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Villamosváltozások 
A tanévkezdettől öt perccel ko-
rábban indul az első villamos az 
l-es vonalon - tájékoztatta la-
punkat a Szegedi Közlekedési 
Társaság (SZKT). A kocsik haj-
nalban 7-8 percenként, reggeli 
csúcsidőben 3-5 percenként, 
napközben pedig 4-6 percenként 
követik egymást. A többi villa-
mos* és trolibuszjárat menet-
rendje változatlan. 

Szeptembertől módosul az 
SZKT-bérletpénztárainak nyitva 
tartása is. A Vár utcában, a Du-

gonics téren és az Aradi vértanúk 
terén működő pavilonok a ko-
rábbinál tovább tartanak nyitva. 
A Csillag téri és újszegedi bérlet-
pénztárak viszont korábban be-
zárnak. A nagyállomásnál és a 
Mérey utcában található pénztár, 
illetve a Közönségkapcsolatok 
Iroda nyitvatartási ideje nem vál-
tozik. Bővebb felvilágosítást a 
bérletpénztárakban és a közön-
ségkapcsolati irodában (Szeged, 
Zrínyi utca 4-8., 62/485-495) 
kérhetnek az érdeklődők. 

Hamis illat a vámon 
Több mint nyolcmillió forint ér-
tékű hamis illatszert találtak a 
vámosok a gyulai határátkelő-
helynél egy teherautóban hétfőn. 
A magyar állampolgárságú és 
magyar honosságú tehergépjár-
művel belépni szándékozó férfi a 
benyújtott okmányai szerint Tö-
rökországból szállított Magyar-
országra ruházati és kozmetikai 
termékeket - mondta Bácsi Atti-
la főhadnagy, a Vám- és Pénz-
ügyőrség Dél-alföldi Regionális 
Parancsnokságának sajtófelelő-
se. 

A pénzügyőr a tételes vizsgálat 
során a bejelentett árukon kívül 
márkavédett kozmetikai termé-
keket talált, amelyekhez a véd-
jegyjogosultak engedélyét a sofőr 
nem tudta bemutatni. 

A több mint nyolcmillió forint 
értékű, kartondobozokba rejtett 
2241 darab illatszert a vámhiva-
tal lefoglalta, és az áru hamis 
megjelölése bűncselekmény el-
követése miatt ismeretlen tettes 
ellen feljelentést tett a Vám- és 
Pénzügyőrség Dél-alföldi Nyo-
mozó Hivatalánál. 

Vásárhelyen már 
nem a víz az úr 
Miután sikerült elvezetni a vizet, egy erős vasbeton szerkezet elkészí-
tésével folytatódik a napokban Vásárhely egyik legfontosabb beruhá-
zása. A Strabag Rt. a Kaszap utcán építi az utat, mégpedig ott, ahol a 
vasúti töltésbe aluljárót vágtak. Ez itt mindig nádas, nedves terület 
volt, idén a víz a töltést is megrongálta. A tervek szerint októbertől 
már itt halad át a 4 7-es út forgalma. 

Alighanem a legfontosabb váro-
si építkezést folytatja a Strabag 
Rt. Vásárhelyen. A terület víz-
telenítését követően a napok-
ban fogott hozzá a cég a Kaszap 
utcai leendő átkötő ú t vasúti 
töltés alatti, hiányzó részének 
elkészítéséhez. Mint emlékeze-
tes, a Bagolyvár vendéglő, illet-
ve a laktanya melletti, jelenleg 
használaton kívüli körforgalom 
között a város építteti meg azt a 
hiányzó útszakaszt, mely lehe-
tővé teszi, hogy a 47-es főút 
Szeged felől ezentúl ne az Ady 
Endre utca végénél lévő vasúti 
átjárón, hanem néhány száz 
méterrel keletre, a vasúti töltés 
alatt fúrt alagúton át lépjen be a 
városba, s ezzel az á tmenő for-
galom elkerülje a Kertváros és a 
belváros egy részét. 

A 216 millió forint értékű 
munkába a kivitelező Strabag Rt. 
már tavaly ősszel belekezdett. 

