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Szeri István 90 katonát riadóztatott április elsején 

Balul is elsülhet 
a bolondnapi ugratás 
Nem tudni biztosan, honnan 
ered az áprilisi tréfa. A legem-
lékezetesebb ugratásról sokan 
anekdotáznak, mások viszont 
nem szívesen emlékeznek - pél-
dául Czutor Zoltán szegedi ze-
nészt majdnem kicsapták a 
gimnáziumból egy balul elsült 
tréfa miatt. * 

iz^Sk Április bolondja az, akit április 
l-jén tréfásan rászednek, akivel 
a bolondját járatják, hogy aztán 
jól kikacagják. Hogy ez a népszo-
kás honnan ered, nem tudni biz-
tosan. Mondják, hogy az április 
csalfa, változó hónap, s ez lehet a 
magyarázata a tréfálkozásnak. 
Mások szerint ősi kelta szokás 
maradványa, amikor április ele-
jén bohó, vidám tavaszi ünnepe-
ket ültek. Más vélemények sze-
rint a szokás IX. Károly rendele-
téből ered, amely 1564-ben az új 
esztendőt április 1-jéről áttette 
január 1-jére. 

A Szegedről elszármazott ze-
nésznek, Czutor Zoltánnak kis 
híján a jövője, a sorsa került ve-

QNGYILKQSSAG TRÉFA MIATT 
H J Az áprilisi tréfa nem mindig sike-

rül jól. Egy feljegyzés szerint Ma-
gyarországon 1891-ben egy vidéki 
kisvárosban egy anya és leánya 
öngyilkos lett egy levél miatt. „Vic-
ces" ismerősük április elsején azt 
írta nekik Budapestről, hogy az 
asszony katonai szolgálatot telje-
sítő fia, illetve a lány bátyja hadi-
törvényszék elé került, ahol halál-
ra ítélték, mert - lekopott a cipő-
sarka. 

szélybe, amikor 1987-ben rosz-
szul sült el áprilisi tréfájuk. A 
fiatalember két barátjával - He-
ver Gáborral, aki azóta színész 
lett és Leonardo DiCaprio állan-
dó magyarhangja, illetve Borbás 
Zoltánnal - a diákigazgató-vá-
lasztáson 3 + 0 néven énekes 
formában adta elő kortesbeszé-
dét - tanárokat parodizálva, 
utánozva. 

- Ez olyan jól sikerült, hogy ki 
akartak rúgni minket a Radnóti-
ból. Az akkori keményvonalas 
vezetés nem értékelte a humo-
runkat, így aztán hihetetlen tor-
túrán estünk át utána. Egyes ta-
nárok a mai napig meg vannak 
sértődve, pedig mi csak áprilisi 
tréfának szántuk a paródiát -
mesélte Czutor. 

A Tisza Volán Rt. vezérigazga-
tója, egyben a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke, Szeri István számára egy 
1970-ben történt ugratás volt a 
legemlékezetesebb. 

- Katona voltam, a mélységi 
felderítő századnál szolgáltam, s 
én voltam az ügyeletes az alegy-
ségnél, amikor reggel felhívott 
egy kolléga, aki nagyon jól tudta 
utánozni a zászlóaljparancsnok 
hangját, és közölte, hogy „Szeri 
elvtárs, riadó, teljes menetfelsze-
relésben sorakozó a gyakorlóté-
ren! Riadóztassa az alegységet!" 
Erre e kora reggelen 90 embert 
„megmozgattam". A parancs 
csak akkor vált gyanússá, amikor 
láttam, hogy a barátom moso-
lyogva integet a laktanya ablaká-
ból. 

A. T. J. 

Búcsúzott a Novotel igazgatója 

Kunz Péter utóda 
Szabó Mihály 
Hangulatos, a Molnár Dixieland Band zenéjével kísért délutáni fogadá-
son, partnerpartin búcsúzott barátaitól és üzletfeleitől Kunz Péter, a No-
votel nyugdíjba vonuló igazgatója. Tegnapi utolsó munkanapja végén 
családjának, munkatársainak és a szegedieknek köszönte meg azt a se-
gítséget, amit tevékenysége során, 1999-2005. között tőlük kapott. 

