíteni egy 
gyógyfürdőbe, mert kiszűri 
az ásványi sókat. 

A vita tehát tart , amely-
nek a jelenlevőkön kívül 
sokkal több a résztvevője. 
Semmilyen bölcsességgel 
nem kívánom ezt az ügyet 
lezárni annál is inkább, 
mert Tatától Sopronig, Gyu-
lától Diósgyőrig hasonló 
gondokkal küzdenek a fa-
szerkezetű termálfürdők. 
Ügy látszik, egy ű j el járás 
tanulópénzét mindenütt meg 
kell fizetni, most mór csak 
az a kérdés, hogy a számla 
mekkora lesz. 

H. M. 

Változtak a tervek 
Újszeged milliomosnegye-

débol i— boldog idők, akkor 
még millióért lehetett kertes 
lakást kapni! — keresett 
meg valaki panaszával. Azt 
mondta, azért költöztek ide 
a panelvárosból, mer t ennek 
a körzetnek falusi hangula-
ta van. Akik itt laknak, 
jobban összetartanak. Előző 
panellakásukban a gyere-
keknek. legföljebb a televí-
zió jutott, az pedig a fej lődő 
szellemet is gúzsba köti, 
nemcsak a testet ta r t ja visz-
sza, itt azonban övék az ut-
ca, övék az egész falu. 
Majdnem telepet mondtam, 
de idejében eszembe jutott, 
kívülről akármennyire ha-
sonlítanak is a házak a ré-
gi uradalmi istállókhoz, az 
összetartás leginkább a régi 
faluhoz kapcsolja a bennük 
élőket. A régi fa lut mon-
dom, m e r t a mostani már 
ebben se az igazi. 

Furcsa volt a panasza. 
Araikor kiköltöztek, még a r -
ról volt szó, hogy a Karán-
sebesi utcában levő házuk 
mellé iskola épül majd , a 
Hargitai utca másik oldalá-
ra pedig óvoda és bölcsőde. 
Aki m á r lakott iskola szorru 
szédságában, annak monda-
nom is fölösleges, mekkora 
ott a zsivaly minden szünet-
ben. ö meg, szegény, teszem 
hozzá magamban, azt pana-
szolja, mégse iskola lesz ott, 
hanem három kétemeletes 
ház, sok-sok lakással. Min-
ket, kérem, becsaptak! Any-
nyi pénzért pedig, amennyi t 
kifizettünk, illetve törlesztet-
tünk, m á r őszinte szót i s 
érdemeltünk volna. Az, fűz-
te tovább gondolatait, nem 
zavart volna, ha napközben 
gyerekek viháncolnak, mi 
akkor úgyse vagyunkl ott-
hon, de iha kinézünk m a j d 
az ablakon, ugyanazt a lá t -
ványt lát juk, amitől meg-
szöktünk. Azt mondja meg 
legalább, hová mehetünk 
panaszra? 

Ha valaki akárcsak nap-
pal is iskolapárti, az kedves 
előttem, ráadásul tudom, a z 
illető pedagóguscsaládból 
való. Akit pedig félrevezet-
tek, szánnivaló. Az érvem 
ugyanaz, ami a hivatalosan 
le jár t buszjegyek esetében 
volt az egyik ellenőrrel foly-
tatot t v i tában: azóta se ki-
rályváltozás, s e rendszervál-
tozás nem történt, miér t ne 
lehetne elfogadni azt a je-
gyet, amiér t én — bár akkor 
éppen nem rólam volt szó — 
évekkel előre á r a t fizettem, 
és azt mostanáig kama t nél-
kül használhat ta a cég. 
Rendszerváltozás azt se sü r -
gette, hogy a közelmúlt jól 
megfontolt terveit fölrúg-
juk. Ráadásul akár telep-
nek, aká r fa lunak (mondjuk 
a városhoz ragasztott tele-
pülést, iskolára is, óvodára 
is, bölcsődére is szükség 
lesz. Vagy annyi ra beletö-
rődtünk m á r gyermekeink 

fogyásába, hogy már nem is 
építünk nekik? Ha igy lenne, 
ii.eg HiKaDo loiviiagositast 
kéne kérnem:. 

