
4 " A K T U Á L I S " SZERDA, 2003. JÚNIUS 25. 

A megválasztott rektor munkaebédre hívta korábbi vetélytársait 

Az egyetemi jövőképről 

Az érkczcs pillanatai: Szabó Gábor (balról) fogadja Dux Lászlót és Berta Árpádot. 

A Pinceszínház csapata családi programsorozatot szervez a Stefánián 

Szegedi Várjátékok 
- nem csak gyerekeknek 
Igazi családi rendezvénysorozatot szervez július 
3-tól négy napon át a szegedi várban a Pin-
ceszínház csapata. A programot tegnap sajtó-
tájékoztatón ismertették. 

1997-től négy éven át minden nyáron megrendez-
ték Újszegeden a Liget Fesztivált, amelynek to-
vábbfejlesztett változata lesz a július 3-án kezdődő 
négynapos programsorozat, a Szegedi Várjátékok. 
Kancsár József elmondta: ötletüket örömmel fo-
gadta Vörös Gabriella múzeumigazgató, aki kész-
ségesen biztosította a helyszínt, a legtöbb anyagi 
támogatást pedig a szegedi önkormányzattól, a 
Nemzeti Kulturális Alapprogramtól és a Ciklon 
Kft -től kapták. 

Szegeden hiányoznak a kifejezetten a gyerekek-
nek, családoknak szóló színvonalas előadások, 
ezért hiányt pótolnak a várjátékokkal. Igazi kurió-
zumot választottak saját bemutatónak: a Szegedről 
elszármazott Csemer Géza A négy lópatkó című 
zenés mesejátékát, amelynek fülbemászó zenéjét 
Szakcsi Lakatos Béla és Látó Richárd szerezte. A ci-
gány mesét Rácz Tibor állítja színpadra. A főbb sze-
repeket a Kaposvárról a Madách Színházba szerző-
dött Balázs Izolda, a Szegedről néhány évvel ezelőtt 
elment Mészáros Tamás és a Pinceszínház társula-

tának oszlopos tagja, Szűcs László alakítják. Ben-
gát, a cigányok ördögét a roma származású tehetsé-
ges színészpalánta, Rácz László kelti életre. A me-
sét a várjátékok mind a négy napján 18 órától játsz-
szák a várkertben kialakított színpadon. 

A programsorozat július 3-án délelőtt a csepűrá-
gók felvonulásával indul: vásári komédiákat láthat-
nak a nézők a Solti Lajos Színház előadásában. 
Ugyanez a társulat mutatja be a Hamupipőkét. Es-
te Szállj ide sólyom... címmel Csonka Anikó és Ko-
kavecz Iván zenés műsora kerül színpadra, majd az 
EzGáz zenekar ad koncertet. Fellép óriásbábos mű-
sorával a Sátorbábszínház és bemutatkozik az Egri 
Vitézlő Oskola. Az Árgyélus királyfit, a Csipkeró-
zsikát, a Vitéz László és az ördögök című zenés báb-
játékot is megnézhetik a gyerekek. 

Az esti, felnőtteknek szóló színházi előadásokat a 
várban tartják: július 4-én Huszárik Kata és Molnár 
László újra elhozza a már nagy sikert aratott Csak 
beljebb, jancsikám! című pajzán estjét; 5-én este 
Bubik István adja elő a Ritka (a) magyar című vers-
műsorát, 6-án pedig Kulka János és Györgyi Anna 
játsszák a Csehov szerelmei című produkción 

Az előadástól függően 500-2 ezer forintba kerülő 
jegyeket már árusítják a Pinceszínházban. 

H . Z S . 

Pancsolás, úszás, kajak 

Mindszenti strandörömök 
Félhivatalos munkaebédre hív-
ta Szabó Gábor, a szegedi egye-
tem megválasztott rektora a 
tisztségre az idén tavasszal vele 
együtt pályázó társait. Szabó a 
jelenlévőkkel közölte, hogy ki-
ket kért fel rektorhelyettesnek. 

Kötetlen munkaebédre hívta a 
szegedi Roosevelt téri halászcsár-
dába a Szegedi Tudományegye-
tem tavaszi rektorválasztásán 
indult jelölteket a későbbi nyer-
tes, Szabó Gábor professzor, 
megválasztott rektor. - Már 
többször hangsúlyoztam, hogy 
azokat az értékes gondolatokat, 
amelyeket a többi kollégám pá-
lyázata tartalmazott, szeretném 
hasznosítani. Ezen az ebéden új-

Még mindig keresi a rendőrség 
azt a körözött szerb-monteneg-
rói férfit, aki őre figyelmetlen-
ségét kihasználva, kezét a bi-
lincsből kihúzva, vasárnap dél-
előtt megszökött a szegedi Il-es 
kórházból. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint korábban megírtuk, egy In-
terpol által kábítószerrel való 
visszaélés miatt körözött 
szerb-montenegrói férfi megszö-
kött vasárnap délelőtt a szegedi 
Il-es kórházból. 

A 43 éves Solaja Slobodant jú-
nius 20-án fogták el a röszkei ha-
tárátkelőnél. A férfit fogdába 
szállították, ahol az orvosi vizs-
gálat megállapította, súlyos cu-
korbeteg. A szerb-montenegrói 
férfit ezért a Il-es kórházban he-
lyezték el. A rendőr, hogy meg-
akadályozza a szökést, az ágy rá-
csához bilincselte a bűnözőt, aki 
azonban azt kérte, enyhítsenek a 
túl szoros bilincsen. A rendőr a 
kérésnek eleget tett. 

