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Megújul a Diófa 
ABC környéke 
Díszburkolatot kap a Kodály téri Diófa ABC környéke, kialakítanak 
egy pihenőparkot padokkal, szökőkúttal, valamint fedett kispiac épül 
- jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Botka László polgármester, 
aki bemutatta a látványtervet is. A lakók ragaszkodnak a kispiachoz, 
és kérték, hogy több padot helyezzenek el a környéken. A közgyűlés a 
jövő héten tárgyalja a 30 millió forintos beruházást, amelynek kö-
szönhetően a város egyik legnagyobb forgalmú lakótelepe kap új arcu-
latot. A tervek már elkészültek, a rekonstrukciót nyárra fejezik be. 

Szeged az uniós 
konferencián 
A szolgáltatásokról és az euró-
pai belső piacról rendezett 
brüsszeli konferencián tartott 
előadást Kozma (ózsef. A szege-
di alpolgármester hangsúlyozta: 
Szeged a maga multikulturális 
tradícióival számos szolgálta-
tást nyújt lakosainak és a turis-
táknak, ezért kívánatos egy 
olyan szabályozás, ami ezt még 

inkább erősíti. Az EU a szolgál-
tatásokkal kapcsolatban is ki-
dolgozza irányelveit, például ar-
ra vonatkozóan, hogy a szolgál-
tató szféra közpénzből való tá-
mogatása hogyan történjen, il-
letve hogy egy adott uniós ál-
lam szolgáltatója hogyan végez-
het tevékenységet más uniós 
tagországban. 

Harmadára csökkentek a díjak Makón 

Olcsóbb az új fűtés 
a Fűrész utcában 
Lényegesen olcsóbb lett a fű-
tés a makói Fűrész u tcának 
abban a háztömbjében, amely-
nek lakói a tavalyi év végén, 
miu tán a távfűtő felmondta a 
szerződésüket, egvedi gázfű-
tésre tér tek át . A most először 
megkapott , valós fogyasztást 
tükröző számlákon harmad-
akkora összeg áll, min t ami-
ket a múl t év hasonló idősza-
kában küldtek nekik. 

A Fűrész utcai panelegyüttes-
ben azért kellett új fűtőrend-
szert kialakítani, mert a közös 
gázkazánt üzemeltető Makó 
Therm Kft. még tavaly nyár 
elején felmondta a fűtés és a 
meleg víz biztosítására vonat-
kozó, négy éve kötött megálla-
podást. Néhány lakó ugyanis 
összesen kétmillió forintos hát-
ralékot halmozott fel. A négy 
lépcsőház közül egyébként egy 
már korábban levált a tömb kö-
zös, gázkazánnal üzemelő fűté-
si rendszeréről - amikor egy-
szer a hátralékok miatt felme-
rült, hogy a távhőszolgáltató 
szerződést bont. A fűtés nélkül 
maradt további harminckét 
otthon lakói lépcsőházanként 
külön-külön szervezték meg az 
átállást. Végül mindenüt t az 
egyedi gázfűtés bevezetése mel-
lett döntöttek, ami lakáson-
ként hatszázezer forintba ke-
rült; a szerelési munkálatok ta-
valy késő őszre fejeződtek be. 

Közvetlenül az áttérést köve-

tően volt olyan szakember, aki 
azt jósolta: az új rendszer leg-
feljebb picit lesz olcsóbb a régi-
nél. A lakók ezzel szemben úgy 
gondolták, hogy komoly megta-
karításra számíthatnak. A 9. 
lépcsőházban lakó nyugdíjas, 
Kovács fózsefné például, aki-
nek az ot thonában az elsők kö-
zött szerelték fel a fűtést és a 
meleg vizet biztosító gázka-
zánt, elmondta: biztos abban, 
hogy jelentős összeget tud meg 
takarítani azzal, hogy a hőfokot 
maga állíthatja be a lakásban -
korábban, ha nagyon befűtöt-
ték nála, csak az ablakot nyit-
hatta ki. 