Ennek során készült el a Penny 
Markét és a lőtér közötti útsza-
kasz, beleértve a kerékpárutat is. 
A munkálatokat azonban az 
utolsó szakaszon a csapadékvíz 
miatt félbe kellett hagyni. A hólé 
pedig márciusban elsodorta a 
vasúti töltés egy részét is, így azt 
is helyre kellett állítani. A terüle-
tet ismerő vásárhelyiek tudják, 
hogy ez a szakasz mindig is nád-
dal, vízzel borított, lefolyástalan 
terület volt, az egykori Hód-tó 
maradványa. 

A Strabag erre a hiányzó sza-
kaszra vasbeton útszerkezetet 
készített, s a munkálatok most 
ennek a betonozásával folytatód-
nak. A tervek szerint a leaszfal-
tozott, kipadkázott útszakaszt 
október elején vehetik birtokba 
az autósok, azaz ekkortól helye-
zik át a főutat az új nyomvonal-
ra. 

B . K . A . 

Megnyílt a fedett gyógyfürdő a felújítás után, hamarosan zár a SZUE 

Kalapemelés a Gomba előtt 

Hangulatos játékok a medencében Fotó: Gyenes Kálmán 

Két hét alatt fölújí tották az újszegedi Gyógy- és Tfermálfürdő 
gépészeti berendezéseit. Hamarosan bezár a Ligetfürdő úszó-
medencéje, ahová most építik be a vízforgatót. A Partfürdőn 
befejezték a SZIN legföltűnőbb nyomainak eltüntetését, készül-
nek a halfesztiválra. 

Egész nyáron folyamatosan vál-
tozik az újszegedi fürdők nyitva 
tartása a felújítások, átépítések 
miatt . Mától várhatóan már va-
lamennyi medencéje működik 
a Gyógy- és Termálfürdőnek, 
azaz a Gombának. A fedett für-
dőben az elmúlt hetekben föl-
újí tották a gépészeti berendezé-
seket. Bánáti Antal a Szegedi 
Fürdők igazgatója elmondta: 
hosszú évek elmaradását kellett 
behozni, a csőhálózat állapota 
leromlott. Savval vízkőtelení-
tették a vezetékeket, átmosták 
a gépeket. Megjavították a szel-
lőzést, így kevésbé párásodik az 
épület. A medencék melletti vá-
pacsatornákat új műanyag csí-

kokkal fedték; csempéztek, fes-
tettek, takarítottak és az előte-
ret kis pihenő résszel tették kel-
lemesebbé. Egy újabb, két mé-
ter magas csúszdát helyeztek el 
a kicsik kedvéért a langyos pan-
csolda partján. Az épület hom-
lokzatán új a felirat, már azt is 
hirdeti: a régi „termál", egy ide-
je hivatalosan gyógyfürdővé 
nyilváníttatott. 

A nagy változás azonban jövő-
re esedékes. Bánáti reméli, hogy 
2006-ban sort keríthetnek a víz-
forgató beépítésére. A gyógy és 
termál ülőmedencében nem sza-
bad forgatni a vizet, de az úszó-
medencében és a strandmeden-
cében ez előírás. Ez a felújítás 

már a látogatók számára is látvá-
nyos változásokat hozhat. 

Az újszegedi fürdők megújulá-
sa a Ligetfürdőben, azaz a 
SZUE-ban folytatódik. A él-
ménymedence és a csúszdák át-
adása óta látványosan nőtt a for-
galom. A meleg vizű élményme-
dencében még borús időben is 
szívesen pancsolnak a vendégek, 
masszíroztatják magukat a föltö-
rő légbuborékokkal. Az új me-
dencét a legkorszerűbb vízforga-
tó berendezéssel szerelték föl és a 
Dóra gyógyvízkút hőjével mele-
gítik. 

