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AZ IKREK 
MENETRENDJE 

wm A szegedi tujamatuzsálem a 
szabadtéri játékok ideje alatt 
közlekedik az l - e s villamos 
útvonalán csütörtök, péntek 
és szombat délutánonként 2 
és 8 óra között. A szegedi je-
gyek és bérletek érvényesek. 
A hangszórókból a város ne-
vezetességeiről Bálint Sándor 
és Péter László ismertető so-
rai hallhatók. Legelőször rek-
lámútja lesz: holnap délután 
médiamunkásokkal megy vé-
gig a vonalon, a nagyközönség 
a tervek szerint egy hét múlva 
szállhat föl rá. 

SZBK kutatóit, amikor négy év-
vel ezelőtt elhatározták: nyári tá-
bort szerveznek az élettudomá-
nyok iránt érdeklődő középisko-
lásoknak. Az idei e hét hétfőjén 
kezdődött és július 1-jéig tartó 
tábor negyven lakója közül tízen 
erdélyi, vajdasági és szlovákiai 
középiskolások, akiket szintén 
pályázataik alapján, tanáraik 
ajánlására választott ki egy szak-
emberekből álló zsűri. 

A kéthetes, bentlakásos, teljes 
ellátást biztosító tábor minden 
költségét a Straub Örökség Ala-
pítvány és a Kutató Diákokért 
Alapítvány fedezi, s támogatja a 
Szegedi Tudományegyetem, a 
Határon Túli Magyarok Hivata-
la, valamint a Biocenter Kft. és a 
Solvo Biotechnológiai Rt. is. A 
kéthetes szegedi vendégeskedés 
idején a zömmel harmadikos 
gimnazisták komoly szakmai 
képzésben részesülnek: egyetemi 
oktatók, az SZBK vezető kutatói, 
akadémikusai tartanak előadá-
sokat az élettudományok legkor-
szerűbb eredményeiről. A részt-
vevők a laborlátogatásokon meg-
ismerkednek a kísérleti munka 
rejtelmeivel is. 

A szervezők nem titkolt szán-
déka, hogy sikerül a diákok szá-
mára vonzóvá tenniük a manap-
ság kevésbé divatos kutatói pá-
lyát és az élettudományokat. 
Olyannyira, hogy remélik: néhá-
nyukat hamarosan hallgatóként, 
majd pár év múlva mikrobioló-
gusként, orvosként, ökológus-
ként vagy biotechnológiai szak-
emberként látják viszont. 

Jobban van az ablakon 
kiesett szentesi kisfiú 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Sokan aggódnak azért a négyéves szentesi kisfiúért, aki a múlt héten 
csütörtökön az esti órákban esett ki - valószínűsíthetően játék közben -
negyedik emeleti lakásuk ablakából. Renátát súlyos-életveszélyes sérü-
lésekkel szállította a mentőszolgálat a szegedi gyermekklinikára. Mint 
arról lapunkban beszámoltunk, az intenzív osztály illetékesei a szülők 
kérésére nem adtak információt a beteg állapotáról. Tegnap dél körül 
Szentes kertvárosi lakótelepén bekopogtunk abba a lakásba, ahonnan 
kiesett a fiú. A húszesztendős édesanya karján békésen aludt legkisebb 
gyermeke. Érdeklődésünkre, miszerint hogy van Renátó, az anyuka kö-
zölte: jobban van, de ennél többet nem kívánt elmondani. A szentesi 
kórházban fekvő harmadik kisfia állapotáról sem akart nyilatkozni. 

A szegedi Fidesz 
beszámoltatna 
Kiszorulnak a kereskedők és a kispénzű vásárlók a 
Mars térről és plázakereskedelem alakul a bérleti díj 
nagymértékű emelésének következtében - mondta 
tegnapi sajtótájékoztatóján Kohári Nándor fideszes 
önkormányzati képviselő. Elmondta: kezdeménye-
zik a második félévben a Ritek Rt. vezérigazgatójá-
nak valamint a Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének 
beszámolóját cégeik működéséről és díjszabásaikról. 
Kérik a Csongrád Megyei Munkaügyi Központot is, 
számoljon be a megye munkaerő-piaci helyzetéről, 
továbbá közgyűlési beszámolót kíván meghallgatni a 
Fidesz a szegedi csatornázási munkálatokról is. 

Topless-lesen 
Fürdőruhafelső nélkül is napozhatnak már a nők a 
szentesi strandon. Egyelőre azonban üresen maradt a 
szauna tetején kialaltított topless napozó: még egyet-
len hölgy sem élt az új lehetőséggel. A félmeztelen 
fürdőzésről egészen különbözőképpen vélekednek a 
megye strandjain. Csongrádon szóba sem jöhet, hogy 
a nők fedetlen keblekkel adják át magukat a napfény 
és a víz örömeinek. A tiltás oka az, hogy meztelenke-
désre alkalmas terület elkülönítésére nincs elegendő 
hely., Makón és Hódmezővásárhelyen homlokegye-
nest másképp vélekednek: a két városban évtizedek 
óta elfogadott az egy szál alsóban strandoló nők látvá-
nya. Szegeden hallgatólagosan vesznek tudomást a 
toplessről. 