„A rendes játékidő véget ért" - fogalmazott Kunz Péter, hiszen 65 
évesen, 47 éves szállodás múlttal készül egy másik életre, amelyben 
nem szeretne elszakadni szeretett szakmájától, hivatásától. Elmond-
ta: budapestiként érkezett a Novotel rekonstrukciójakor a városba, 
mely kedvesen fogadta, és ahol le is telepedett. Szeged szerinte adott-
ságai miatt sikerre van ítélve, és reméli, hogy a jövő formálásában 
szerepe lesz utódjának, Szabó Mihálynak is, akivel nyolc évig dolgo-
zott együtt. 

lllemhelykereső körút Szegeden - jelzőtábla nélkül 

Öt WC-bői egy működik 
Szegeden az öt belvárosi nyil-
vános illemhely közül tegnap 
kora délután hármat zárva ta-
láltunk, egyet átalakítanak, az 
egyetlen működő viszont várja a 
szükségtől szenvedőket. Az Ara-
di vértanúk terén viszont a ko-
rábbi toalett helyén már büfé 
üzemel. Kiderült: a turisták 
csak véletlenül akadnak rá a 
köz-WC-kre, mert azok helyét 
táblákkal nem jelzik. 

A Belvárosi híd lábánál, a játszó-
téren álló illemhelyet egy férfi 
már harmadszor kerüli meg. 
Óvatosan megkopogtatja az 
egyik ajtót, de aztán észreveszi, 
hogy ott a lakat rajta. Tanácstala-
nul körbenéz, széttárja karját, 
amikor megszólítjuk, s felvilágo-
sítjuk, hogy jobb, ha a szemközti 
cukrászdát veszi célba. Az Auszt-
riában, Bruck an der Leithaban 
élő Dax Rudolf elárulja, tapaszta-
lata szerint Magyarországon 
máshol sem jobb a helyzet. 

- És hol található még nyilvá-
nos WC Szegeden? Miért nem 
jelzik táblák? - halmoz el kérdé-
seivel a fiatalember. Hiába sorol-
juk az utcákat, ez a turistának 
nem mond semmit, így aztán el-
indul toronyiránt. Később az 
egyik gyorsétteremben futunk 
össze az osztrák férfival, aki 
megkönnyebbülten, jóízűen fala-
tozik. Ott azt tapasztaljuk, hogy 
az illemhelyre bárki bemehet, 
bár tavaly még fizetni kellett a 
szolgáltatásért. A másik ilyen 
jellegű étkezdében viszont meg-
unták a csak toalettre betérő 
vendégeket, ezért a blokkon fel-
tüntetett kóddal lehet kinyitni a 
WC-ajtót. 

A Dóm melletti vizelde is zár-
va, csak a szabadtéri játékok ide-
je alatt nyitják ki. Az iszonyatos 
bűz viszont arról árulkodik, 
gyakran előfordulhat, hogy akit a 
zárt ajtó megállít, a sarokban 
megkönnyebbül. A kivételek kö-

Próbálkozni lehet, bejutni nem - ezt tapasztalta az osztrák Dax Rudolf a Belvárosi híd lábá-
n á l Fotó: Schmidt Andrea 

CSAK TERVEZIK 
Szegeden, ha a turistára rájön a szapora, akkor a legkézenfekvőbb, ha be-
tér egy vendéglátóhelyre, mivel egyetlen tábla sem jelzi, hogy hol található 
nyilvános toalett. Ám a belvárosi éttermekben, de a Kárász utcai cukrász-
dában sem szeretik, ha csak azért érkezik a vendég, hogy elvégezze dolgát. 
Szojka Emese, az önkormányzati fejlesztési iroda településfejlesztési refe-
rense úgy tudja, tervezik az illemhelyeket jelző táblák kirakását, de csak a 
felújítások végeztével. 

zé tartozik a Kárpátaljáról, Be-
regszászról idelátogató Molnár 
András, aki kétszer is visszafor-
dul. 

