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Médiahálót szőnek
a szegedi egyetemen
Tüdomány/Egyetem címmel rádió-, televízió- és írott online-magazin indul október elején Szegeden. A SZTE média
tanszékének hallgatói számára
biztosítanak így lehetőséget újságírói gyakorlat szerzésére.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az SZTE Médiatudományi Tanszékének stúdiójában Szajbély
Mihály tanszékvezető sajtótájékoztatón jelentette be: október
elején Tudomány/Egyetem címmel a hallgatók munkájára építve három gyakorló médiumot indítanak. így az alapos elméleti
képzésben részesülő, rádiós, televíziós, illetve hagyományos újságírónak készülő hallgatók élesben is kipróbálhatják mindazt,
amit tanultak. Szajbély Mihály
némi iróniával úgy fogalmazott:
egyetemi „médiabirodalom" kiépítésébe fogtak, de legalábbis
médiahálót szőnek a tanszék köré a képzésben is feladatot vállaló
szegedi újságírók közreműködésével. Klucsik Edit szerkeszti azt
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a televíziós egyetemi magazinműsort, amely Pavlovits Miklós
kezdeményezésére
rendszeres
adásokkal jelentkezik majd a Telin TV-ben. Balogh József szerkesztő irányítja a Linkrádiót,
amely a tanszék internetes honlapján online rádióadóként üzemel. A rádiós szakirányt választó
hallgatók Vass Imre társszerkesztésében a Rádió 88-ban is rendszeresen jelentkeznek egyetemi
magazinműsorral. A tanszéki
honlapon indul egy online hetilap is, amely a hallgatók szerkesztésében, lapunk újságírója,
Hollósi Zsolt közreműködésével
a diákok legjobb írásait, fotóit adja közre.
Mészáros Rezső, az SZTE rektora úgy fogalmazott: ma már az
intézmény egyik specialitása a
biztos lábakon álló kommunikációs képzés, ezért örömmel fogadta a kezdeményezést. A rektor kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kéthetente nyomtatásban megjelenő lap, a Szegedi
Egyetem továbbra is önálló médium marad.

Capriccio - Pacsika
Emília textilképei

Elkészült a Szent István téren az önkormányzati

Harmincegy bérlakás épült
Harmincegy szociális bérlakás
készült el alig egy esztendő alatt
a szegedi Szent István téren. Az
önkormányzati beruházáshoz a
város 214 millió forintos pályázati támogatást nyert a Széchenyi-terv keretében.
A rendszerváltás óta eltelt tizenkét esztendőben alig épült szociális bérlakás Szegeden. Ugyanakkor most egy hét alatt két önkormányzati bérházat is avattak.
Egy héttel ezelőtt adott át az önkormányzat bérlakásokat a rendőrséggel közös beruházás eredményeképpen a Lechner téren,
tegnap pedig a Szent István téri
önkormányzati bérházat avatta
fel ünnepélyesen Ványai Éva alpolgármester.
Alig egy évvel ezelőtt tették le a
31 lakásos bérház alapkövét. A
Baucont Rt. kivitelezésében elkészült lakóház 500 millió forintos beruházás eredménye. Ehhez
az önkormányzat 214 millió forintot a Széchenyi-terv pályázatán nyert.
- Az épület tervei még az előző
önkormányzati ciklusban készültek el, akkor azonban még
nem is reméltük, hogy egy ilyen
nagyságrendű támogatással lehetőségünk lesz a megvalósításra is
- mondta a nemzetiszín szalag
átvágása előtt Ványai Éva. A beruházás eredményeképpen felépült szociális bérlakásokat az
alpolgármester európai színvo-

Ványai Éva alpolgármester avatta fel az önkormányzati bérházat.
nalúnak nevezte. - A magyar viszonyok között egyenesen luxusszintű bérlakások épültek itt fogalmazott Ványai Éva. Örvendetesnek nevezte, hogy ezt a beruházást nem jellemezte a határidő-túllépés, amely igen sokszor
okoz problémát Szegeden is.
A Koltai Béla és Kónya Imre által tervezett épület földszintjén
egy mozgássérültek számára is
könnyen megközelíthető lakás,
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Pacsika Emília (balról), művészbarátaival.

