
CSÜTÖRTÖK, 2001 . MÁJUS 17. SZEGED ÉS KÖRNYÉKE 5 

Batlapárok 
a Fehér-tón 

Munkatársunktól 
A napokban batlákat fi-

gyeltek meg a madarászok a 
szegedi Fehér-tón. A íbisz-
félék családjába tartozó gáz-
lómadár nálunk és egész Eu-
rópában is igen ritka ven-
dég. Ez annak köszönhető, 
hogy a mocsarak lecsapolá-
sával eltűnt az élőhelye. A 
madár másik érdekessége, 
hogy a közeli rokona, a ka-
nalas gém mellett a mérsé-
kelt övben nem nagyon talá-
lunk más íbiszt. Ez a család 
leginkább a trópusokon ho-
nos. 

A batla kis, kócsagnagy-
ságú, feketés színű szárnyas. 

Jellegzetessége a föntről le-
felé görbülő csőre. Gázló-
madár révén apróbb halakat, 
vízi rovarokat, békaivadéko-
kat zsákmányol, de nem veti 
meg a siklókat, gyíkokat, pi-
ciny rágcsálókat sem. 

Magyarországon régeb-
ben a Kis-Balatonon és a 
hortobágyi mocsaraknál 
fészkelt. Szeged környékén 
sem számít annyira ritka 
vendégnek. Az elmúlt tíz 
évben három-négy alkalom-
mal láttak a környékünkön 
batlát. Most egy-két pár köl-
tözött a Fehér-tóra. A madár 
fokozottan védett, eszmei 
értéke 250 ezer forint. 

Szegedi OTDK-helyezettek 

Diáktudomány 
Az Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia humán 
szekciójában a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karának hallgatói 
közül kilencen értek el elsó 
helyezést dolgozatukkal: 
Hamvas Endre, valamint 
Dragon Zoltán és Simon Ág-
nes, akik a Magyar Felsőok-
tatásért és Kutatásért Alapít-
vány különdíját is kiérdemel-
ték, Hankó Péter, Kovács 
Eszter, Sárközy Bence, aki az 
SZTE rektori különdíját is 
magkapta, Sipőcz Brigitta, 
aki a Nemzeti Kulturális 
Örökség Alapítvány különdí-
ját is elnyerte, és Vadász Ve-
ronika, aki Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-

nak különdíjában részesült. 
A Délmagyarország különdí-
ját Vass Eszter kapta. 

Az SZTE Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar 
hallgatói közül a humán 
szekcióban első helyezést ért 
el és emellett a KSH Népes-
ségtudományi Kutatóköz-
pont és Könyvtár különdíját 
érdemelte ki Nemes Kriszti-
na. Második helyezett lett, 
valamint az SZTE JGYTFK 
főigazgatói különdíját kapta 
Gyurácz Annamária. A tan-
tárgypedagógia-oktatástech-
nika szekcióban első helye-
zést ért el dolgozatával és a 
Környezetvédelmi Miniszté-
rium különdíját nyerte Antal 
János. 

J U B I L E U M A SZÉ-
F-EN. Tíz évvel ezelőtt in-
dult a vállalkozó-menedzser 
szak a Szegedi Tudománye-
gyetem Élelmiszeripari Fő-
iskolai Karán. Ebből az al-
kalomból rendeznek konfe-
renciát pénteken délelőtt 10 
órától a SZÉF kollégiumá-
ban. A plenáris ülés témája az 
európai csatlakozás kihívá-
sai, különös tekintettel a te-
rületfejlesztési, közlekedési 
és infrastrukturális problé-
mákra. A konferencián elő-
adást tart Glattfelder Béla, a 
Gazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára, Mucsi Imre, a 
Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium he-
lyettes államtitkára. Naszva-
di György, a Pénzügyminisz-
térium államtitkára, illetve 
Szövényi Zsolt, az oktatási 
tárca főosztályvezetője. 

BOGNÁR LÁSZLÓ, a 
MIÉP alelnöke, országgyűlé-
si képviselő ma este öt órától 
előadást tart a Juhász Gyula 
Művelődési Otthonban „A 
MIÉP, a harmadik eró" cím-
mel. 

VENDÉGSZEREPLÉS. 
A szegedi Dankó Pista Ci-
gányzenekar két tagja, Nagy 
Imre prímás és Czutor Zsolt 
cimbalmos hamarosan Los 
Angelesbe indul, az ottani 
magyar kolónia meghívásá-
nak eleget téve. Három hóna-
pot töltenek el az Amerikai 
Egyesült Államokban, ezalatt 
több helyszínen lépnek fel, 
többek között a Csárdás ma-
gyar étteremben is. 

Díszvendég a köztársasági elnök 

Három napig tart 
nap ja 

főnóvér, Kanalas István népi faragó, Joszt 
István volt politikai elítélt. 

A köztársasági elnök délután előadást tart 
A régiók szerepe Magyarországon címmel, a 
Szegedi Tudományegyetemen. 