Takács Mátéhoz mentem 
el, aki a közelmúltban még 
a város főépítészeként mű-
ködött, t ehá t hivatalból kö-
ze lehetett az átprogramo-
záshoz, ha csak tudomásul 
vétel erejéig is. Pillanatok 
a la t t előtalálta a terveket, 
hogy azonosítani tud juk , 
ugyanarról beszélünk mind-
ketten. Időpontot emlékezet-
ből nem tud mondani, de 
azt áll í t ja, négy vagy öt év-
vel ezelőtt változott meg a 
terv, mégpedig azért, mert 
az OTP ós a Délép megkér-
dezte a várost, mikor tudná 
fölépíteni a három gyerek-
intézményt. Mivel kiderült, 
1995-ig kicsi esélye sincs rá, 
ráadásul a csikós iskola — 
Samu Katalin csikószobráról 
kapta a nevét — és a mel-
lette levő óvoda létszám-
hiánnyal működik, egyelőre 
fönnakadás se lesz abból, ha 
elhalasztják. Ekkor határoz-
t ák el, á t ad ják a területet 
lakásépítésre, és máshol ta r -
talékolnak helyet iskolának 
is, óvodának is, bölcsődének 
is. Mer t arról soha nem 
mondtunk le, hogy építünk, 
ha több pénzünk lesz rá. 

— A Karánsebesi utcába, 
tudtommal, 86-ban költöztek 
be a lakók. 

—i Kellemetlen az ügy, 
meg kell mondanom. Két-
három éve akkor m á r vilá-
gos volt, hogy nem iskola 
épül ott, valakinek tájékoz-
tatni kellett volna az ú j vá-
sárlókat a változásról. 

— Például kinek? 

— Aki az értékesítést szer-
vezte. Az OTP-nek. 

— Tudott róla egyáltalán 
akkor már az OTP? 

— Tudnia kellett, hiszen ő 
kezdeményezte a tervek mó-
dosítását. Az persze lehet, 
hogy az a lkukötó nem tu -
dott róla, meglehet, nála 
még a régi tervek voltak, de 
tudhatot t volna. Tudnia kel-
lett volna. Régi törvény 
például, az érdekelt szom-
szédokat mindig meg kell 
kérdeznünk. Meg is kérdez-
tük azokat, akik akkor m á r 
szomszédok) voltak, de a 
később költözőket nem kér-
dezhettük meg. Ott csak a 
korrekt tájékoztatás marad t 
volna, de úgy látszik, az is 
elmaradt. Messzire esnek az 
ú j épületek a kerítéstől, én 
nem hiszem, hogy zavama 
bárkiit is, de el kell ismer-
nem, a pénzéért mindenki-

flblak a világra 
Évről évre fellángol a vita, szüköig 

van-e ilyen parádés, s nem éppen olcsó 
ipari felvonulásra, mint a BNV? Alapvető 
érv, hogy a z idén is hatalmas érdeklődés 
kíséri a kőbányai seregszemlét. Kirakat-
ba kerülnek a hazai termékek, reflektor-
fény ve,síz körül olyan hasznos kezdemé-
nyezéseket, amelyek vásár nélkül talán 
elkallódnának, jóval kevesebb hasznot 
hoznának gazdaságunknak, mint 'gy- De 
van még fontosabb is, min t magunkat ki-
raka tba állítani. Hiszen az idei vásárra 
velünk együtt harminc ország nevezett 
be, az emelkedő költségek ellenére i a S 
hogy tel t ház van az idén is, az nem-
csak abban erősít meg bennünket, hogy 
figyel ránk a világ, hanem abban is, 
hogy tőlünk is odafigyelést, nagyobb a l -
kalmazkodást kíván. ízelítőt kanunk a vi-
lág, a konkurencia, a lehetséges partne-
rek kínálatából. Megtudjuk, hol a helyünk 
a fej le t t ipari technológiákat felvonulta-
tó országok gazdaságához képes t 

Aligha kell mondani, az idei vásár is 
megerősíti a látogatót abban, hogy akad 
még mit tanulnunk. Csillogó-villogó szá-
mítógépcsodák. száguldó gépkocsik, mik-
roprocesszorral vezérelt gépek, pontos és 
precíz műszerek jelzik azt a z utat, ame-

lyen a z élvonal jár . Egy-egy vásár ablak 
is a világra, amelyen ki kell néznünk, s 
olykor el is kell gondolkodnunk. Mit, ho-
gyan csinálhatnánk jobban, korszerűbben, 
hogy más országok vásárán ránk is figyel-
jenek, ne csak a házigazdának ki járó 
tisztelet okán. 

Tanulnunk kell, mer t t anulnunk érde-
mes ebből a vásárból is. Nem szabad, 
hogy megtévesszen bennünket vendégeink 
hivatalból ki járó figyelmessége, dicsérete. 
Tudnunk kell, hol a helyünk, s az t is, 
hová szeretnénk eljutni, mer t vannak, le-
hetne'* esélyeink. Erre is bizonyság a 
mostani vásár, hiszen több olyan ország 
ipari küldöttei vesznek részt legmoder-
nebb technikájukkal a seregszemlén, ak i -
ket évtizedekkel ezelőtt „leírt" a világ, s 
akik — nagy áldozatok árán. de — m á r a 
az élvonalba tudták verekedni magukat . 

