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• (Folytatás az 1• oldalról.) 

A Szentháromság-szobor 
felújításának gondolata egy 
tavaly májusi közgyűlésen ve-
tődött fel, ami után a képvi-
selő-testület úgy döntött: há-
rommillió forintot elkülönít a 
restaurálásra. A munkával -
melyet az önkormányzaton 
ktvül a belvárosi plébánia 500, 
míg az OMVH szegedi kiren-
deltsége 2-300 ezer forinttal 
támogat - a Tömörkény István 
Gimnáz ium és Művészet i 
Szakközépiskola tanárát. Bán-
völgyi Lászlót bízták meg. A 
szobrász-restaurátor február 
vége-március eleje óta tanul-
mányozza, fotózza, méretezi a 
rendkívül rossz állapotban lévő 
alkotást. Arehtv fotográfiákból 
következtet arra, hogy egy-egy 
lemállott, tönkrement részen 
mi lehetett. (A művész kéri, 
hogy aki rendelkezik korabeli 
Szentháromság-szobor fotóval, 
az a munka megkönnyí tése 
érdekében keresse őt.) Köllö 
Miklós alkotását egyébként 
tegnap Akasztóra szállították, 
ahol az Tóth István kőfe j tő 
kisiparosnak szolgál majd min-
tául az új kőtömbök „tagozatra 
vágásában", illetve „nagyolá-
sában". A mintavétel, tisztítás 
és konzerválás után az eredeti 
alkotást a Dóm altemplomában 
állítják ki. A Szentháromság-
szobor másolatát időtállóbb 
anyagból, süttői mészkőből 
faragja majd újra Bánvölgyi 
László. A munkában a végzős 
tömörkényes diákok is a mes-
ter segí tségére lesznek. A 
szobrász-restaurátor tervei sze-

Nézőpont kérdése... Mindkét felvétel tegnap délelőtt készült(Fotó: Nagy László) 

• Kilencvenkilenc éves volt 
Lebontották a Szentháromság-szobrot 
rint az alkotás jövő tavaszra 
kerül eredeti helyére. 

A Dóm térrel kapcsolatos 
hfr még, hogy három napon 
belül befejeződik a fogadalmi 
templom előtti hat ezer négy-
zetméteres tér burkolatcseréje. 
A műszaki á tadásra hétfőn 
kerül sor, mely után lekerülnek 
a sárga „Építési terület.' Ide-
geneknek belépni tilos!" sza-
lagok, s a tér megnyíl ik a 
nagyközönség előtt. Hétfőn 

• Túzproba a Kölcsey utcában 

Tűzoltók a levegőben, pénz a trezorban 
A figyelmes járó-

kelőknek már délelőtt 
feltűnt: a Kölcsey ut-
cában készülnek vala-
mire. A parkolókat 
ugyanis lezárták, "ki-
ürítették és rendőrök 
vigyázták. Délután két 
óra húsz perckor az-
után szép csöndben 
megérkeztek a tűzol-
tóautók. Sz i rénázás 
nélkül, kerülve a fel-
tűnést felsorakoztak 
egymás mögé, szám 
szerint hét hatalmas, 
piros autó, s közel fél-
száz tűzoltó. 

A Magyar Külke-
reskedelmi Bank Rt. 
Kölcsey utcai épületé-
ben tartottak tűzpró-
bát, gyakorla tot a 
szegedi, az algyői, a 
hódmezővásárhelyi és 
a makói tűzoltók. Az épület 
„extra" elrendezése indokolta a 
„nagy felhajtást". Az egyszin-
tes műemléképüle t mögé 
ugyanis annak idején egy mo-
dern, többemeletes házat ter-
veztek: tű/ esetén viszont nem 
könnyű megközelíteni a hátsó 
üvegkupolát. Biztos ami biz-
tos, e lpróbál ták tegnap a 
tűzoltók a koreográfiát töviről 
hegyire. 

Csiszár Tamás őrnagy sze-
rint nem tűzoltók tervezték a 
házat, még akkor sem, ha min-
denben megfelel az előírások-
nak. Az eligazításon az is ki-
derült, hátulról szinte megkö-
zelíthetetlen az épület: se be-
hatolni. se menteni nent taná-
csos arról az oldalról. Hogy 
pontosan hol érdemes próbái-

Fotó: Gvenes Kálmán 

kőzni , ennek ecsetelésétől 
most - bankról lévén szó -
biztonságtechnikai okokból 
eltekintünk. 