A Fűrész utcai tömb lakói 
most megkapták az első, valós 
fogyasztás alapján kiállított 
gázszámlákat - az első három 
hónapban ugyanis becsült fo-
gyasztás alapján számlázott a 
szolgáltató. Ezek alapján úgy 
tűnik, beigazolódtak várakozá-
saik. A beruházás szervezésé-
ben élen járó egyik lakó, Botlik 
Anita úgy tájékoztatta lapun-
kat: kétszobás, ötvenöt négy-
zetméteres lakásának fűtése ti-
zenegyezer forintba került a 
múlt hónapban, míg a tavalyi 
év hasonló időszakában har-
minchétezret kellett fizetnie. 
Lakótársaival beszélgetve azt is 
megtudta, másut t is hasonló a 
helyzet: a tavalyi számlák har-
madát-negyedét fizeti minden-
ki. 

SZABÓ IMRE 

A sós latyak fölcsapódik az elektromos alkatrészekre 

Hőiétől zárlatos a troli 
Tömeges leállás az idei télen 
még nem bénította meg a sze-
gedi elektromos tömegközleke-
dést, de a sós hólé változatlanul 
komoly károkat okoz a Szegedi 
Közlekedési Társaságnak. Zár-
latos trolitól nem kell tartani, a 
kocsiszekrény feszültségét min-
den fordulónál mérik. 

Latyakos időben még az is meg-
történhet, hogy egy trolibusz ko-
csiszekrényében 600 voltra ugrik 
föl a feszültség. A sóval kevert 
hólé kiválóan vezeti az áramot, s 
hiába szigetelik duplán a trolik 
elektromos egységeit, a rövidzár-
lat lehetősége mindig fönnáll. 
Ekkora bajtól azonban nem kell 
tartani, mert havas időben a tro-
likarosszériák feszültségét nem 
csak műszakba indulás előtt, de 
a végállomásokon minden fordu-
lóban mérik. A megengedett ha-
tár 60 volt. Még ez sem veszé-
lyes, de már 50 voltos feszültség-
nél sem engedik ki a kocsikat a 
forgalomba - tájékoztatta lapun-
kat Dózsa Gábor, a Szegedi Köz-
lekedési Társaság (SZKT) igazga-
tója. A félreértések tisztázására 
az igazgató megjegyezte: termé-
szetesen elismeri a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. er¿¿fe-
szítéseit az utak járhatóvá tételé-
ért, csupán a sózás okozta káro-
kat szeretné csökkenteni. 

A hólé két éve átmenetileg 
megbénította a szegedi tömeg-
közlekedést: a trolik közel fele 
kapott rövidzárlatot. Az idei telet 
jobban bírják az elektromos üze-
mű kocsik, de a sós latyak válto-
zatlanul komoly károkat okoz, a 
javítási költségek 20-30 száza-
lékkal is nőnek. Leállás az idei 
szezonban is előfordult: csupán 

A Csáky utcai telepen javítják a latyak miat t lerobbant trolikat Fotó: Schmidt Andrea 

KERESIK A MEGOLDÁST 
Szabó Ferenc, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. igazgatója megerősí-
tette: az SZKT vezetőivel közösen keresik a megoldást a sózás okozta károk 
csökkentésére. Az igazgató szerint elsődleges feladat a biztonságos közle-
kedés feltételeinek megteremtése, de a kht., amint nevében is kifejeződik, 
elkötelezett a környezetvédelmi szempontok érvényesítése terén is. 

csütörtökön két troli vált a forga-
lom kellős közepén harcképte-
lenné. Sokkal jobban viselik a té-
li megpróbáltatásokat az új és 
fölújított járművek. 

A trolik motorja a kocsik alsó 
részén helyezkedik el, mindössze 
17 centiméternyire az úttesttől, 
így az aszfalton kupacokban álló 
sós hókása valósággal bedúródik 
a motorba, s hiába a jó szigetelés, 

egy idő után mégis zárlat kelet-
kezik. De az utasok lábáról a 
padló résein át a motortérbe 
csorgó hólé is bajt okozhat. 
Mindezek ellen a tömítések javí-
tásával és a szigetelések állandó 
takarításával védekeznek. 

A villamosokat kevesebb ve-
szély fenyegeti. Zárlat nem for-
dulhat elő, mert a sínek földelés-
ként is szolgálnak. A régi kocsik 

Szeged legrégebbi halászbárkája nem lesz a felújított Stefánia szépe 

Keszeg pihen a fiókban 
Szeged legrégebbi hajói tervekre és pénzre várva 
vesztegelnek: a Szőke Tisza a téli kikötőben, a 
Keszeg pedig a raktári fiókban vár a sorára. 