Szeptember 18-án bezárják a 
Ligetfürdőt, ekkor kezdik el az 
úszómedence vízforgatóját építe-
ni - tájékoztatott Bánáti Antal. A 
fürdőigazgató elmondta: a föld 
alá süllyesztett gépészeti beren-
dezéseket a medence Tisza felőli 
oldalán helyezik el. Amikor újra 
kinyit a vízforgatott medence, 

Vénusz-Jupiter randevú 
Rendkívül látványos égi jelenséget figyelhetnek 
meg ma és holnap, szeptember első két éjszakáján 
- ezen belül is a kora esti órákban - az emberek: a 
Vénusz és a Jupiter találkozását. 

Mintegy két Hold-átmérőnyire közelíti meg egy-
mást a két, fényes csillagnak tűnő bolygó - mondja 
Szatmáry Károly csillagász, a Szegedi Tudomány-
egyetem docense. Hol keresse, aki látni szeretné 
őket? Dél-délnyugati irányban, a Szűz (Virgo) csil-
lagképben. Kettejük közül a Vénusz mozog gyor-
sabban, jobbról egyre inkább megközelítve a Jupi-
tert, s mintegy a Jupiter alá kerül. 

Sokáig azt hitték a tudósok - fűzi hozzá a csilla-
gász - , hogy aZ időszámításunk előtt 5-ben, az 
Oroszlán csillagképben megfigyelt Jupiter-Vénusz 
együttállás, a két, egymást megközelítő bolygó egy-
beolvadónak tűnő fénye volt a Jézus születését jelző 
„betlehemi csillag". Aztán kiderítették: nem ez 
volt, hanem az időszámításunk előtt 7-ben, a Ha-
lak csillagképben bekövetkezett Jupiter-Szatur-
nusz együttállás. A két, egyébként is fényes bolygó 
annyira közel került egymáshoz, hogy fényük szin-
te teljesén egybeolvadni látszott, és egyetlen, na-
gyon erős fényű, égi jelenségként ragyogott. 

F.CS. 

A közös költségekből gyűjtötték össze az önrészt 

Rendbe hozzák végre a Sellőházat 
Pályázati pénzből, állami támogatással, köl-
csönből és a lakók által befizetett közös költ-
ségekből új í t ják föl a szegedi Sellőházat. A 62,6 
millió forintos helyreállításból a külső hom-
lokzat hőszigetelésére, a közös helyiségek 
elektromos hálózatának cseréjére és a lift-
javításra fut ja . 

Jó irányba fordult a szegedi Sellőház hajója: 
megkezdődött a régen várt fölújítás. Ezzel 
négyéves kálvária végére értek a lakók: először 
2001-ben pályáztak a helyreállításra, de a Szé-
chenyi-terv pénzéből akkor nem jutott a város 
első toronyházának. Pedig, amint az épület föl-
újí tásának ügyét kezdettől szorgalmazó lakó, 
Soproni Lajos többször elmondta, javítani való 
akadt bőven. A járdára hullott a vakolat, ki-
gyulladt a textilburkolatú elektromos vezeték, 
acélszerkezetig lemállott a függőfolyosó. Több 

A SZOBOR MARAD 
A ház névadója, a sellőszobor, Makrisz Aga-
memnon alkotása, természetesen a helyén 
marad. Az épület homlokzatának színéről a 
műemlékvédelmi szempontok figyelembe vé-
telével döntenek. A színeknek harmonizálniuk 
kell az épített környezettel, így valószínű, hogy 
a ház egyes oldalait különböző árnyalatokra 
festik. 

lakásban szivárgott a gáz, s attól lehetett tarta-
ni, hogy előbb-utóbb fölrobban az épület. A 
Dégáz Rt. válaszút elé állította a lakókat: vagy 
kicseréli a vezetékeket, vagy leállítja a szolgál-
tatást. Ekkor a fölújítási alapból elvégezték a 
szükséges munkákat . 

A legutóbbi pályázaton viszont már nyertek is. 
Németh István, a pályáztatást koordináló Szege-
di Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó (IKV) Rt. 
elnök-vezérigazgatója elmondta: személyesen is 
örül a Sellőház sikerének, s az elmúlt években 
az önerő előteremtésére biztatta a lakóközössé-
get. 