- Hol találok Szegeden WC-t? -
kérdezi végül tanácstalanul. A kö-
zeli éttermet javasoljuk, ami vi-
szont nem nyeri meg a tetszését. 

- Ott leültetnek és háromezret 
elkérnek, drága mulatság lenne, 
ezért inkább leszaladok a Ti-
sza-partra - mondja, majd távo-
zóban még utánunk szól, hogy 
náluk szállodát építettek a WC 
helyén. 

Körutunkon az Aradi vértanúk 

Kalmár Lászlóra emlékeznek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetem 
Informatikai Tanszékcsoportja 
emlékülést rendez az egyetem 
egykori kiváló matematikusa, 
az iskolateremtő Kalmár Lász-
ló professzor tiszteletére, szü-
letésének 100. évfordulója al-

kalmából. Holnap, szombaton 
délelőtt 10 órakor a SZAB So-
mogyi utcai székházában Cser-
nay László professzor, az SZTE 
Nukleáris Medicina Intézet 
igazgatója nyitja meg az em-
lékülést, Csirik János profesz-
szor, az Informatikai Tanszék-
csoport vezetője Kalmár László 

munkásságát foglalja össze, 
Gábor T. Herman, a City Uni-
versity of New York professzo-
ra Kalmár Lászlóhoz fűződő 
emlékeiről beszél. 

A résztvevők megkoszorúz-
zák a matemat ikus portréját a 
Dóm téri Nemzeti Emlékcsar-
nokban. 

Megszépül Szeged első magas épülete 

Húszmillió forintot nyert a Sellő-ház 
Fölújítják az évtizedek óta elhanya-
golt szegedi Sellő-házat. Az épület 20 
mill ió forintot nyert az ipari techno-
lógiával készült épületek rekonstruk-
ciójára kiírt pályázaton. Az önkor-
mányzat hozzájárulásával és a lakó-
közösség önrészével együtt 63 mill ió 
forintot költhetnek a hőszigetelésre, 
tetőjavításra és az elektromos vezeté-
kek cseréjére. 

A szegedi Sellő-ház 20 millió forintot 
nyert az ipari technológiával készült épü-
letek szigetelésére és fűtéskorszerűsítésé-
re kiírt pályázaton. Az önkormányzat és a 
lakóközösség ugyancsak 20-20 millió fo-
rinttal járul hozzá a fölújítás költségeihez 
- tájékoztatta lapunkat Szondi Ildikó, a 
körzet önkormányzati képviselője, aki 
szervezőmunkájával járult hozzá a siker-
hez. 

A ház lakói évtizedek óta várták az idő 
múlásával mindinkább sürgetőbbé váló 
fölújítást. Korábban megírtuk, hogy több 
helyen szivárgott a gáz, a pamuttal szige-
telt alumínium áramvezetékek pedig már 
egy szikrától lángra lobbanhattak volna, 
ezért robbanásveszélytől is kellett tartani. 
A Dégáz Rt. annyira veszélyesnek látta a 
helyzetet, hogy válaszút elé állította a la-
kókat: vagy fölújítják a vezetékeket, vagy 
leállítják a szolgáltatást. 

A fölújításra a társasháznak nem volt 
pénze, de hiába pályáztak a Széchenyi-

A Sellő-ház rekonstrukciójára összesen 
63 millió forintot fordítanak - válaszolta 
kérdésünkre Gondi Árpád, az épület keze-
lését ellátó SZISZ Szeged Kft. vezetője. 
Ebből a pénzből a teljes külső hőszigete-
lésre, a tető fölújítására, valamint a közös 
helyiségek elektromos hálózatának cseré-
jére futja. A munka a szerződéskötések 
után, várhatóan augusztusban kezdődhet. 

Az épület vegyes tulajdonú. Németh Ist-
ván, a pályáztatást lebonyolító, és a részt-
vevőket szakmai tanácsokkal segítő IKV 
Rt. elnök-vezérigazgatója megerősítette, 
hogy az ingatlankezelő természetesen vál-
lalja az önkormányzati tulajdonú lakások 
fölújításának költségeit. 

NY. P. 