Nyári tábor 
kutató 
diákoknak 
TUDÓSÍTÓNKTÓL 

Szülők, tanárok, diákok a meg-
mondhatói, mekkora bizonyta-
lanság tölti el a középiskolások 
többségét, amikor 16-18 évesen 
arról kell dönteniük, milyen pá-
lyát válasszanak maguknak. 

A diákok látókörének szélesí-
tése mellett a biológus-utánpót-
lás biztosítása is vezérelte az 

Száz éve - és most megint - sínen a szegedi nosztalgiavillamos 

Muzeális tuja „száguldozik" a belvárosban 

Péter László rendhagyó programajánlója 

Ismerjük meg saját 
városunkat! 
Folytatás az 1. oldalról 

A 280 millió forintos rekonstrukció fél évet csúszott - tegnap átadták 

Akadálymentesített hivatal 

mekből átmentenünk. Mivel a 
kocsik egyesével közlekedtek, az 
ikerpár mindkét tagjában hajtó-
motor működött. Végsebessége 
elérhetné akár a 40 kilométert, 
sőt éjszaka ötvennel is repeszt-
hetne. A mostani tujaikreket 
két egyforma korú és hasonló 
kinézetű kocsiból állítottuk ösz-
sze az utazóközönségnek. Aki 
különbséget vesz észre, szóljon 
- mi igyekeztünk a kettőt telje-
sen egyformára csiszolni. 

DOMBAI T Ü N D E 

Szeged legjobb ismerőjét nagyon 
kellemesen érintette a hír: hely-
történeti írásaiból vett idézetek-
kel ismertetik meg a várost a kö-
zeljövőben induló nosztalgiavil-
lamos utasaival. Ragyogó ötlet-
nek tartotta a múzeumi szakem-
berekét: a szegedi tuján huszon-
hat megállós körutazást lehet 
tenni, és nem csupán a villamos-
matuzsálemben gyönyörködhe-
tünk, hanem a nevezetességek-
ről Bálint Sándortól és tőle szár-
mazó, általuk összegyűjtött érde-
kességeket tudhatunk meg. 

- Bálint Sándor kezdeményez-
te ugyancsak, majd továbbfej-
lesztettem az ötletet, hogy Költé-
szet az utcán címmel Szeged kü-
lönböző pontjain emléktáblákat 
helyezhetnénk el - fűzte tovább a 
gondolatot. - Párizsi az eredeti 
gondolat, de nálunk is fontos 
lenne, hogy a városlakók Juhász 
Gyula és József Attila egy-egy rö-
vid idézetével ismerjék meg a 
környezetüket. Hiszen csak úgy 
szerethetjük a várost, és mutat-
hatjuk meg másoknak, ha ismer-
jük. Ha tudjuk, minek a folytatá-
sai vagyunk. 

A múzeumok éjszakájáról, 
melyet a hét végén először ren-
deznek meg Szegeden Péter Lász-
lónak a karcagi és makói múze-
umigazgatói évei jutottak eszé-
be... - A Szent Iván-éji bálról 
sem a tánc idéződik bennem, ha-
nem a hajdan volt népszokások, 
mint amilyen az újszentiváni 
tűzugrás. Hallom, idén ez is lesz 
Újszentivánon, Zsombón pedig 
aratóünnepet rendeznek. Örülök 

Péter László: Én nyitom meg a 
rózsakiállítást a szőregi idősek 
o t t h o n á b a n Fotó: Miskolczi Róbert 

neki, bár egy kissé mesterkélt-
nek tűnnek ezek a felújítások. 
Faluhelyen nem is igen tartottak 
ilyeneket, inkább az uradalmi 
birtokokon igyekezett az uraság 
ünnepséggel összefogni a kör-
nyékbelieket. Persze ma is kö-
zösségformáló események lehet-
nek. Bekapcsolódhatnak fiatalok 
és idősek, akárcsak a néptáncba, 
mely túlélte az évszázadokat. A 
néptáncfesztivál zenehallgatásra 
is kiváló alkalom és a nézelődés-
hez szintúgy. 

- Szenvedélyes újságolvasó va-
gyok, rendszeresen lapozom a fo-
lyóiratokat és hetilapokat, szép-
irodalomból inkább a verseket 
kedvelem, regényre nem érek rá 
- válaszolta Péter László a kér-
désre: mivel tölti a dús programú 
hétvégét. - írás-olvasás, az a dol-
gom most is. 

DOMBAI T Ü N D E 

"Ifegnap délelőtt hivatalosan is átadták a 
szegedi polgármesteri hivatal szürke ház-
nak becézett épületét. A felújítás során két 
új ügyfélszolgálatot is kialakítottak, az épü-
letbe felvonót szereltek be, emelő segíti a 
kerekes székeseket. 