A rekonstrukció költségének kétharmadát pá-
lyázati pénzből és a Belügyminisztérium támo-
gatásával, egyharmadát pedig az időközben ösz-
szegyűjtött önrészből és 7,6 millió forint köl-
csönből fedezik. - A közös költségek jelentős 
emelése megviselte a lakókat, de így sikerült el-
érnünk, hogy a most megkezdett munkáért 
egyetlen pluszforintot sem kell fizetni - mondta 
Soproni Lajos. 

A társasház 78 lakásából 15 még önkormány-
zati tulajdonban van. Csáti Ferenc, az IKV Rt. 
panelrekonstrukciós programkoordinátora sze-
rint a rendelkezésre álló 62 millió 674 ezer forint 
a külső homlokzat hőszigetelésére, a közös he-
lyiségek elektromos hálózatának fölújítására és 
lift korszerűsítésére futja. Már föl is állványozták 
az épületet, folyik a munka. A befejezést decem-
berre tervezik - ha az időjárás is úgy akarja. 

NY. P. Fölállványozták a Tisza-parti Sellőházat Fotó: Gyenes Kálmán 

már a sátor is állni fog, amelyet 
idén már nem gázzal, hanem a 
termálvíz hőenergiájával fűtenek 
föl. 

M . B . I . 

SZIN ÜTAN HALF0ZES 
| g | Az ifjúsági napok után most a hal-

fesztiválra készülnek a Partfür-
dőn. A SZIN után a szervezők és a 
fürdővállalat közösen takarítottak. 
A felázott talajon a nehéz munka-
gépek hatalmas barázdákat mé-
lyítettek, ezért most megpróbál-
nak rendet tenni a főzök kedvéért. 
Bánáti Antal szerint a Partfürdő 
idei szezonja nem sikerült túl jól, 
az áradás annyira elhúzódott, 
hogy csak a strandszezon közepé-
re tudtak kinyitni. A SZIN miatti 
károk akkor jelentettek volna gon-
dot - mondta a fürdőigazgató 
ha egy szép nyár után szántották 
volna föl a pázsitot 

Kórházi 
büdzsé 
Bár folyamatosan ellenőrzi az 
osztályok gazdálkodását, Kal-
lai Árpád főigazgatónak nem 
sikerült csökkentenie a vásár-
helyi Erzsébet-kórház több 
min t kétszázmill ió forintos 
tar tozását . . Igaz, azt sikerült 
megakadályoznia, hogy tovább 
nőjön. 

A vásárhelyi Erzsébet-kórház egy 
éve kinevezett főigazgatója, Kál-
lai Árpád fontos eredményének 
tartja, hogy ez alatt az idő alatt 
nem növekedett a kórház átvéte-
lekor több mint kétszázmillió fo-
rintra rúgó adósságállománya. A 
tavaly augusztusban hivatalba 
lépett új kórházigazgató egyik fő 
célja az intézmény adósságállo-
mányának csökkentése volt, az-
zal párhuzamosan, hogy közben 
lehetőleg javuljon a kórház szak-
mai színvonala, és fejlődjék a 
szervezeti felépítése is. 

- A kiadások csökkentése érde-
kében létrehoztam egy csoportot, 
mely felkutatta a felesleges vagy 
pazarló kiadásokat, a párhuzamos 
kötelezettségvállalásokat, melyek 
egy tollvonással megszüntethetők 
voltak - mondta a főigazgató. - Az 
osztályok pedig kereteket kaptak, 
melyek felhasználását folyamato-
san ellenőrizték. 

- Nem vagyok elégedett az 
eredményeinkkel, igaz, örülök az 
apróbb sikereknek, de egy csomó 
fejlesztés például a sikertelen pá-
lyázatok miatt elmaradt - mond-
ta. - Ahhoz, hogy a felvázolt jö-
vőkép megvalósítható legyen, 
szükség van arra, hogy a dolgo-
zók nagy többsége támogassa. 
Olyan csapatot nem sikerült ki-
építeni, melyben minden dolgo-
zónk tökéletesen elégedett len-
ne. Az adósságállomány ügye na-
pi probléma maradt - összegezte 
Kallai Árpád főigazgató. 

KOROM ANDRÁS 


