
KEDD , 1995 . MÁJ . 30 . 

Restaurálják 
Aba-Novák freskóját 

A VÁROS 5 

A katona után a freskó következik. 
(Fotó: Nagy László) 

• Vasárnap az első világ-
háború hőseire emlékeztek, s 
helyeztek el koszorút a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület 
szegedi szervezetének tagjai a 
Hősök kapujánál. Annál a ka-
tonaszobornál. amelynek letört 
állát nemrég restaurálták. 

Június elején ugyanott 
restaurátorok kezde-
nek kemény, négy 
hónapos munkába. A 
szegedi Aba-Novák 
Vilmos Alapítvány 
kuratóriuma ugyanis 
úgy döntött április 20-i 
ülésén, hogy a meg-
lévő anyagi források-
ból - két és fél millió 
forintból - június 12. 
és 16. között megkezdi 
a Hősök kapuja Tisza 
felőli kis boltívének 
restaurálását és re-
konstrukcióját. A 
munkával megbízott 
restaurátorok - Forrai 
Kornélia, Brutyó Má-
ria, Főnyei Zsuzsanna 
és Szabó Tamás -
szeptember végére-
október elejére teszik 
láthatóvá az első vi-
lágháború hőseinek 
emléket állító ív kép-
anyagának első néhány 

négyzetméterét. Ezen látható 
lesz majd Aba-Novák Vilmos 
portréja, valamint Szent Bor-
bála és Szent György. A munka 
megkezdésében nagy segítsé-
get ad a restaurátoroknak a 
József Attila Tudományegye-
tem. 

• Fellélegezhet Szeged és környéke? 
m Kiszámítható a tehermentesítés 

Török autók 
MÁV-szerelvényeken 

A MAV új szolgáltatásával 
tehermentesíteni szeretné a 
hazai közutakat. Az első vasúti 
szereivény május "27-én indult 
Lébény-Mosonszentmiklós 
állomásról. Németországban 
dolgozó vendégmunkások gép-
kocsijait szállította Isztam-
bulba és Thesszalonikibe. Jó 
tapasztalatokkal zárult a MÁV 
vendégmukásokat személya-
utóikkal együtt szállító vasúti 
szerelvényének nyitánya. Az 

első szerelvényen 65 személy-
autót és 260 utast szállított a 
Magyar Államvasutak a mün-
cheni Optima Tours utazási 
iroda szervezesében Török-, il-
letve Görögországba. A követ-
kező autószállító szerelvény 
szerdán indul a magyar-osztrák 
határtól 22 kilométerre lévő 
mosonszentmiklósi állomásról. 
A tervek szerint szeptember 
közepéig még 700 hasonló sze-
relvényt közlekedtet a MÁV. 

Reggelente, a délutáni csúcsforgalomban az egymás sarkát taposó, végig betömö-
rülő autók, buszok, trolik, a közöttük kacsázó biciklisek jelzik: a Belváros közleke-
désében kulcsszerepe van a régi hídnak. Éppen az erőteljes igénybevétel és az idő 
múlása tette elodázhatatlanná felújítását. A munkálatok augusztus elején kez-
dődnek majd, amikortól másfél évre lezárják a hidat, csupán a tömegközlekedésnek 
lesz zöld útja. 
• - Korábban született megál-
lapodás a közlekedési minisz-
térium és az önkormányzat 
között a híd közös felújításáról 
- tájékozatott Nagypál Miklós, 
a polgármesteri hivatal műsza-
ki irodájának vezetője. - A 
munkálatok után a városé lesz, 
neki kell gondoskodnia róla, 
miként az új hídról is. Előre 
láthatólag 3-400 milliós a be-
ruházás. amelynek harmadát a 
város, kétharmadát pedig a 
minisztérium állja. Idén Sze-
gednek kell letennie a 100 mil-
liót, hogy a munkák beindul-
hassanak. 