A Sellő-ház felújításra vár Fotó: Gyenes Kálmán 

program támogatására. A Szegedi Ingat-
lankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. (IKV 
Rt.) 2002. évi számításai szerint a hom-
lokzat hőszigetelése, valamint a gáz- és 
elektromos rendszer fölújítása 70,5 millió 
forintba került volna. 

A gázcsöveket időközben kicserélték, a 
rekonstrukció 3 millió 700 ezer forintba 

került. Az elavult elektromos hálózat re-
konstrukciójára azonban eddig nem jutott 
pénz. A régi drótok néhány éve tüzet fog-
tak a biciklitárolóban, szerencsére időben 
elfojtották a lángokat. Más veszély is le-
selkedett a lakókra: egy hét emelet magas-
ból lezuhanó vakolatdarab kis híján 
agyonütött'valakit. 

ÚJRA PALYAZHATNAK 
A szegedi panelfekonstrukciós prog-
ram eddigi sikerei egyre több társas-
házi közösséget győznek meg arról, 
hogy érdemes támogatásért folyamod-
ni. A tavalyi pályázaton induló 22 sze-
gedi épület mindegyike kap támoga-
tást, a központi hozzájárulás összesen 
100 millió forint - fejtette ki Németh 
István, az IKV Rt. igazgatója. A prog-
ram folytatódik: az újabb lehetőségről 
a következő hetekben tájékoztatják a 
társasházakat. 

terére érünk, ahol a régi toalett 
helyén büfét találunk. 

- Ha sürgős, menjenek át a ren-
delőintézetbe. Odaküldünk min-
denkit - világosít fel az ajtóban álló 
és mobilozó alkalmazott. Még bír-
juk a feszültséget, ezért irány a 
Szent István tér. Elkésünk. Ott 
csak délig tart nyitva az illemhely -
világosít fel egy tehertaxis. A Bar-
tók térre is hiába megyünk, mert 
ott kőművesek alakítják át az épü-
letet. Az utolsó reményünk a Kár-
olyi utca, a régi Napsugár bisztró 
alagsora, ahol végre nyitott ajtót és 
működő köz-WC-t találtunk. Aki-
tartásnak, a helyismeretnek és a jó 
veseműködésnek köszönhetően 
szárazon megúsztuk a túrát. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

Utazás 
kiállítás a 
Hangárban 
Ma 13 órakor nyílik és vasárnap 
este zárja kapuit a Hangárban a 
X I I . Szegedi Utazás Szakkiál-
lítás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A vidék legnagyobb utazási szak-
kiállításának számít a ma 13 óra-
kor kezdődő bemutató a Hangár 
Expó és Konferencia-központban. 
Ez Szeged vásárvárosának idei 
harmadik szakkiállítása. 

A rendezvényen száz hazai és 
külföldi kiállító mutatja be kínála-
tát, köztük számos hazai fürdő-
hely és gyógyvíz. Az Utazás kiállí-
táson szereplő irodák ajánlatai alá-
támasztják azokat a megfigyelése-
ket, hogy az utóbbi években jelen-
tős fejlődésnek indult a belföldi tu-
rizmus. Mivel a rendezvény kiváló 
lehetőséget nyújt Szeged bemuta-
tására az ideérkezett vendégeknek, 
a kiállításon a város is felvonultat-
ja programjait. A szegedi Tburin-
form a testvérvárosokkal, Darms-
tadttal és Szabadkával, valamint 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történe-
ti Emlékparkkal közös standon ál-
lít ki. Ma Botka László szegedi pol-
gármester és Kucsera Géza, Sza-
badka első polgára turisztikai 
együttműködési megállapodást ír 
alá. A kiállításnak a belföldi tu-
rizmuson kívül kiemelt témája 
Románia, Erdély, valamint a 
gyógyvizek - ezek egészségügyi 
hasznosításáról ma fél kettőkor 
nemzetközi balneológiai konfe-
rencia kezdődik. A háromnapos 
programsorozat idején újra 15 
percenként közlekednek az in-
gyenes Cora-Hangár járatok. A 
kiállítás szombaton és vasárnap 
10-18 óra között tart nyitva. 


