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Csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasó ink! K ö z é r d e k ű problé-
m á i k a t , é s zrevé te l e ike t , t a p a s z t a l a t a i k a t 
ezen a héten N. Rácz Judit ta l osz that ják 
meg. Újságíró munkatársunk munkanapo-
kon reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 
és 15 óra között fogadja hívásaikat a 06-
209-432-663-as rádiótelefon-számon. Elve-
szett és talált tárgyakat kereső o lvasó ink 
ingyenes hirdetésben tehetik közzé monda-

nivalójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 18 óra között a 06-80-820-
220-as zöld (ingyenes) számon, illetve személyesen a Sajtó-
házban és a hirdetűirodáinkban. 

Új helyen. Ábrahám 
Bertalan, az 56-os Magya-
rok Világszövetségének 
megyei elnöke kérte, te-
gyük közzé, hogy irodájuk 
most már a Madách utca 
11. szám alatt található. Te-
lefonszámuk: 317-007. 

Troli. Deákné a 9-es tro-
lik tisztaságát kifogásolta. 
Radics János, az SZKT kö-
zönségkapcsolatok irodájá-
nak vezetője elmondta: a 
járműveket naponta, szük-
ség szerint kívül és belül is 
tisztítják. A trolik azonosító 
számának ismeretében ter-
mészetesen konkrét intéz-
kedésekre is lehetőségük 
van. 

Köszönet Schreiner At-
tiláné köszöni, hogy vissza-
juttatták kisfia elveszett di-
ákigazolványát. A 481-610-
ről telefonáló hölgy a 6 óra 
20 perckor induló, 12-es 
busz sofőrjének köszöni, 
hogy figyelmesen megvárta 
a futva közeledő utasokat is. 

Fürdő. Juhász Sándor a 
Tisza Lajos krt.-i fürdő épü-
letének állapotára hívta fel a 
figyelmet. Szükséges lenne 

ugyanis annak - az idegen-
forgalmi szezon beindulás 
előtti - tatarozása. 

Iskolaügy. M. Péterné 
véleménye szerint kevéssé 
kihasznált iskolákat kellene 
bezárni, nem egy olyan ok-
tatási egységet megbontani, 
amelyhez bölcsőde, óvoda 
is tartozik. 

Játszótér. L.-né, Felső-
városon lakó kisgyermekes 
anyuka kéri, hogy az illeté-
kesek gondoskodjanak a 
játszóterek rendbetételéről, 
a padok festéséről. Sz. Gyu-
láné pedig a Piroska tér 
„tisztaságát" kifogásolta. 

Démász. Asztalos Imre, 
a Démász ügyfélszolgálati 
kirendeltségének vezetője a 
múlt héten megjelent rekla-
mációra reagálva elmondta: 
a kétszeresen befizetett fo-
gyasztási dijat, bár nem tud-
ták - meghatalmazás híján 
- visszafizetni a panaszos-
nak, de a következő havi 
díjba beszámítják a többle-
tet. 
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Juronics Albuma 
• Munkatársunktól 

Ma 22 órakor a Globe TV 
Album című portrésorozatá-
ban Juronics Tamás táncos-
koreográfussal, a Szegedi 

beszélget a műsor szer-
kesztő-riportere: Pacsika 
Emília. 

Az adást jövő szerdán 22 
órakor megismétli a Globe 

Kortárs Balett vezetőjével TV. 

• Tavasszal felszállhat a füst 

Fallal 
a dohányosok ellen? 

Február első felében 
tartotta az országgyűlés 
a nemdohányzók védel-
méről szóló törvényterve-
zet általános vitáját. A ja-
vaslat a lapelve szerint 
olyan helyiségekbe, aho-
va „absztinensek" is bel-
éphetnek, senki sem ciga-
rettázhatna. A vendéglá-
tóhelyeknél 2000. január 
elsejéig zárt fallal elvá-
lasztott külön dohányzó-
és nemdohányzó helyisé-
geket kellene kialakítani. 