• Melyik cég lesz a kivi-
telező? 
- Egyelőre nem tudni, 

ugyanis a pályázatok beadási 
határideje június 7-e, még 
ebben a hónapban meglesz az 
eredményhirdetés is. A minisz-
térium a koordinálással a köz-
úti igazgatóságot bízta meg. 
Az eddigi jelzések, érdeklő-
dések alapján 5-6 komoly pá-
lyázóra számítunk. Óriási 
munkáról van szó, az egész 
pályaszerkezetet ki kell cserél-
ni. Augusztus elején indul a 
felújítás - hogy elsején, vagy 
éppen 5-én, az majd a kivite-
lezőtől függ. Természetesen az 
utolsó pillanátig. a munkálatok 
megkezdéséig szabad lesz az 
út - és következő év végére 
kell átadni. A téli hónapokban 
szünetel majd a munka. 

• Pontosan milyen jármü-
vek mehetnek át az építés 
idején? 
- A tömegközlekedésiek, a 

kerékpárosok, a gyalogosok és 
szándékunk szerint a taxik is -
kapcsolódott a beszélgetésbe 
Kopasz Géza a műszaki iroda 
közlekedési csoportjának veze-
tője. - Lesz olyan, hogy csu-
pán egy sávon, váltott irányban 
mehet a forgalom, és lesznek 
olyan kétnapok, amikor úgy 
sem, mert a speciális beton 

Mi lesz az Oskola utcával? Újra kétirányúsítják, avagy a kerépárosoknak kedveznek? 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

• Másfél évig lakat lesz a régi hídon 
Csak busszal és lábbusszal 

megkötéséhez teljes zárlatra 
lesz szükség. És türelemre a 
közlekedők részéről. Egyéb-
ként, ha teljesen lezárnánk a 
hidat, akkor 6-7 hónap alatt 
kész lenne a felújítás. 

• Hogyan szervezik át a 
hídlezárás okán a Belváros 
forgalmi rendjét? Eddig is 
voltak érzékeny pontok: 
egyirányú Oskola utca, 
Hősök kapuja, hogy csupán 
két példát említsünk... 
- Fővárosi szakintézmény-

től rendeltük meg a terveket, 
amelyek hamarosan elkészül-
nek - mondta Nagypál Miklós. 

- Úgy gondoljuk, hogy éppen 
az említett két helyen lehetnek 
majd torlódások. Kérdés, jót 
tennénk-e, ha az Oskola utcát 
újra kétirányúsítanánk, avagy 
legyen rajta kerékpárút. Az 
elképzelések szerint egyébként 
a régi híd lábánál villogó sár-
gára lenne majd állítva a lám-
pa, ez megoldaná a gyors át-
jutást. Várhatóan a körúti cso-
mópontokban adódhatnak még 
gondok. Amennyiben a forga-
lomszervezési cégtől megkap-
juk a tervet, akkor lakossági 
fórumon ismertetjük meg a 
konkrét elképzeléseket. 

Akik az Odessza lakótelep-
ről autóval járnak a klinikákra, 
egyetemekre dolgozni, azok-
nak főleg - és még sokan má-
soknak - nem öröm a hír, hogy 
az új híd felé kell majd ke-
rülniük. Sok választás azonban 
nincs: troli, busz, lábbusz, bi-
cikli, taxi vagy az új híd. 

Csupán másfél évet kell 
kibírniuk az autósoknak. Ad-
digra meg lehet, hogy eleve 
kitiltják a kocsikat a Belváros-
ból. 

V. Fekete Sándor 

Határőrség: 
enyhül a szigor 

Kedden este vé-
get ér az Észak-at-
lanti Közgyűlés bu-
dapesti ülésszaka 
miatt bevezetett, 
szokásosnál szigo-

rúbb határellen-
őrzés. Krisán Attila 
ezredes, a Határőr-
ség szóvivője hét-
főn elmondta: az 
intézkedést azért 
vezették be, hogy 
lehetőség szerint 
megakadályozzák 
fegyverek, lősze-
rek, robbanóanya-
gok behozatalát az 

országba. Hétfőn 
reggelig mindössze 
20 dekagramm he-
roint találtak a ha-
tárőrök, terrorve-
szély jeleit nem 
észlelték. A szigo-
rított ellenőrzést 
úgy hajtják végre, 
hogy az csak kis 
mértékben növelje 
a beléptetés idejét. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

