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A szegedi nemzetközi konferenciára tizenegy 
országból érkeztek gazdasági szakemberek 
és egyetemi tanárok. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Fellegi-koncert 
a Bartókban 

Munkatársunktól 
Ma 19 órakor rendezik 

meg Fellegi Ádám zongora-
koncert-sorozatának követ-
kező részét a Bartók Béla 
Művelődési Központ dísz-
te rmében. Az i smer te tő 
előadással egybekötött hang-
versenyen ezúttal Bartók Bé-
la Allegro barbaro, Az éjsza-
ka zenéje, Ostinato, Hat tánc 

bolgár ritmusban. Magyaror-
szági román táncok, Kodály 
Marosszéki táncok című 
műve, valamint Beethoven 
f-moll („Appassionata") szo-
nátája csendül fel. A hang-
versenysorozatra a műve-
lődési központban megvál-
tott bér le tek é rvényesek 
vagy egy alkalomra szóló 
belépőjegyet is lehet váltani. 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
6724 Szeged, Bakay N. u. 22. Tel./fax: 62/422-222. 

Kábelek, vezetékek és szerelési anyagok 
kis- és nagykereskedelme 

Nyitva tartás: h.-p.: 7-16, szo.: 8-12. 

Külföldi gazdasági szakemberek 
Szegeden 

Biztonságpolitika 
és tudomány 

Kétnapos nemzetközi 
tudományos gazdasági 
tanácskozást szervezett 
a hét végén a Szegedi 
Biztonságpolitikai Köz-
pont. Összesen 1 1 or-
szágból érkeztek részt-
vevők a Tisza-parti vá-
rosba. A Royal Szál ló 
konferenciatermében a 
tudomány és a gazda-
ság kapcsolatairól tár-
gyaltak, különös tekin-
tettel a jelenlegi nemzet-
közi politikai helyzetre, 
valamint a balkáni sta-
bilitás elősegítésére. 

A Szegedi Biztonságpoli-
tikai Központ idei program-
jának egyik kiemelkedő ren-
dezvénye volt az a hétvégi 
konferencia , melyre je les 
gazdasági szakemberek és 
tudományos kutatók jöttek el 
az Amerikai Egyesült Álla-
mok. Ausztrália, Németor-
szág, Hollandia, Litvánia, 
Ukrajna, Norvégia, Anglia, 
Írország, Skócia és Jugoszlá-
via képviseletében. A külföl-
di szakértők magyar kollégá-
ikkal együtt tanácskoztak a 
gazdasági kapcsolatok élén-
kítésének lehetőségeiről. 

Tóth László, a Szegedi 
Biztonságpolitikai Központ 
vezetője köszöntőjében el-
mondta, hogy intézményük, 
amelyet a Szegedi Tudo-
mányegyetemmel, a Szegedi 
Akadémiai Bizottsággal és a 
szegedi önkormányzattal kö-
zösen hoztak létre, fórumot 
biztosít minden olyan hasz-
nos kezdeményezésnek , 
amely az euroatlanti integrá-
ció ügyét szolgálja. A kül-
földi szakemberek szegedi 

tanácskozásán egyébként le-
hetőség nyílt arra is, hogy a 
tudományos intézmények 
kapcsolatot te remtsenek 
egymássa l a jövőben i 
együttműködés céljából. 

Mindezt megerősítette dr. 
Szinisa Crvenkovics újvidéki 
professzor, aki kijelentette, 
hogy a személyes kapcsola-
tok gyakran sokkal gyümöl-
csözőbbek, mint a tudomá-
nyos folyóiratokban közölt 
tanulmányok révén szerzett 
ismeretek. Kiváló ötletnek 
tartotta, hogy a szegedi köz-
pontnak ilyen elképzelései 
vannak az európai integráció 
elősegítése érdekében. Az 
Újvidéki Egyetem termé-
szettudományi karának pro-
fesszora e lmondta : nekik 
nagy szükségük van a kül-
földi kapcsolatokra, hiszen 
Szerbia az elmúlt évtizedben 
kivált az európai tudomá-
nyos és gazdasági élet vér-
keringéséből. A tudományos 
munkához pénz kell, de ha a 
külföld nem ismeri a nehéz-
ségeiket, a szükségleteiket, 
akkor nem tud konkrét tá-
mogatást sem nyújtani. A tu-
dományos életben dolgozók-
ra a szolidaritás jellemző, ez 
pedig megnyilvánult a sze-
gedi tanácskozáson is. A je-
len lévő országok képviselői 
közül többen felajánlották 
segítségüket, a diákcsere le-
hetőségét az újvidékieknek. 

Crvenkovics professzor 
szerint a legtermészetesebb 
dolog, hogy a szomszédok 
leülnek egymással beszél-
getni , megvi ta t j ák közös 
gondjaikat, azután pedig se-
gítenek egymáson. 