A szegedi Tisza-parton a közelmúltig két jellegze-
tes hajótípus emlékeztetett a város vízi hagyomá-
nyaira. A Szőke Tisza gőzhajó azonban már évek 
óta a téli kikötőben vesztegel, a Keszeg pedig telje-
sen eltűnt a szemünk elől. Az utolsó szegedi ha-
lászbárkát 1969-ben tették partra, és aztán negyed-
századon át a várkertben pihent. A kilencvenes 
években, amikor a középkori templom maradvá-
nyainak feltárása elkezdődött, kiderült, hogy aka-
dályozza a régészek munkáját, ezért a Móra Ferenc 
Múzeum szakemberei a faszerkezetet az algyői kül-
ső raktárba szállíttatták. 

- A Keszeget egészben nem tudták felrakni a szál-
lítójárműre, ezért szét kellett szedni - tájékoztatott 
Vörös Gabriella igazgató. - Minden részét lemér-
ték, és dokumentáció készült a hajóról. Eredeti al-

kotóelemeit konzerválták, és így kerültek raktá-
runkba. Amikor elegendő anyagi fedezet áll rendel-
kezésre, ismét ki lehet állítani. 

- A bárka a húszas-harmincas években készült -
magyarázta Bárkányi Ildikó néprajzkutató. - Állaga 
a partra téve kezdett romlani. A faanyagnak, hiába 
kátrányozták és fedték le, nem tett jót a pára és a 
nagy hőingadozás. 

- A Keszeg másolata az ópusztaszeri emlékpark-
ban tekinthető meg - emlékeztetett Juhász Antal 
néprajzkutató. 

A múzeum igazgatója elmondta, hogy az önkor-
mányzattal egyeztetve tervek készülnek a Stefánia 
rehabilitációjára. Tavasszal folytatódik a múzeum 
melletti régészeti feltárás, s ha a Szent Erzsé-
bet-templom romjait kiásták, hozzácsatlakozhat a 
parkhoz és a várkerthez, valamint a múzeum lát-
ványvilágához. Az elképzelések között azonban a 
Keszeg bemutatása nem szerepel. 

DOMBAI TÜNDE 

Az egészségtelen ételeket nem árulhatják az iskolákban 

Iskolabüfék - fő az egészséges táplálkozás 
Kitiltaná az egészségtelen ételeket és 
italokat az iskolai büfékből, rendelettel 
szabályozná a tanintézményekben mű-
ködő automaták választékát szeptem-
bertől az Oktatási Minisztérium. A la-
punk által megkérdezett szegedi iskolák 
vezetői támogatják, hogy az egészséges 
táplálkozáshoz szükséges élelmiszerek 
maradjanak csak a büfékben. 

Ropit, üdítőt vettek a diákok, néhányan 
édességet vásároltak a szegedi Radnóti 
Miklós gimnázium büféjében tegnap az 
egyik kicsengetés után. 

- Ebben az iskolában kevés csokoládét 
fogyasztanak a tanulók. Inkább a szend-
vics kelendő - mondta Ducsay Gézáné, a 
büfé üzemeltetője. - A kóláról mindig 
megpróbálom lebeszélni a gyerekeket, de 
muszáj tartanunk, mert megőrülnek érte. 
Biztos vagyok abban, ha nálunk nem ve-
hetik meg, a kinti boltból hozzák be. 

- Nem vagyok nagy csoki fogyasztó, így 
nem bánom, ha nem lehet majd kapni a 
büfében - mondta az első osztályos Pécs-
váradi Aliz. A hátrébb álldogáló fiúk vi-

A szegedi Radnóti Miklós gimnázium büféjében kevés csoki fogy Fotó: Miskalczi Róbert 

szont azt mondták, kóla nélkül nem élet 
az élet, ha nem lesz a büfében, majd ott-
honról hoznak. 

- Én most kólát vettem - mondta a ma-

gyar-francia szakos tanárnő, Vajdáné Sás-
di Mercédesz. - Igaz, nem kávézom, s a 
gyerekeimnek sem adok szénsavas üdítőt. 
Szerintem nem a büfék kínálatán múlik a 

diákok egészsége. Amit itt nem kapnak 
meg, megeszik otthon. 