MA 

• Csalódás. N.A. szegedi 
olvasónk (483-718) az ígért 
nyereményüdülés reményé-
hpn p g y nta7.-ísi r é g n y a r a l á s i 

szokásokat firtató felmérésére 
válaszolt. Egy hónap múlva 
telefonon közölték vele: ki-
sorsolták, nyert, jelenjen meg 
következő vasárnap 14.30-ra 
a Tisza Szállóban. Ott azon-
ban keserű csalódás érte: 
apartmanokat ajánlottak neki 
kivételre. Ha ezt tudta volna, 
nem örül egész héten a nye-
reménynek, vasárnap pedig 
inkább a Ligetbe vitte volna a 
gyermekét - szólt a panasz. 
• Elveszett, ellopták, meg-
ta lá l ták . Tóth Istvánná 
(488 -667 / j e l ez t e , hogy a 
múlt hét kedden vagy szerdán 
a Késmárki utcai kis játszó-
téren 2-3 éves forma gyerekre 
való új kabátot talalt. melyet 
visszajuttatna tulajdonosának. 
a 316-296-ról Szilágyi Já-
nosnétól a Róna utcából lop-
tak el egy CJN 419 rendszá-
mú IFA-gépkocsit, mely a 
család kenyérkeresetét szol-
gálta. A nyomravezetőnek 10 
ezer forintot adnának. A 
361-004-ről olvasónk össze-
csukható kempingasztalt ve-

.szített el a Cserepes sori 
parkolóban. A 488-106-ról a 
telefonáló édesanyjától loptak 

CSÖRÖG A k ( ( < f » ) ) ) ) n ) 
M V I E S T E L 

időpont: június 2., péntek. A 
további időpontokat egyéb-
ként az időjárástól függően a 
tisztiorvosi szolgálat jelöli ki. 

Közérdekű problémáikat, észrevételei-
ket ezen a héten ügyeletes munkatársunk-
kal, Panek Józseffel oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között, 
vasárnap pedig 14-től 15 óráig várja 
hívásaikat. Rádiótelefonunk száma: 
06-60-327-784. Felhívjuk olvasóink 
figyelmét, hogy Szegedről is valamennyi 
számot tárcsázni kell. Ha ötletük van 
Fekete pont rovatunk számára, kérjük, 
ugyanitt tudassák velünk. 

el a nagyállomás előtt egy 
szatyrot, melyben tányéros 
mérleg rúdja is volt, melyet 
az elkövető külön nem tud 
használni. Kérik, juttassa 
vissza. Eltűnt egy skót juhász 
trikolór szuka kutya is, két 
hete, Tápéról: a 313-999-en 
hatéves kislány várja sírva. 
Szombaton az Oskola utcában 
egy német hölgy elveszítette 
az irattárcáját. A Sík Sándor 
Könyvesboltban átveheti. 
• Vízszint. A fehérparti 
horgászok ismét gondban 
vannak: Kovács István 
(326-156) elmondta, hogy a 
vízszint 70 cm-rel magasabb 
a megszokottnál, s emiatt a 
300 horgászhelyből jó, ha 40-

50 használható, ráadásul a 
víz már a szántásokat éri, így 
a horgászok kénytelenek 
birtokháborításban vétkezni. 
Kéri, a vízügyesek néha el-
lenőrizzék a vízszintet, kü-
lönben a földtulajdonosok és 
a horgászok fognak mara-
kodni. 
• Szúnyogirtás. A város ap-
raja-nagyja napok óta a szú-
nyogoktól szenved. Ilyentájt 
olvasóink azt is megkérdezik: 
a polgármester urat is ugyan-
úgy csípkedik-e a kis bestiák? 
Mindenesetre a hét végétől 
nyugodtabbak lehetünk, mert 
az önkormányzat idén is 
elvégezteti az irtást, még-
pedig 5 alkalommal. Az első 