Kisímre Ferenc 

NYUGDÍJAS KI MIT 
TUD. A Bálint Sándor Mű-
velődési Ház és az Újszegedi 
Nyugdíjasklub április 19-én, 
csütörtökön rendezi meg dél-
után 3 órától immár ötödik al-
kalommal az Újszegedi Nyug-
díjas Ki mit tudót. Felhívják 
azokat, akik szeretnék fellé-
pésükkel a közönséget és sa-
ját magukat megörvendeztet-
ni arra, hogy bátran jelentkez-
zenek április 12-ig személye-
sen, vagy telefonon a mű-
velődési házban (Temesvári 
krt. 42., 432-578). A tehetség-
kutató bemutatón szólóének 
(klasszikus, magyarnóta, ope-
rett, népdal), vers- és próza-
mondás, valamint hangszeres 
zene (szólisták vagy legfel-
jebb 3 tagú együttesek) kate-
góriában lehet indulni. A szer-
vezők segítenek a felkészü-
lésben, az énekesek zongora-
vagy citerakíséretét is biztosít-
ják, kérés szerint. 

MATEKVERSENY. A ta-
nárképző főiskolák és főisko-
lai karok országos Péter Ró-
zsa-matematikaversenyét ren-
dezik a mai naptól az SZTE 
JGYTFK Matematika Tanszé-
kének szervezésében. A há-
romnapos, országos vándor-
versenyre Szombathelyről, 
Nyíregyházáról, Egerből, 
Pécsről és Budapestről érkez-
nek öttagú csapatok. A ver-
seny alkalmából Szegedre lá-
togatnak a társtanszékek ve-
zetői, akik megbeszélést foly-
tatnak a tanárképzés helyze-
téről, a tanári továbbképzés és 
a pedagógus-szakvizsga vi-
szonyáról. Eredményhirdetés 
április 11-én, 12 órakor lesz, a 
kar dísztermében. 

KIADVÁNYOK, REN-
DEZVÉNYEK. Új kiadvá-
nyok, információt nyújtó ren-
dezvények szervezését szor-
galmazzák azok a szakembe-
rek, akik fontosnak tartanák 
Szeged innovációs potenci-
áljának népszerűsítését. A kö-
zelmúltban végzett vizsgála-
tok ugyanis kiderítették: az 
ebből adódó versenyelőnyök 
vállalkozói körökben alig is-
mertek. 

Szegeden is bemutatták Koltay Gábor történelmi filmjét 

Sacra Corona - a családi mozi 
A szegedi Belvárosi Mi-

niplex nagytermében megtar-
tott tegnap esti bemutatóval 
indult Koltay Gábor új törté-
nelmi játékfilmjének, a Sacra 
Coronának vidéki dísz-
előadás-sorozata. A Nemzeti 
Kulturális Örökség Miniszté-
riuma támogatásával forgatott 
millenniumi családi mozit 
csütörtöktől 27 kópiával kez-
dik vetíteni a hazai filmszín-
házak. 

A Sacra Corona tegnap esti 
díszelőadása előtt a Royalban 
Koltay Gábor rendező beszélt 
a Nemeskürty István forgató-
könyve alapján forgatott törté-
nelmi filmről, bemutatta No-

vak Emil operatőrt és a film 
főszereplőit. Mint elmondta, a 
négy évig tartó, megfeszített 
munkával elkészült dramati-
kus, cselekményes mozi igazi 
családi film, amely lebonthat-
ja a korosztályok közötti vá-
laszfalakat, hiszen egyaránt 
izgalmas lehet az akciófilme-
ken felnőtt fiatalabbaknak és a 
kosztümös, történelmi filmek-
re ma is nosztalgiával gondo-
ló idősebbeknek. Az alkotók a 
történettel Szent László korát, 
a Szent Korona kialakulásá-
nak időszakát, a XI. századi 
világot igyekeztek megidézni, 
de úgy, hogy ma is érvényes 
kérdéseket vetettek fel. A sze-

replőgárda kiválasztására 
nagy gondot fordítottak, öt-
száz próbafelvételt készítet-
tek, mire megtalálták a fősze-
replőket. Fiatal, szinte még is-
meretlen színészeket is keres-
tek, Szent László szerepét pél-
dául a 26 éves Szarvas Attila 
játssza, Salamon király szere-
pében Horkay Pétert, Géza 
királyként a vígszínházi 
Oberfrank Pált (aki nyáron 
Ádámot játszotta a Dóm téri 
Tragédiában), Gellért püspök-
ként Franco Nérót, Peterd is-
pánként a Szegedről indult 
Bicskey Lukácsot láthatja a 
közönség. 