A parlament bizottsági ülé-
sei során százhárom módosító 
indítványt nyújtottak be a 
képviselők. Többen éppen a 
vendéglátóhelyeket érintő 
korlátozásokat tartják túl szi-
gorúnak. Az általános vita so-
rán Katona Béla, az idegen-
forgalmi bizottság előadója 
túl rövidnek tartotta a 2000 ja-
nuár elsejei határidőt, és úgy 
vélte, sok esetben megvalósít-
hatatlan vagy túl költséges a 
vendégek fallal történő elvá-
lasztása. 

Nyugat-Európában vagy az 
Egyesült Államokban nem 
különítik el ennyire mereven 
a dohányzókat a nem dohány-
zóktól. Inkább friss levegőt 
biztosító szellőző-berendezé-
seket szerelnek fel, amelyek 
vélhetően megfizethetetlenek 
a legtöbb, konyhával is ren-
delkező étterem - például egy 
falusi csárda - számára. 

Németh István, a szegedi 
Royal Hotel ügyvezető igaz-

gatója elmondta, hogy étter-
müket - a Magyar Szálloda-
szövetség programjához csat-
lakozva - lég- és áramlástech-
nikai paraméterek alapján fel-
mérették egy budapesti cég-
gel. Ennek megfelelően jelöl-
tek ki dohányzó és nem do-
hányzó asztalokat. A levegő 
tiszta lett, bár előfordult keve-
redés. „Leült a nem dohányzó 
vendég az asztalhoz, majd 
húsz perc múlva megérkezett 
dohányos tárgyalópartnere, 
aki azonnal rágyújtott -
mondja Németh István. -
Nem ültettük őket más asztal-
hoz, inkább hoztunk egy ha-
mutálat." A Rcyalban nem 
készülnek falazásra, de remé-
lik, nem is lesz rá szükség. Ha 
mégis, az az egyébként nem 
dohányzó ügyvezető igazgató 
szerint számukra több millió 
forintos kiadást jelenthet. Ki-
sebb vendéglátó egységek 
ilyen mérvű beruházásba bele 
is bukhatnak. 

Nercz Tamás, a Gödör ét-
terem üzletvezetője szerint 
egy új étteremtől elvárható, 
hogy megfeleljen a törvény-
tervezet követelményének, de 
a régi, egy légteres ven-
déglőket nem lenne célszerű 
fallal különválasztani. „A leg-
több asztaltársaság egyik fele 
dohányzik, a másik fele nem. 
Ők a fal melyik oldalára ülje-
nek?" - teszi fel a kérdést 
Nercz Tamás, amire hamaro-
san a parlament adja meg a 
választ. 

Tóth-Szenesi Attila 

• Andrássy Gyula és Deák Ferenc portréja 

Újabb képek a közgyűlés termében 
B B H H H H 
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Szabó Tamás restaurátorművész az Andrássy-kép keretét polírozza. (Fotó: Karnok Csaba) 

Szeged napjára (május 
21-ére) újabb jeles ál-
lamférfiak képmásai ke-
rülnek a v á r o s h á z a 
közgyűlési termébe. Kos-
suth és Széchenyi képei 
mellé Deák Ferenc és 
Andrássy Gyula portréját 
is elhelyezik a díszterem-
ben. A fes tményeket 
Szabó Tamás, a Móra Fe-
renc múzeum förestaurá-
tora állítja helyre. 

Szabó Tamás restaurá-
torművész kezében könnye-
dén és finoman mozdul a 
gyöngyházfényű achátkőben 
végződő eszköz, amellyel a 
hatalmas képkeret aranyozá-
sát simítja. A Móra Ferenc 
múzeum főrestaurátora a polí-
rozás előtt pótolta a 277x180 
centiméteres, barokk keret dí-
szeinek az elmúlt száz esz-
tendőben letört darabjait. A 
pótlásokra és kopásokra „vö-
rösföld" festékréteg került. A 
keretdíszek kidomborodó mo-
tívumain „csúcsfénnyel" csil-
logó laparany, a kevésbé 
hangsúlyos részein matt gyan-
taaranyozás ragyog. 