és erről még a méhészeket is 
előre értesítik. 
• Zajtalanítás. Ezt kérik 
(ismételten) a Felső Tisza-
part 27. és 28. szám lakói, 
mondván, hogy a Sellő Ét-
terem éjszakai zaját vissza-
verik a panelházak és a hét-
végeken képtelenség aludni 
tőle. 
• Kihajtott. M. A. olvasónk 
jelezte, hogy felháborító ese-
tet látott tegnap reggel a 
lógklinika előtt. Olvasónk 
megállt az autójával, hogy 
utasai kiszálljanak, hátul 
azonban egy piros Skoda 
idegesen dudálni kezdett, 
majd tolatott és leszakította 
egy ott parkoló, mozgás-
sérült-jelet viselő autó lökhá-
rítóját. A vétkes se szó, se 
beszéd, elhajtott. 

TAXI 
S Z E G E D 

személy .Teher-autómentés 
DM-KLUBKÁRTYA-KEDVEZMÉNY 10 Ft/km 

PEDAGÓGUSOKNAK in-
gyenes jogi tanácsadást tarta-
nak a PDSZ (Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete) 
megyei választmányának iro-
dájában (Kálvária sgt. 14.), 
15-17 óráig. 

DR. VÁNYAI ÉVA, a !8-as 
választókerület képviselője 
választókerületében lakók 
számára, az épületek díszíté-
sére egynyári virágpalántákal -
20 darabot - biztosít ingyene-
sen, 16 órától, a Szent István 
téren (a Hungária Biztosító 
előtti parkolóban). 

MUNKAJOGI TANÁCS-
ADÁST tart dr. Óvári Judit a 
KKDSZ (Közgyűjteményi és 
Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete) megyei iro-
dáján, a Bálint Sándor Műve-
lődési Házban (Temesvári krt. 
42., tel.: 432-578, 433-213), 
délután 5-6 óráig. 

DOBÓ JÁNOS, a 2l-es vá-
lasztókerület (Északi város-
rész) képviselője 18 órától a 
Kodály Téri Általános Iskolá-
ban lakossági fórumot tart. Té-
mája: az ebek tartása. Meghí-
vott vendégek: Réti Csabáné 
dr., az általános igazgatási iro-
da vezetője, Nagypál Miklós, a 

városüzemeltetési és műszaki 
iroda vezetője. 

HOLNAP 
DR. CSENKE LÁSZLÓ al-

polgármester fogadóórát tart 
16-17.30 óráig a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán (Szé-
chenyi tér 11.). 

DR. PIRI JÓZSEF, a 26-os 
választókerület (Algyő) kép-
viselője 17 órától fogadóórát 
tart az algyői ügyfélszolgálaton 
(Kastélykert u. 40.). 

A SZEGEDI BERLAKA-
SOK VÉTELÁRÁNAK CSÖK-
KENTÉSE végett 17 órakor a 
Széchenyi tér középső sétá-
nyán nyílt lakossági fórumot és 
békés tüntetést tartanak. A Sik-
lósi András által szervezett fó-
rumon a cél érdekében tilta-
kozó aláírásokat gyűjtenek és 
benyújtják az önkormányzat-
nak. 

DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 12-
es választókerület (Béketelep, 
Móraváros) képviselője 17 
órától a Napos Úti Általános 
Iskolában lakossági fórumot 
tart. Téma: a Béketelep csator-
názása. Meghívott vendég: 
Papp Tamásné, a polgármesteri 
hivatal közmű- és környe-
zetvédelmi csoport munka-
társa. 

Fidesz-MPP: új a váiosi vezérkar 
A Fiatal Demokraták Szö-

vetségének legutóbbi kong-
resszusán elhatároztatott: lét-
rejön a Fidesz - Magyar Pol-
gári Párt, s megújul a párt 
egész vezérkara. A múlt heti 
választás eredményeként Sze-

geden a Fidesz-MPP elnöke: 
Mocselini Rudolf lett. Az 
elnökség tagjai: Rákos Tibor, 
Tímár László. Makrai László 
és Fábián Imre. A megyei 
küldött: Teleki János lett. 