H. Zs. 

A film alkotói: Nóvák Emil operatör, Horkay Péter, Oberfrank Pál, Pruckner 
Pál, Koltay Gábor, Szarvas Attila és Bicskey Lukács. (Fotó: Karnok Csaba) 

Diakónusszentelés 
a dómban 

Gyulay Endre megyés püspök kispapokat szentelt 
diakónussá szombaton a fogadalmi templomban. A 
diakónusszentelés a papszentelés előtti utolsó foko-
zat. A kispapok - Joó Balázs, Pálfai Zoltán és Serfőző 
Levente - nőtlenséget fogadtak és egy év próbaidőt 
töltenek majd a püspök által kijelölt egyházközség-
ben. Gyulay Endre várhatóan egy év múlva szenteli 
majd őket pappá, ami már végleges elkötelezettséget 
jelent. (Fotó: Karnok Csaba) 

Húsvéti csomagok 
Munkatársunktól 

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat szegedi csoportja -
hagyományaihoz híven - idén 
is élelmiszercsomagok ado-
mányozásával próbál a nehéz 
sorsúak húsvétjának ünnepib-
bé tételéhez hozzájárulni. Az 

elmúlt hét végén a máltai ház-
ban ötvenkét csomagot készí-
tettek és adtak át szegediek-
nek. Az idős, beteg, magányos 
emberekhez az alapvető élel-
miszereket tartalmazó csoma-
gokat házhoz szállítják a sze-
retet önkéntesei. 

Spanyol cég építi? 

Csúszdapark lesz a Szikin 

Sziksós-tó szezon előtt. A gyerekmedence majd a csúszdáknak adja át a helyét. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Sz iksóson jövő má-
jusban Aquapark nyí-
l ik . O l y a n látványos-
ság, turistaparadicsom, 
amelynek kedvéért ed-
dig legkevesebb ezer 
kilométert utaztunk kü-
lönböző a mediterrán 
országokba. A forráso-
kat pedig a Széchenyi-
terv pá lyázata i , va la-
mint befektetők terem-
tenék elő. Hamarosan 
a látványterveket is la-
punk r e n d e l k e z é s é r e 
bocsátja a majdani ki-
v i t e l e z é s t f e l ü g y e l ő 
Szegedi Fürdő és Hő-
forrás Kft. 

Hogy Aquapark épülhet 
Kiskundorozsmán, Sziksós-
tón, 15 k i lométe r re Sze-
gedtől, csak az első pilla-
natban kelt megütközés t . 
Mert miért is ne épülhetne 

a város mellett a mediter-
rán fürdőhelyekről ismert 
csúszdapark? Az ötletgazda 
LengygJ József, a Szegedi 
F ü r d ő és H ő f o r r á s K f t . 
ügyvezetője azt ígéri: jövő 
májusban megnyílik a lát-
ványosság és Szeged nem 
csak tranzitállomása lehet a 
nemzetközi tur izmusnak, 
hanem végállomása is. 

A terv alapjául a termé-
szeti adot tságok szolgál-
nak: a hatalmas terület, a 
mesterséges tó, a fürdő, a 
már meglévő, 180 ember 
befogadására alkalmas fa-
házak , az in f ras t ruk tú ra . 
Amelyek kiindulási alap-
ként szolgálhatnak két kon-
cepcióhoz is: fel lehetne itt 
építeni egy központot az 
úgynevezett menedzserbe-
tegségben szenvedők „gyó-
gyítására", illetve egy víz-
ipa rko t , c s ú s z d a p a r k o t , 

nyaralóhelyekről jól ismert 
Aquaparkot is. Jelenleg ez 
utóbbinak nagyobb a támo-
gatottsága. 

A beruházás több száz-
millió forintba kerijlne, for-
rásait azonban meg lehet 
találni a SzéchenyWterv pá-
lyázataiban, az úgynevezett 
tematikus parkok segítésére 
szánt ö s s z e g e k közö t t -
mondta el kérdéseinkre vá-
laszolva Lengyel Józse f . 
Ugyanakkor a külföldi be-
fektetők érdeklődését is fel-
keltette a Szeged melletti 
nagy lehetőség. 

Amennyiben a vízipark 
felépülne, újra elérnénk azt, 
hogy a Szegedre érkező tu-
risták egynapos városnézés 
után ne álljanak tovább, ha-
nem akár egy hetet is a vá-
rosban töltsenek, miközben 
megtek in tenék a szegedi 
nyár programjait. De a pi-

henni vágyó turista akkor is 
megtalálhatná a számítása-
it, ha ki se tenné a lábát a 
Szikiről. Az Aquapark fe-
lülmúlhatná egyetlen ma-
gyarországi elődjét, a Haj-
dúszoboszlóit, amelyet ta-
valy adtak át. 

Az első tanulmányterv 
2000 nyarán készült el a 
d o r o z s m a i b e r u h á z á s s a l 
kapcsolatban, majd fölvet-
ték a kapcsolatot a lehetsé-
ges kivitelezőkkel, többek 
között egy spanyol céggel. 
Hamarosan a látványterve-
ket is lapunk rendelkezésé-
re bocsátja a Szegedi Fürdő 
és Hőforrás Kft . Ezekből 
kiderül, a csúszdapark me-
gálmodott helye a nagyme-
dence mögötti háromhektá-
ros terület , amelyen még 
egy mesterséges dombot is 
építenek. 

Fekete K l á r a 