Mi tehát a vásár haszna? Aligha mér -
hető papíron megkötött üzleti szerződé-
sekkel, ígéretekkel, rendelésekkel. Sokkal 
inkább azzal a tapasztalattal, ami ez alat t 
a néhány nap alatt házhoz jön a világ kí-
nálatából. Fejlődni és felzárkózni, vagy 
végképp elmaradni — ezt a kérdést testzi 
fel a mostanj találkozó is. A választás 
al igha lehet kétséges, meg kell győznünk 
megújulási készségünkről a világot, de 
ehhez először tanulnunk, figyelnünk kell. 
J á r j u k ki hasznosan a vásár i s k o l á j á t . . . 

Kafai Gábor 

nek jogában, ál l tudni, hová 
költözik. Sok bába között 
megint elveszett a gyerek! 
Föltehetően ez a beidegződés 
dolgozott még mindig az ap-
parátusban, örüljön, aki igy 
is kap lakást, és ne legyenek' 
külön igényei. Tudja min-
denki, a nem is hivatal hi-
vatalos nézete lehet ez csak, 
mer t minden ál lampolgárnak 
joga van előre tudni, mi vár 
rá az ú j helyen. Ha ráadá-
sul hata lmas pénzt ad érte, 
és egy életre szóló adósságot 
is vállal, még inkább. 

— Azt hallottam, salamo-
ni döntés született. Vegyen 
meg minden lakó a kerítése 
mellett egy földcsíkot, és 
ültesse be magasra növő 
fákkal, hogy a számára kel-
lemetlen látványt eltakarja. 

— Erről én már nem tu -
doki semmit. A tervekben 
még az áll, hogy a kerí tés-
r e garázssor támaszKodik 
majd , mellette bejáró ut-
cácska, és a másik oldalon 
is garázsok jönnek. Egy-
szóval se mondom, hogy ev-
vel nő az udvarok haszná-
lati értéke, a garázsok ár-
nyékot is vethetnek a kicsi-
ke kertre, de még mindig 
ezt t a r t anám jó megoldás-
nak; vagy a tömör falat. 
Igaz; a tömör fal i s pénzbe 
kerül. 

— Széltében-hosszában lát-
ható, hogy a falusi hangula-
tot árasztó házakat valóság-
gal megpatkolják: új szobá-
kat építenek az előterekbe. 
Kritikának is fölfoghatjuk 
az igyekezetet. 

— Bár sokba kerültek a 
lakások, mi akkor minden-
képpen a lehető legkisebb 
összegre akar tuk leszoríta-
ni az árakat . Ha a vállalat 
építette volna be ezeket, 
sokszoroson többe kerül t 
volna. 

— Meglep, amit mond. A 
nagyüzem jobban gépesített, 
gyorsabban dolgozhatna. Mi-
ért drágább mégis? 

— Sokan fölteszik ezit a 
kérdést, ós nem is csak 
mostanában. A magánterve-
ző is olcsóbban tud tervez-
ni, min t a vállalati, hogy a 
mostani helyemre utaljak, 
és a Délép ál talános költ-
ségei is magasabbak. Ami 
akkor súlyos tízezreket vit t 
volna el, az most, az á r -
emelkedések ellenére is ki-
hozható három-négyezerből. 
A magán igyekezettel a vál-
lalati soha nem versenyez-
het. 

Érdemes lenne ezt a gon-
dolatot jól megrágnunk egy-
szer. 

Horváth Dezső 

Találkozó 
és közgyűlés 

A Város-, Községvédö és 
Szépítő Egyesületek Szövet-
sége június 21—22-én Gyu-
lán rendezi meg országos 
találkozóját és közgyűlését. 
A tanácskozás programjáról 
hétfőn a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának szék-
házában tájékoztat ták az ú j -
ságírókat. A szövetség vá-
lasztmányának javaslatára 
úgy döntöttek, hogy az or-
szágos találkozót és a köz-
gyűlést nyilvánossá teszik, 
ezért a tanácskozás prog-
r amjá t megküldték a mű-
emléki albizottágoknak, fő-
építészeknek, idegenforgal-
mi, műemlékvédelmi és 
környezetvédelmi, illetve 
kertészeti szakembereknek 
is. Több tagegyesület kez-
deményezésére a találkozón 
if júsági fórumot ta r tanak . 

A jövőben fokozott segít-
séget kívánnak nyúj tani a 
faivakban alakuló védő és 
szépítő egyesületeknek. 
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