Áz ünnepi rendezvénysorozat szervezői 
természetesen szórakoztató programokról is 
gondoskodnak. Szombaton az újszegedi liget-
be és a kisstadionba várják Szeged apraját-
nagyját. A kínálat széles, mindenki megtalál-
hatja a kedvére való szórakozást. Sport- és 
kommandós bemutatók mellett ragadozó ma-

"áarak látványa is vonzhatja az érdeklődőket. 
Vasárnap a hídi vásár, halászléfőző verseny, 

honfoglalás kori íjászbemutató ígérhet kelle-
mes időtöltést. Akik pedig a két híd névadó 
ünnepségén akarnak részt venni, május 20-án, 
11 órakor a régi, 11.30-kor pedig az új híd híd-
főjéhez mehetnek. Emiatt - tájékoztatta lapun-
kat a Tisza Volán Rt. - vasárnap reggeltől hét-
fő hajnali 4 óráig lezárják a belvárosi hidat. 

Hétfőn 11 órakor különböző díjak átadása 
lesz a városházán, szellemi akadályverseny a 
Dóm téren és gyermekrajz-kiállítás nyílik a 
Bálint Sándor Művelődési Házban. 

N. R. J. 

Mádl Ferenc köztársasági elnök lesz 
a díszvendége a Szeged napja alkal-
mából szombaton, a városháza dísz-
termében fél 11-kor kezdődő ünnepi 
közgyűlésnek. A háromnapos, színes 
program szervezői a protokoll mellett 
valamennyi korosztály számára gon-
doskodnak látványos műsorokról is. 

A hét végén Szeged napját ünnepli a város. 
A háromnapos rendezvénysorozat az ország-
zászló felvonásával szombaton, délelőtt 10 
órakor kezdődik. A városháza dísztermében 
fél 11 -kor, az ünnepi közgyűlésen Mádl Fe-
renc köztársasági elnök mond köszöntőt. 
Bartha László polgármester ünnepi beszéde 
után adják át Kovács Gábor sebészpro-
fesszornak a díszpolgári címet, Gregor József 
operaénekes, valamint Molnár Amália gyer-
mekgyógyász pedig a Pro Urbe díjat veheti 
át. Szegedért emlékérem kitüntetésben része-
sülnek: Besenyei Lajos dékán, Tóth Rózsa ta-
nár, Bánfalvi József nyugalmazott igazgató. 
Fekete Gizi színésznő, a Hősök kapuját díszí-
tő Aba Novák-freskó restaurátorai, Kalocsai 
Géza labdarúgó-szakedző, Fenesi Istvánné 

Kerekes-Hadfi-tárgyalás: a város ragaszkodik a kötbérhez 

Nyílik már a Kis Virág 

Húsz évig engedély nélkül köttettek ki 

Szigorúan ellenőrzött úszóházak 

N e m k i zá r t , hogy az 
1 9 9 9 . október 4 -én be-
zár t Kis V i r á g b a n és a 
teraszon már május 21-
én fogadják a vendége-
ket . A cukrászda bérlői 
megtették az előkészüle-
teket: megkérték az en-
gedélyeket, megvásárol-
t á k a g é p e k e t és a te-
rasz b ú t o r z a t á t , v a l a -
mint tárgyaltak az alkal-
mazottakkal . 

Az IKV Rt. székházában 
tegnap Hadfi János, a befek-
tetők jogi képviselője azzal a 
kéréssel fordult Kerekes Pé-
terhez, az rt. elnök-vezér-
igazgatójához, hogy tekint-
sen el a kötbér fizetésétói, 
mivel előre nem látható okok 
miatt csúszott a Kis Virág 
felújítása. A város nevében 
eljáró cég vezetője elutasítot-
ta a kérelmet, minek után a 
bérlőnek, az Első Ingatlan-
hasznosító és Ingatlanforgal-
mazó Kft.-nek május elsejéig 
visszamenőleg napi ötven-
ezer forintos kötbért kell fi-
zetnie. A tárgyaláson elhang-
zott: mindkét félnek érdeke, 
hogy a patinás cukrászda mi-
hamarabb megnyíljon. Kere-
kes szerint éppen azért ke-
ményítettek be az év elején, 
mert ebből presztízskérdést 
csinál a város. 

Hadfi közölte: bár az már 
januárban látszott, hogy 
szűkre szabott a felújítás ha-
tárideje, arra törekedtek és 
törekednek, hogy minden 
szakhatósági kívánalomnak 
megfeleljenek. A nyitás ha-
logatása a bérlőknek is gon-
dot jelent, hiszen az - a köt-
bér fizetésén túl - komoly 
forgalomkieséssel is jár. -
Már csak napok vannak hát-
ra a nyitásig - közölte Hadfi, 

Húsz évig engedély nél-
kül kötötték ki a csónako-
kat a szegedi úszóházak-
hoz. A város főutcáján ál-
lomásozó úszóalkalmatos-
ságok hajólevele csak ar-
ra adott jogosítványt, hogy 
lehorgonyozzák őket a 
mólóhoz. A téli kikötőben 
1999-ben elsüllyedt a Ti-
sza úszóház egy része. Ez 
és a házak igen rossz mű-
szaki állapota miatt a köz-
lekedési felügyelet 12 
szakhatóság véleménye 
után ad csak engedélyt. 