Néhány perccel három óra 
után végre megkezdődött a 
nagy attrakció. Több száz ér-
deklődő szeme láttara magasba 
emelkedet t Simonnak, az 
emelőkosaras tűzoltóautónak a 
kar ja . Kiderült , a manőver 
csöppet sem egyszerű. No nem 
Simon kövérsége, hanem a 
helyszűke miatt. Végül a két 
emelettel magasabb, szomszé-
dos házon fe lü lemelkedve 
kosár és tűzoltó elérte a magas 
üvegkupolát. 

Mindenki fellélegezhetett: a 
tűzoltó a magasban, a pénz a 
trezorban. 

R. G. 

Közeleg a tavasz! 
Kertészetünk az idén is óriási 

ertészet választékkal készült a balkon-
ládák és kertek kiültetésének 

szezonjára. A gazdag muskátli- és egynyári virágpalánta-
választékon kívül számos újdonságot is bemutatunk. 
Vásároljon profi kertésztől, garanciával! 
K heti ajánlatunk: muskátlipalánta 50 Ft, virágzó muskátli 
150-180 Ft, cserepes virágok, virágföld 

DOHA Y KERTÉSZET, Szeged, Kálvária tér 27. 
(Bejárat az Alkony u. felöl). Tel.: 311-712 
Nyitva tartás: hétköznap 7-17-ig, szombaton 7-12-ig 

már virágokkal és padokkal 
feldíszített tér várja a látoga-
tókat. A zenélő óra felújítását 
néhány héten belül kezdi meg 
Konkoly József budapesti órás-
mester, s a tervek szerint július 
közepére végez a munkával. 
Információink szerint Konkoly 
olyan technológiai megoldást 
a lka lmaz majd , amelynek 
következtében az óra télen is 
működőképes marad. Egy 
biztos: harangjáték nem lesz. 

mivel erre több millió forintot 
kel lene áldozni . A címer-
restauráció, csakúgy mint a 
Dóm két nagy tornyának fel-
új í tása folyamatban van. A 
több mint 90 méteres tornyok 
felújítása egyenként 25 millió 
forintba kerül, s a tervek sze-
rint 1998-ra végeznek a mun-
kálatokkal. 

Sz. C. Sz. 

,Az élet megy tovább ** 

Dallas-rivális 
Az alaphelyzet a magyar 

televíziónézők számára is sok-
kal életközelibb, mint a gazdag 
dallasi család sorsa. 

Wisinger Istvánt, a Magyar 
Televízió filmfőszerkesztőjét 
kérdeztük az új, induló soro-
zatról. 

- A játékfilm egy amerikai 
középosztálybéli vállalkozó 
család életét mutat ja be. A 
főszereplő a szülők Down-
kóros (Down kór: ferde állású 
szemekkel, mongoloid jellegű 
arccal, a szellemi képességek 
zavarával járó, fejlődési zava-
ron alapuló kórkép) fia, akit 
egészséges gyerekek közé írat-
nak be az iskolába. A fiúnak és 
családjának újabb és újabb, a 
mindennapok során előforduló 
nehézségeket kell leküzdenie. 
Az első részben mindjárt egy 
bennünket is érintő problémá-
val találkozhatunk: a család a 
tandíj miatt nem tudja vállal-
kozásba fektetni a pénzét. 

• Most tehát újabb kórház-
sorozatot láthatunk? 
- Nem. Aki a betegség té-

máját várja á filmtől, annak 
csalódnia kell, ugyanis nem ez 
a központi mondanivaló. In-
kább az. hogy az ember ho-
gyan tud szembeszállni a kü-
lönböző problémákkal, hogy a 
társadalom mennyire tűri a 
másságot. 

• Találkozliatunk-e isme-
rős színészekkel? 

Vasárnap este mutat-
kozik be először a sok 
néző által kedvelt Dallas 
vetélytársa. A Televízió 
kettes csatornája 18 órá-
tól tűzi műso r ra az ú j . 
22 részes szó rakoz ta tó 
fo lyta tásos j á t éko t , Az 
élet megy tovább cím-
mel. Csakhogy e sorozat 
cselekményei, történései 
m é g i s c s a k e l t é r n e k a 
Dallas-jellegűekétől. 