A mozgássérültek el tudnak menni a polgármesterig is A KÉSÉS OKA 
Az épület átadásának eredeti határideje 2004 vé-
gén lett volna. Egyrészt a kivitelező hibái, más-
részt a város időközben megváltoztatott elképze-
lései miatt csúszott fél évet a befejezés. Tavaly az 
épület csúnyán beázott, amikor lebontották a te-
tőt a homlokzat egyes részeiről pedig leszakadt 
a vakolat, mert túl hidegben dolgoztak a kőműve-
sek. A hátsó kapuba épített transzformátor ösz-
szevissza futó vezetékei szintén nehezítették a 
kivitelezést. 

az újságírókat, hogy nemsokára szükségtelen 
lesz két markos ember segítsége a két épület 
közötti szintkülönbség áthidalásához, az 
emelőt már tervezik. 

A „szürke ház" műemlék, 1883-ban épült. 
A mostani munkákkal a tetőszerkezetet tel-
jesen felújították, a homlokzatot megszépí-
tették, az ablakokat, ajtókat, ha kellett kicse-
rélték, vagy rendbe hozták - magyarázta Bor-

Fotó: Gyenes Kálmán 

gói Alán. A beruházásért felelős csoportveze-
tő megmutatta az újra megnyitott hátsó ka-
put. Ezt eddig egy transzformátorház és egy 
műhely foglalta el, de most ezeket sikerült 
áthelyezni. Az épület stílusához illeszkedő, 
elegáns mosdók lettek a legszebb helyiségek 
a házban, hiszen az irodák átépítése még hát-
ra van. 

M. B. I. 

Újjászületett a százesztendős 
szegedi tujamatuzsálem és az 
ikerkocsi a szabadtéri játékok 
idején közlekedik majd az l-es 
villamos vonalán. 

A szegedi polgármesteri hivatal szürke épü-
lete az első ütemben 280 millió forintból 
újult meg. Az épület egy emelőnek köszön-
hetően kerekes székkel is megközelíthető. 
Pelenkázó is található az új irodaházban, ha 
éppen egy nagyon fiatal polgárnak arra len-
ne szüksége - mondta el Botka László pol-
gármester az átadáson. Két ügyfélszolgálati 
iroda újult meg, a műemléképület előcsar-
nokában pedig kibontották a válaszfalakat, 
így előkerültek az eddig elrejtett oszlopok. A 
felújítást Weintrager Adolf és Szögi László 
tervezte. 

A polgármester megköszönte a hivatal dol-
gozóinak a türelmét, a fölújítás ugyanis szá-
mos kényelmetlenséggel járt. Azt ígérte, a 
következő ütemben az irodák felújítása kö-
vetkezik, hogy a hivatali dolgozók munkakö-
rülményein javítsanak. 

A szalag átvágása után először juthattak be 
az épületbe saját erejükből kerekes székkel a 
mozgássérültek. Egy ideiglenes rámpán a 
„torony alá" is átjutottak a sóhajok hídján 
keresztül, így a polgármester bemutathatta a 
vendégeknek a közgyűlési termet és a saját 
irodáját is. Mózes Ervin jegyző megnyugtatta 

- Favázzal került ki a budapesti 
gyárból száz évvel ezelőtt, és 
1957-ben öltöztették új egyenru-
hába, vasból - mondja a régi-új 
nosztalgiavillamosról a Szegedi 
Közlekedési Társaság forgalom-
technológiai és oktatási csoport-
vezetője. Nagy István szerint ér-
demes körbenézni a vezetőfülké-
ben, hiszen nem mindennap lát-
hatunk eredeti menetkapcsolót. 
Muzeális darab a kurblis kézifék 
is, amely már csak látványelem: 
az ikerkocsikat légfékkel állítja 
meg a vezető, ám ez szintén ipar-
történeti érdekesség. Szemügyre 
vettük a kézihaj tányos ablaktör-
lőt, valamint a szintúgy kézi erő-
vel működésbe hozható - ho-
mokszóró lapátot. 

- Másképp működik a két vil-
lamoskocsi, mint a modern 
cseh utódok - magyarázta Vajas 
József műszaki technológiai 
csoportvezető. - Külön nyolc 
órában kell „rágyakorolniuk" a 
vezetőknek. Egy év alatt újítot-
tuk föl, 3 millió forint értékű 
anyagból, rengeteg munkával. A 
vázig visszavetkőztettük a járgá-

nyokat, kicseréltük a vasszerke-
zeteket, új faburkolatokat épí-
tet tünk be, kivéve a padokat -
azok a régiek. A megállóban 

nézzék majd meg a régifajta 
áramszedőt, felszálláskor pedig 
a nosztalgia-tolóajtót, amely egy 
rántással kétfelé húzódik. A pe-

ronokat elválasztó csapóajtók is 
a hajdani konstrukcióból ma-
radtak, és a veretes rézdíszek fe-
lét szintén sikerült a matuzsále-

Fotó: Schmidt Andrea A nosztalgiavillamos a remiz udvarán 