A keret üres: Andrássy 

Gyula gróf egészalakos port-
réja a múzeum Dorozsmai úti 
restaurátorműhelyének másik 
helyiségében várja a helyreál-
lítás befejezését. Az olajkép a 
szegedi városháza közgyűlési 
termét díszíti majd, akárcsak 
a Deák Ferencet ábrázoló 
festmény. A képek helyreállí-
tásával a szegedi önkormány-
zat bízta meg Szabó Tamást, 
aki hétvégeken, szabadidejé-
ben tisztítja és javítgatja a 
vásznakat. 

A restaurátort már több 
munkája köti a városházához: 
1994-ben megtervezte és kifa-
ragta az épület utcanévtábláit, 
Bánvölgyi László szob-
rászművésszel közösen hely-
reállította az udvar barokk, 
vörös márvány díszkútjait, a 
belső díszítményekről is el-
tüntette az idő nyomait. 
Ugyanabban az évben restau-
rálta a királyi pár, Ferenc Jó-
zsef császár és király, vala-
mint hitvese, Erzsébet király: 

né portréit, amelyek azóta a 
Díszteremben láthatók. 

A szegedi közgyűlés 1994-
ben, Kossuth halálának száza-
dik évfordulóján úgy határo-
zott, hogy a képviselők ta-

nácskozótermét jeles állam-
férfiak képei díszítsék. így 
került elő a múzeum raktárá-
ból Kossuth Lajos és Széche-
nyi István egészalakos portré-
ja, amelyeket Szabó Tamás -
ugyancsak a város megbízásá-
ból - tavaly állított helyre. 

A reformkor és a forrada-
lom vezetői mellé hamarosan 
fölsorakozik Deák Ferenc és 
Andrássy Gyula gróf is. A ki-
egyezésben kiemelkedő sze-
repet vállaló „haza bölcse", és 
az 1867 utáni első miniszter-
elnök képei szintén a múzeum 
raktárában rejtőztek az utóbbi 
kilencven esztendőben. A 
festmények épségben vészel-
ték át a háborúkat és békeéve-
ket, de felületükre vastagon 
rakódott a por és egyéb 
szennyeződés. 

Az Andrássy-képet 1898 
áprilisában vette át Pataky 
László festőművésztől a vá-
ros. Az alkotónak nem volt 
szerencséje a korabeli szak-
mai zsűrivel: a képet három-
szor is „visszadobták", mond-
ván: nem hasonlít Andrássy-
ra. Szabó Tamás szerint a 
festő fő bűne az volt, hogy 
nem az akkor szinte kötelező, 

akadémikus modorban, ha-
nem „szalonruhás diplomata-
ként" ábrázolta a grófot. Pa-
taky tehetségét bizonyítja, 
hogy Munkácsy párizsi mű-
termében is dolgozhatott. Az 
Andrássy-portrét többször (s 
meglehetősen szakszerűtle-
nül) átlakkozták, ezért a res-
taurálás fő feladata a fénytö-
rés beállítása. 

Deák Ferenc alakját László 
Fülöp festette meg 1897-ben. 
Ő viszont „tipikusan akadé-
mista" stílusban állítja elénk 
Deákot. László Fülöp sem ér-
demtelenül kapott meghívást 
a kép elkészítésére: a maga 
idejében keresett portréfestő 
volt, XIII. Leó pápa és Roose-
velt elnök arcképét is elkészí-
tette (önportréját az Uffizi 
képtár őrzi); hosszú londoni 
munkásságának elismerése-
képpen lovagi címet kapott. A 
festmény erősen szennyezett, 
zsírral kevert por tapad rá. 

Szabó Tamástól azt is 
megtudtuk, hogy a képeket 
várhatóan május 21-ére, Sze-
ged napjára helyezik el a vá-
rosháza dísztermében. 

Nyilas Péter 

Mennyibe 
kerül 

a felsőoktatás? 