Fotó: Schmidt Andrea

A szegedi művésztársadalom színe-java megjelent tegnap az Olasz
Kulturális Központban, ahol Pataki Ferenc festőművész lírai hangú,
megrendítő írásával nyitotta meg Pacsika Emília textilművész Capriccio című kiállítását. Fekete Gizi színművész Kondor Béla Angyal a
város felett című művéből - amely a revelációként ható tárlat szellemi párja is lehetne - olvasott fel részleteket.

ház

SZAKALYPETERRE
EMLÉKEZNEK
Nemrégiben elhunyt kollégájuk,
Szakály Péter operaénekes emlékére adnak jótékony célú koncertet a Szegedi Nemzeti Színház
művészei a Vaszy Viktor Alapítvány szervezésében hétfőn 18
órai kezdettel a Bartók Béla Művelődési Központ dísztermében.
Fellépnek: Altorjay Tamás, Andrejcsik István, Dér Krisztina, Gábor Géza, Gregor József, Gyimesi
Kálmán, Kelemen Zoltán, Kenessey Gábor, Kóbor Tamás, Merényi Nicolette, Rácz István, Réti
Attila, Réti Csaba, Szonda Éva és
Vajda Júlia operaénekesek, valamint a színház énekkara. Zongo-

rán közreműködik Koczka Ferenc karigazgató és Oberfrank
Péter zeneigazgató. Belépők 500
forintos egységáron kaphatók a
Kelemen utcai színházi jegyirodában, valamint előadás előtt a
helyszínen.

illetve üzletek és orvosi rendelők
kaptak helyet. Az elképzelések
szerint ide költözik majd a gyermek-bőrgyógyászati szakrendelés.
Ványai Éva elmondta: az önkormányzat már elkészítette a
terveket a Szent István tér rehabilitációjára is, amely a közeljövőben valósulhat meg. A költségeket 180 millió forintra becsülik.
Az önkormányzati bérház mel-

Fotó: Schmidt Andrea

lett egy magánvállalkozásban készülő társasház is épül. A munkálatok befejezését követőn az
önkormányzat tervei között szerepel a Szent Mihály utca sarkán
álló szecessziós épület felújítása
is. A Szent István tér rehabilitációja a víztorony rekonstrukciójával ér véget, amelyről az önkormányzat már tárgyalásokat kezdett a Szegedi Vízmű Rt.-vei.
K. B.

Mászóka a szülőktől,
lámpák pályázatból

ÜSTDOBOS A KÁVÉHÁZBAN
Miért éppen üstdob? címmel
rendeznek kávéházi estet hétfőn
18 órától a Szegedi Szimfonikus
Zenekar székházában (Festő u.
6.). A vendég: Bárkányi Pál, a
szimfonikus együttes üstdob
művésze. Közreműködnek: a
muzsikus barátai. A házigazda:
Gyüdi Sándor, a zenekar igazgató-karnagya.

Szent-Györgyi Albertről nevezték el a gyógyvizet

Megújult az újszegedi termálfürdő
Klórmentes vízfertőtlenítő berendezéssel, új világításrendSzerrel, játékzónával, nyugágyakkal és a korábbinál alacsonyabb árakkal várja vendégeit a fölújított termálfürdő.
Szent-Györgyi Albert mellszobra fogadja a belépőt az újszegedi
termálfürdő medencék előtti terében. Kalmár Márton szegedi
szobrászművész alkotása nem
véletlenül került a népszerű
Gombába: a fürdő gyógyító vizét
- a Szent-Györgyi család jóváhagyásával - a világhírű, Nobel-díjas szegedi tudósról nevezték el.
A szomszédos partfürdő egyik
termálkútja vizének elemzésekor kiderült, hogy ásványianyag-tartalma az Anna-kútéval
vetekszik, sőt: egyes összetevőit
tekintve még gazdagabb is annál.
A nyáron kezdődött fölújítás idején ezért a Gombát működtető
Fürdővizek Szeged Kft. úgy döntött, hogy a korábbinál magasabb
ásványianyag-tartalmú
vízzel
töltik fel a termál két ülőmedencéjét. Az egyik medencében
38-40, a szemköztiben 34-36
Celsius-fokos a víz; a fürdőzés javasolt időtartamáról táblák tájékoztatják a vendégeket.
A jobb oldali medence mellett új, fehér műkőből készített
ivókút áll. Belőle ugyancsak

Megszépült és megújult a fürdő.
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gyógyvíz folyik (hőmérséklete a
megszokott csapvízé); a kút
mellé állított asztalkán még
műanyag poharat is talál az,
aki kortyolni kíván az emésztésjavító tulajdonságokkal rendelkező vízből.