- Minthogy Amer ikában 
már hosszú ideje megy a soro-
zat, ott már ismertekké és ked-
veltekké váltak a szereplők. 
Biztos vagyok benne, hogy a 
magyar közönség is megszereti 
őket. Végtére is a Dallas előtt 
senkit sem ismertünk... 

• Milyen nézettségre szá-
mítanak? 
- Magasra. Ezt mind a mű-

sor időpontja - mindig vasár-
nap este - , mind a történet 
é rdekessége indokol ja . Az 
Egyesült Államokban a film 
nagy sikert aratot t . Bízunk 
benne, hogy nálunk sem lesz 
másképp, és sok család fog 
majd együtt örülni, nevetni -
időnként sírni - a f i lmbé-
liekkel. 

M Nem horgászegyesület! 
• Öt év kóma után 
visszanyerte esz-
méletét egy kinu 
férfi - jelentette az 
Új Kína hírügynök-
ség. Kou Hsziao-
tung, a most 43 
éves gépkocsiveze-
tő egy közlekedési 
szerencsétlenségbe 
n elszenvedett sú-
lyos sérülései nyo-

Ot ev koma után 
vissza az 
mán esett kómába 
öt évvel ezelőtt. -
Ez év elején külön-
leges kezelést ka-
pott Hejlungcsiang 
tar tomany egyik 
klinikáján, s any-

nyira megjavult ál-
lapota, hogy meg-
erti a hozzá intézett 
szavakat , sőt kis 
segítséggel talpra is 
tud állni - állította 

^ t hírügynökség. 

Az Országgyűlés Oktatási, 
Tudományos. Ifjúsági és Spór 
bizottsága szerdai ülésen tájé-
koztatót hallgatott meg a „Fel-
zárkózás az európai felsőok-
tatáshoz" alap (ismertebb ne-
vén FEFA) felhasználásáról. A 
beszámolót követően éles vita 
alakult ki a hazai felsőoktatás 
fejlesztéséről. Frenyó László, a 
Rektori Konferencia képvise-
lője kijelentette: a kormányzat 
úgy kezeli a Konferenc iá t , 
mintha egy horgászegyesület 
lenne; nem ad módot az egyez-

tetésre. s a legfontosabb dol-
gokban is a szakma megkér-
dezése nélkül dont. Papp La-
|os. a művelődési tárca helyet-
tes á l lamti tkára nem értett 
egyet ezekkel az állításokkal. 

A bizottság tagjai ezután vé-
leményt alkottak a környe-
zetvédelmi törvényjavaslathoz 
beérkezet t egyes módosí tó 
indítványokról, valamint el-
döntötték. hogy a környezetvé-
delmi neveléssel kapcsolatban 
saját, bizottsági módosító in-
dítványt nyújtanak be. 

• (Folytatás az L oldalról.) 

A plakátok a május 23-25. 
között esedékes üzemi- és 
közalkalmazotti tanácsi és a 
munkavédelmi képviselő vá-
lasztásokra hívták a munka-
vállalókat a MÁV Művelődési 
Házban. A Vasutasok Szak-
szervezete tegnap délután ab-
ban a nagyteremben tartotta 
országos kampánynyitó nagy-
gyűlését, ahol néhány napja a 
MÁV vezérigazgatója kiállítást 
nyitott. 

A vasutas hagyományokhoz 
méltóan az országos hírű szak-
szervezeti rendezvényt a MÁV 
fúvószenekar, egy Petőfi vers 
vezette be, majd három szó-
noklat után fura módon a „bo-
sziknak", azaz a művelődési 
ház jazz-baiettosainak - ahogy 
ott fogalmaztak - „vágykeltő" 
tánca következet t , végül a 
szakszervezeti elnök valóság-
elemző és az esetleges sztrájk-
ra, a májusi választásra buzdító 
beszéde. 

A mintegy száz fős közön-
séget - a munkáltatót képvi-
selő szegedi igazgató udvarias 
köszöntője után - a valóságra 

Sztrájkhangulatú kampány? 
döbbentették a keményen fo-
galmazó, harcos munkavállalói 
képviselők. 