A több mint húsz évvel ez-
előtti, egészen pontosan egy 
1980. január 7-én kelt, kikötő 
létesítéséről szóló kormány-
rendelet kimondja, hogy a ta-
nácsoknak - jelenleg önkor-
mányzatoknak - be kell sze-
rezniük az úszóházak kikötővé 
való nyilvánításához szüksé-
ges engedélyeket. - A Tisza, a 
Béke és a Szabadság úszóhá-
zak nem kértek ilyen papírt -
nyilatkozta Zsiga Attila, a há-
rom úszóház tervezője, a Ma-
hart volt tiszai kirendeltségve-
zetője. 

Az akkori hajózási hatóság 
és vízirendészet nem enge-
délyezte az úszóházak kikötő-
vé való nyilvánítását. Ennek 
az egyik oka, hogy az úszóhá-
zak part közeli oldalán nem 
szabad csónakokat elhelyezni, 
mivel tilos a kötelek alatt és 
fölött közlekedni - állította a 
volt kirendeltségvezető. 

A hattyasi téli kikötőben két 
éve elsüllyedt a Tisza úszóház 
egy része. A több évtizedes 

Horváth Károly már a Szabadság hét végi rajtját tervezi. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

Moldovai Géza (balról) és 

monstrum felújítására nem so-
kat költöttek, ezért tudta tönk-
retenni a jég. A közlekedési 
felügyelet hajózási osztálya 
emiatt szigorúbb szabályokat 
vezetett be, de ez nem elégsé-
ges, ugyanis 12 szakhatóság 
véleménye kell ahhoz, hogy 
egy úszóház megkapja a kikö-
tő minősítést. 

Jelenleg a Tisza szegedi sza-
kaszán a Mahart Tiszayacht 
Kft. kikötőjében, a Fóka volt 
üzemi területe helyén és a Ka-
ti úszóházon lehet a sporthajó-
kat lehorgonyozni. A Fürdő-
vizek Szeged Kft. üzemelésé-
ben lévő Béke és Tisza még a 
kikötőben rostokol. Nagy a va-

lószínűsége annak, hogy az 
idén sem látjuk őket a város 
főutcáján. A Szabadság viszont 
már a héten fölébred téli álmá-
ból. 

- A várostól megvásároltuk 
a Szabadság úszóházat - tájé-
koztatta lapunkat Moldovai Gé-
za, az Uszóház Kft. ügyveze-
tő igazgatója. A cég mintegy 
20 millió forintért fölújította a 
negyvenéves úszószerkezetet. 
A Szabadságra már nagyon rá-
fért, ugyanis 1962 óta szinte 
semmit sem cseréltek ki rajta. 
Az önkormányzat is besegít. 
Ez évben összesen 6 millió 600 
ezer forintot ad a javításra. Az 
első részletet várhatóan még e 

héten kapja meg a káefté. 
A munkák nagy része elké-

szült és vasárnaptól már a meg-
szokott helyén, a Tömörkény 
gimnázium vonalán, a Tiszán 
ringatózik a ház. Ehhez persze 
szükséges, hogy a pénteki vizs-
gán átmenjen és megkapja a 
téli kikötőből való kiálláshoz 
szükséges hajólevelet. - Az 
úszóház kikötővé nyilvánítása 
hosszadalmas procedúra - foly-
tatta az ügyvezető. Tizenkét 
szakhatóság, többek között az 
ÁNTSZ, a tűzoltóság, a hon-
védség, a vízirendészet bele-
egyezése szükséges. 

K. T. 

Már a cukrászda berendezésénél tar tanak. (Fotó: Karnok Csaba) 

aki most sem mert konkrét 
időpontot mondani lapunk-
nak. Csupán annyit árult el: 
nem tartja lehetetlennek, 
hogy már a város napján, 
május 21-én fogadják a ven-
dégeket a cukrászdában és a 

teraszon. A gépeket és a bú-
torzatot egyébként már meg-
vásárolták a bérlők. A tera-
szon bézsszínű napernyők 
alatt, fémszékekben üldögél-
ve kortyolgathatjuk majd a 
kávét és kanalazhatjuk a 

fagylaltot. Hadfi a beszélge-
tés végén reményét fejezte 
ki, hogy gyorsan megkapják 
a közterület-használati és 
működési engedélyt a ható-
ságoktól. 

Sz. C. Sz. Virágdíszbe borul a Dóm tér. (Fotó: Schmidt Andrea) 