• Munkatársunktól 
A felsőoktatás költsége-

iről rendeznek fórumot 
felsőfokú oktatási intézmé-
nyek je len leg i és leendő 
hallgatói, középiskolák ta-
nárai és szülők részvételé-
vel ma este 7 órakor a Ju-
hász Gyula M ű v e l ő d é s i 
Központban. 

A találkozón elsősorban 
arról lesz szó, mennyiben 
szolgáltatás a felsőoktatás, 
mi határozza meg a költ-
ségtérítés mértékét, milyen 
szolgáltatás jár a befizetett 
pénzért, illetve mi mennyi-
be kerül szeptembertől. 

A fórumra meghívják a 
József Attila Tudománye-
gyetem, a Szent-Györgyi 
Albert Orvos tudományi 
Egyetem és a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola kép-
viselőit. 

Szegedi 
karnebál 

- forgalom-
korlátozással 

• Munkatársunktól 
Ma, pénteken 14 órakor 

indul a szegedi karnebál 
hangulatteremtő, beharango-
zó lovas, fogatos, jelmezes 
felvonulása. A rendezvény 
célja, hogy felhívja a szege-
diek figyelmét a március 20-
án megrendezendő első, ha-
gyományteremtő álarcosbál-
ra. A maskarák a Forrás 
Szál ló előtt gyülekeznek, 
majd a belvárosi hídon át 
térnek rá a Stefániára, onnan 
a Széchenyi térre, azt követi 
a Klauzál tér, ahol megáll-
nak zenélni és apró ajándé-
kokat osztogatni az ér-
deklődő polgároknak. A to-
vábbi útvonaluk: Kárász ut-
ca, Somogyi Béla utca (a 
Nagyáruház parkolója felé), 
Egri borozó, Aradi vértanúk 
tere, Tisza Lajos körút, Kos-
suth Lajos sugárút, Rókusi 
körút. A menet végállomása 
a Tesco parkolója lesz. A 
fenti útvonalon közlekedők 
14-17 óra között forgalom-
korlátozásra számíthatnak. 

IGÉNYES NYOMDAI ~~ 
SZOLGÁLTATÁS: ÍM 

62/420 819 

• Középiskolai beiskolázás 

Kötelező a visszajelzés! 
Lezárult a középiskolai 

beiskolázás elsó forduló-
ja, melyben a jeletkező 
tanulóknak három külön-
böző lapot kellett kitölte-
niük a sorrendben meg-
nevezett iskolákkal. Az új 
rendszer szerint csak 
tyiárcius végére derül ki, 
hogy melyik iskola hány 
tanulót tudott felvenni az 
elsó körben. 

A tavalyitól eltérő rend-
szerben zárult március elsején 
a középfokú beiskolázás első 
fordulója, hiszen idén a kö-
zépiskolát választó gyerekek-
nek három külön jelentkezési 
lapot kellett kitölteniük. 
Ugyancsak fontos változás, 
hogy a felvett tanulóknak is 
nyilatkozniuk kell arról, hogy 
elfogadják-e a felvételt. Ha 
ezt elmulasztanák, az iskola 
szabadon felvehet más jelent-
kezőt a helyükre! Ugyanakkor 
a felvétel az intézmények kö-
zött is együttműködést kíván, 
hiszen a minisztériumi rende-
let által megszabott hatá-

ridőkre a felvételi lapoknak 
ténylegesen el kell jutniuk az 
érintett iskolákba. A nyilatko-
zatokat ugyanis a jelentkezők 
nem a középiskolába, hanem 
a kibocsátó általános iskolába 
kell visszaküldjék. 