A csoki jobban fogy, mint a müzliszelet -
mondta a Kőrösy József Szakközépiskolá-
ban a büfében dolgozó Kenderest Nikolett. 

- Rostos üdítőből többféle vásárolható, 
mint szénsavasból. Kólából sokat vesz-
nek, a chipset azonban nem viszik a gye-
rekek. 

Az Eötvös József Gimnázium igazgató-
ja, Gera Tibor úgy véli, a diákok megvehe-
tik a boltban a szénsavas üdítőt, de az új 
szabályozással legalább nem ösztönzik 
őket a kevésbé egészséges termékek fo-
gyasztására. Miklós Mátyásné, a Móra Fe-
renc Szakközépiskola igazgatója is támo-
gatja, hogy bizonyos termékek kiszorulja-
nak az iskolabüféből. Az Oktatási Minisz-
térium tervezete szerint az iskolákból ki-
tiltják a koffeint és a hozzá adott cukrot 
tartalmazó üdítőket, maradhat viszont a 
nem feltétlenül egészségesebb light válto-
zat. A chipsnek és a csokinak és búcsút 
kell mondjanak a diákok, jön helyettük 
viszont a joghurt és a müzliszelet. 

NYEMCSOK ÉVA 

alján azonban még fagerendák 
tartják az ellenállásegységeket, s 
hiába vonják be víztaszító anyag-
gal a szerkezetet, a fölfröccsenő 
sós latyaktól keletkezett zárlat 
miatt a fa fölforrósodik és meg-
ég. 

Az, hogy kevesebb fönnakadást 
okozott az idei tél, a járművek 
fölkészítésének, valamint a kar-
bantartók és kocsivezetők áldo-
zatvállalásának köszönhető. A 
javítók, feszített tempóban, 
egyetlen éjszaka öt Tatra villa-
most hoztak rendbe a másnapi 
műszakra („békeidőben" ezt a 
munkát egy hét alatt végezték 
el). A trolivezetők pedig ebédide-
jüket is átütemezve, gyorsabban 
forgatták a több vonalon, váltva 
bevetett kocsikat. 

NY. P. 

h í r e k 

NEM SUGÁRZOTT A RÁDIÓ 88 
Pénteken négy órán át nem volt 
fogható a Rádió 88 sugárzott 
műsora az adótorony műszaki 
hibája miatt. A stúdió 
munkatársai azonban fél 12 
után is folytatták a munkát, 
hiszen az interneten és kábelen 
eljutott adásuk a hallgatókhoz. A 
Rádió 88 nem sokkal fél 4 után 
tért vissza az éterbe, akkorra 
javították meg az adótoronyban 
meghibásodott berendezést a 
szakemberek. 

BABGULYÁST OSZTOTT 
A LEO KLUB 
A Szegedi LEO Klub tegnap este 
ismét ételt osztott a 
hajléktalanoknak, ezúttal a 
Moszkvai krt. 3. szám alatt 
található Férfi Idényszálláson. 
Itt a zord téli estéken 
alkalmanként 40-50-en gyűlnek 
össze. A menü babgulyás volt 
kenyérrel, amit a Holdfény 
étterem készített el és ajánlott 
fel. A Szegedi LEO Klub - a 
szervezetről részletes 
információk a www.leo.hu 
internetes oldalon találhatók -
ugyanebben az étteremben tartja 
rendszeres üléseit is minden 
hónap első szerdáján 18 órakor. 

SZIQVÍZ, MÁSODSZOR 
A szegedi általános és 
középiskolások számára 
meghirdetett SZIQvíz, vagyis a 
Szegedi Ifjúsági Kvíz 
vetélkedősorozat második 
fordulójához érkezett. A 10 fős 
csapatok részt vettek az 
Örökségünk a Föld játékos 
vetélkedőn, amelyet a Tisza 
élővilágának emléknapja 
tiszteletére rendeztek meg az 
ifjúsági házban. Több mint 600 
diák - csapatok és szurkolók 
együtt - törte a fejét, hogy helyes 
válaszokat adjon a környezettel 
kapcsolatos kérdésekre. A 
második forduló témakörei a 
nemzeti parkok, a turizmus, a 
szelektív hulladékgyűjtés, a 
környezet- és természetvédelem, 
a gyógynövények, a védett 
állatok, a levegő és a víztisztaság. 

http://www.leo.hu