Új a világitásrendszer és a vizet
fertőtlenítő berendezés is, amely
már klór nélkül tisztítja a medence vizét.
A nagymedencék között sorakozó pálmafák korábban a Klauzál téren álltak, most a Gombába

varázsolnak mediterrán hangulatot. A körben elhelyezett nyugágyakban meg is pihenhetnek az
úszásban elfáradt fürdőzők.
A tanmedencében már szórja a
vizet a „süni" szökőkút kék
gömbje. Párja, egy bohóc formájú vízköpő október közepén érkezik Németországból. A medencébe egy szelíd lejtésű csúszdán is
belecsobbanhatnak a gyerekek. A
legkisebbek a parton is mulathatnak: apró játszóteret rendeztek be a számukra. Kis ugrálóvár,
libikókák, csúszda között választhatnak az apróságok. A tervek szerint október közepétől
játszóházakat és bábelőadásokat
tartanak a gyerekeknek, akik
ezeken a napokon ingyen léphetnek be a fürdőbe.
Ugyancsak újdonság, hogy - a
gőzfürdő fölújítása miatt - hamarosan a termálfürdőben fogadják a gyógyúszásra, víz alatti
csoportos gyógytornára, egyéni
rehabilitációra, alternatív gyógytornára, gyógymasszázsra és
szénsavfürdőre szorulókat.
A közel 20 millió forintért
fölújított termálfürdőben a
vendégek tegnaptól vehették
igénybe a szolgáltatásokat. Kellemes meglepetés, hogy az árak
mintegy 10 százalékkal alacsonyabbak az előző szezonhoz képest.
NY. P.

A megújult óvoda a gyerekek tetszését is elnyerte. Fotó: Karnok Csaba
Felújították és hivatalosan is átadták a Kiskundorozsmai Óvodai
Körzet Széksósi úti tagóvodájának épületét.
Kiskundorozsmán, a főútvonal mellett, a családi házak között az
egyik épület ablakain látható rajzok elárulják, hogy a régi falak mögött óvoda üzemel. Az udvarra lépve erről már teljes bizonyságot nyerünk, a kis terület ellenére számos mászóka és játékszer áll a legkisebbek rendelkezésére.
Az épületben három terem található, de a 70 tagú gyereksereg még
éppen elfér bennük. Első pillanatra feltűnnek az új, nyers fából készült játszósarkok, a miniszínpad és a rengeteg játék, amelyek rögtön
a gyermekek kedvenceivé váltak.
- Az apróságok már az első nap boldogan foglalták el a világosabb,
felújított épületet, ahol láthatóan sokkal jobban érzik magukat, így a
munka is könnyebben megy - mondta Timkó Nóra, a tagóvoda vezetője. - Pedig semmi extrát nem vezettünk be, csupán kicserélték a világítótesteket és a parkettát, szigeteltek és festettek.
A múlt századi épületet legutóbb 1971 -ben újították fel, azaz 31 év
után sikerült ismét újjávarázsolni az óvodát.
- Ez volt az utóbbi évek legnagyobb beruházása a körzetben, a 6
millió 300 ezer forint összköltséget tíz év alatt sikerült összegyűjtenünk - mondta Pappné Sörös fuhanna, a Kiskundorozsmai Óvodai
Körzet intézményvezetője. - A saját költségvetésünk mellett pályázatokból és szülői támogatásokból hoztuk rendbe az épületet. Annak ellenére, hogy az óvodának nincs alapítványa, a szülők nagyon sokat
segítettek, az udvaron található mászókát például az egyik apuka
ajándékozta nekünk.
CS. D.