Szegeden az oktatási intéz-
mények igazgatói értekezleten 
egyeztek meg abban, hogy 
olajozottabbá teszik a beisko-
lázás folyamatát, az új felvé-
teli változat mégsem aratott 
osztatlan sikert. A középisko-
lák azt kifogásolják, hogy a 
jelentkezési lapok alapján 
egyelőre lehetetlen előre ter-
vezniük, hogy hány osztályt 
indíthatnak. Szeged egyik ke-
resett szakközépiskolájában, a 
Tisza Lajos Könnyűipari 
Szakközépiskolában például 
120 jeletkezési lapot kaptak 
három osztályra, vagyis 90 
helyre. Ez elvileg túljelentke-
zést takar, de mivel a jelenlegi 
rendszer szerint a gyerekeket 
mindhárom kért iskolába fel-
vehetik, egyik iskola sem tud-
hatja biztosan, hogy saját le-
endő növendékét vette fel, 

avagy fölösleges papírmunkát 
végzett, és a tanuló egy másik 
iskolának készül aláírni. Ez 
különben csak március végén 
derül ki, amikor az első kör-
ben felvett tanulóknak a már 
említett kötelező nyilatkozatot 
kell tenniük. Vannak olyan 
gimnáziumi helyek is (például 
a Radnóti gimnázium speciá-
lis tantervű osztályaiban), 
ahol már korábban előfelvéte-
lin eldőltek a jelentkezések. 

A Radnóti most betöltendő 
általános tantervű osztályai 
mindenesetre a legkeresetteb-
bek között lehetnek Szege-
den: ide 90 helyre az első kör-
ben 323-an jelentkeztek, de 
általában is valószínűsíthető, 
hogy folytatódik az évek óta 
tartó folyamat és a továbbta-
nulásra oktató gimnáziumi, 
valamint a piacképes szakmá-
kat kínáló szakközépiskolai 
helyek telnek be legelőbb. 

A középiskolák március 
12-éig döntenek a felvételről, 
és erről március 19-éig értesí-
tik a jelentkezőket. 

Panelt József 

• Vége a járványveszélynek 

Influenzajelentés 
Az országos tisztiorvosi 

szolgálat jelentése szerint 
h a z á n k b a n 314 ezren 
szenvedtek a téli hóna-
pokban influenzában. Az 
országban 34 ember halt 
meg influenza szövőd-
ményben. A Csongrád 
megyei helyzet ennél jó-
val kedvezőbb. 

Csongrád megye a legke-
vésbé fertőzött területek közé 
tartozott, s csak szórványos 
influenzaszerű megbetegedé-
sekről számoltak be a tavaly 
ősz óta működő figyelőszol-
gálatok. A megyei ÁNTSZ 
járványügyi osztályának ve-
zetőjétől, dr. Király Klárától 
kapott információ szerint, ok-
tóbertől decemberig nem, ja-
nuár második hetétől százas 
nagyságrendben jeleztek a 
megye városainak tisztiorvosi 
szolgálatai influenzaszerű 
megbetegedéseket. A házior-
vosok mindössze 60 beteg 
vizsgálati anyagát küldték 
meg a megyei tisztiorvosi 
szolgálat laboratóriumába, 

ahol ezek közül 4 betegnél 
mutatták ki az influenza A, 9 
páciensnél B-vírusát. Az osz-
tályvezetőnő ehhez hozzátet-
te, nyilván több influenzaeset 
fordult elő a megyében, de a 
háziorvosok többsége nem 
küldi be influenzagyanús pá-
cienseinek vizsgálati anyagát 
laborvizsgálatra. A megyében 
nem történt tragédia, egyetlen 
haláleset sem volt szövődmé-
nyek miatt. Az influenza elle-
ni oltóanyagból a megye ház-
orvosai közel hétezer adagot 
írtak fel, az ingyenes oltószé-
rumból 30 ezer adag fogyott, 
és sajnálatos módon nyolce-
zer megmaradt, mégpedig 
azért, mert az erre jogosult 
egészségügyi dolgozók közül 
sokan nem tartottak igényt a 
védőoltásra. A megmaradt ol-
tószert jövőre nem lehet fel-
használni, hiszen évente más 
és más az oltóanyag összeállí-
tása, aszerint, hogy az adott 
évben, milyen influenzavíru-
sok cirkulálnak a levegőben. 

K. K. 