A nyugdíjbiztosítási önkor-
mányzatba delegált egyetlen 
vasutas. Gyári István, a Vas-
utas Szekszervezet alelnöke 
beszámolt a testület 20 ülé-
sének 100 határozatáról , s 
egyéni érdemeirő l , melyek 
közül a legfontosabb: meg-
marad a vasutasok önálló 
nyugdíjbiztosítási igazgató-
sága. 

„A munkabéke, nem a mun-
kaharc intézménye az üzemi 
tanács" - jelentette ki ár. Pé-
ter Mihály, a MÁV Rt. köz-
ponti üzemi tanácsának elnöke. 
A munkavállalók által válasz-
tott vállalatvezetési szerv az 
üzemi tanács, mely testületként 
dolgozik és a munkavállalókat 
képviseli. Olyan jogokkal ren-
delkezik, amilyeneket kivív 
magának. Az üzemi tanács 
feladata, hogy a vezetés dön-

tései előtt közvetítse a munka-
vállalók vé leményét , azt 
kompromisszumokon keresztül 
érvenyesftse, majd a döntést 
követően azt elfogadtassa -
mondta az elnök. Az üzemi 
tanács és a vezetés - kon-
fliktustól nem mentes - együtt-
működéséről is beszámolt. 

Beárnyékolja az amúgy is 
sötét valóságot, hogy hosszú 
évtizedek után először nincs 
kollektív szerződése a vasuta-
soknak - kezdte lendületes 
agitatív beszédét Márkus Imre, 
a Vasutas Szakszervezet el-
nöke. Egy kormány nem attól 
jó vagy rossz, hogy jobb- vagy 
baloldali, hanem attól, hogy 
mit ad. illetve mit vesz el a 
proletártól, a bérbál és fizetés-
ből élátál - állította. Á politi-
kai akarat kiszolgálóinak ne-
vezte a MÁV Rt. vezetőit, akik 
hozzájárulnának a kormány 
által is erősnek tartott vasuta-
sok megtöréséhez, akik a mun-

kavállalói többletjogokat ál-
doznák föl a politika oltárán. A 
Vasutas Szakszervezet elnöke 
elmondta: egyeztettek a rep-
rezentatív szakszervezetekkel, 
s megállapodtak: ha pénteki;; 
nem lesz aláirt Kollektív szer-
ződés, sztrájkra szólítják föl a 
munkavállalókat. Idén több 
kell! - hangzik a fölhívás. Az 
üzemi tanácsi választásoknak 
is az a tétje, hogy egyértel-
művé váljék: a szakszervezetek 
nélkül nem megy. Mindenki-
nek demonstrá lni kell . A 
munkahellyel rendelkezőknek 
úgy, hogy üzemi tanácsot 
vá lasz tanak . Az eredmény 
dönti el, ki rendelkezik a 
szakszervezet i vagyonnal . 
„Számttunk rátok - zárta 
beszédét az elnök - számít-
hattok ránk!" 

Ú . I . 

FENYORONK 
4-5-6-7-8 fm-es 

állandóan kapható 
BUTI 

TÜZÉP 
Gyomaendrőd. 
Ipartelep u. 1. sz. 
Schell-kút mögött 

Telefon: (66) 388-481 

ílJP Mi a szibériai tél leheletét visszük el Önnek! 

mm 
STIEBEL ELTRON 

Szeged, Szent István tér 
(volt Burekes, a Hungária Biztosító 
mellett) Tel.: 312-557, 
06-20-421-385 r.-tel 
Nyitva tartás: H-P 9-16-ig 

Ablak-, split- és mobilklímák parapetes, 
oldalfali, mennyezeti és álmennyezeti 

változatban. 
Díjtalan tervezés-szaktancsadás! 
Áprilisban a beszere lésből 

10% e n g e d m é n y ! 

HASZNALT KUMAK ADASVETELE GARANCIAVAL 

*AMCOR 

A K C I Ó 
Kristálycukor zsákos 72 Ft 
Étkezési burgonya 69 Ft 

Finomliszt 2/1 (20 kg-tól) 27 Ft 
Étolaj 1/1 (15 litertől) 126 Ft 

M A T T H I A S B T . 
Földmíves u. 7. 310-162 

T-25, T—40, 
MTZ-50, MTZ-80-82-es 

traktoralkatrészek 
legolcsóbban. 

Szeged, 
Szabadkai u. 51. 