Csongrád megye örökségét be-
mutató igényes kiadványt jelen-
tetett meg a területi önkor-
mányzat Mindig Európában 
címmel. 

A reprezentatív kötet magyar és 
angol nyelven ad ízelítőt ad 
azokból az értékekből, amelyek-
kel térségünk a magyar kultúrát 
gazdagította. A Csongrád me-
gyéből származó tudósok, gon-
dolkodók, művészek, kétkezi 
mesteremberek munkájukkal a 
mai Európát is építették - hang-

ra megkérem őket, járuljanak 
hozzá, hogy felhasználjam elkép-
zeléseiket - vázolta az ebéd apro-
póját Szabó Gábor. 

A megválasztott rektor hozzá-
tette: bízik abban, hogy profesz-
szortársaival át tudják majd gon-
dolni az egyetem kővetkező há-
rom évét, s értékes, alkotó be-
szélgetést tudnak folytatni. Sza-
bó Gábor közölte azt is: az ebé-
den tájékoztatja vetélytársait ar-
ról is, hogy kiket kért fel rektor-
helyettesnek. - Tartozom nekik 
annyival, hogy első kézből, tő-
lem tudják meg, milyen csapat-
tal vágok neki augusztusban az 
egyetem vezetésének - tette hoz-
zá. 

Szabó Gábor lapunknak nem 

Slobodan ekkor - kihasználva, 
hogy az őr éppen nem tartózko-
dott a szobában - kihúzta kezét a 
bilincsből és megszökött. A férfit 
nagy erőkkel keresik a rendőrök. 
Solaja Slobodan körülbelül 170 
centiméter magas, mintegy 70 
kilogramm. Szökésekor ujjatlan 
piros pólót és krémszínű nadrá-
got viselt. 

Mivel a férfi súlyos cukorbeteg, 
várható, hogy felkeres majd vala-
milyen egészségügyi intézményt, 
gyógyszertárat. A rendőrség kéri, 
hogy aki ráismer a szökött bűnö-
zőre, hívja a 107-et, a 112-t, vagy 
a Szegedi Rendőrkapitányság 
62/562-400-as számát. 

- Arra a kérdésre, hogyan for-
dulhatott elő, hogy az őr magára 
hagyta a férfit, csak a jelenleg még 
tartó vizsgálat fog választ adni. Az 
őrzéssel megbízott személy fele-
lősségét pedig a rendőrség és a ka-
tonai ügyészség vizsgálja - tájé-
koztatta lapunkat M. Tbronykőy 
Márta rendőr törzszászlós, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtóreferense. 

súlyozta Marosvári Attila, a me-
gyei közgyűlés alelnöke, a Min-
dig Európában kötet szerkesztő-
je a kiadványt bemutató sajtótá-
jékoztatón. A kötet rövid élet-
rajzzal és fényképpel mutatja be 
Csongrád megye nemzetközi 
hírnevet szerzett személyisége-
it, akik a tudományban, a kultú-
rában és a gazdasági életben al-
kottak maradandót. A Mindig 
Európában című vándorkiállí-
táshoz kapcsolódik az egyelőre 2 
ezer példányban megjelentetett 
kötet. 

Fotó: Karnok Csaba 

árulta el, hogy kiket kért fel he-
lyettesnek, ismétlődő kérdé-
sünkre azt válaszolta: a névsort 
csak augusztus elején hozza nyil-
vánosságra. 

Az ebédről egyébként ketten 
hiányoztak: Galambos Gábor 
külföldi, Csirik János hivatali el-
foglaltsága miatt nem tudott 
megjelenni. 

A találkozót az ebéd után Sza-
bó Gábor egy kötetlen, de rop-
pant fontos operatív megbeszé-
lésnek nevezte. - Megállapod-
tunk abban, hogy szeptember új-
ra asztalhoz ülünk, akkor már 
remélhetőleg mind a heten jelen 
tudunk lenni - mondta a megvá-
laszott rektor. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A villamossín 
javítása 
zajjal jár 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csak éjszaka, üzemidőn kívül 
végezhetik a villamossínek és 
váltók karbantartását, ezért a 
Szegedi Közlekedési Társaság a 
tarjáni végállomás környékén la-
kók türelmét és megértését kéri. 
A június 26-ig (csütörtökig) tartó 
fölújítás során szétszedik és he-
gesztik a váltókat, köszörülik a 
síneket - minderre nap közben, 
amikor járnak a villamosok, 
nem keríthetnek sort. A munka 
viszont zajjal jár, amely zavarja a 
közelben élők éjszakai nyugal-
mát. Az SZKT vezetői elnézést 
kérnek a környékbeliektől, s 
igyekeznek mielőbb végezni a 
feladattal. 

A legifjabbak és az idősebbek 
számára is közkedvelt nyári 
program a mindszenti fürdőzés. 
A Tisza szabad strandján min-
den adott egy jó kis pancso-
láshoz, úszáshoz és kajakozás-
hoz. A partot a helybeliek mel-
lett a nyaralók is szívesen veszik 
birtokba. 

Az árnyas fákkal szegélyezett 
parton szinte bokáig lehet süp-
pedni a meleg homokba, a Tisza 
hömpölygő vize pedig hűsítő ál-
dás a forró napokon. A mind-
szenti strandot nemcsak a kisvá-
ros lakói látogatják előszeretet-
tel. A gyönyörű környezet vonz-
za a környék településein élőket, 
sőt a határon túliakat is. 

Míg a csemeték a részükre el-
kerített pancsolóban sikongatva 
élvezik a víz örömeit, addig az 
anyukák többsége napozással 
múlatja az időt. A helybeli Szabó 
Róbertné és három gyermeke 
gyakori vendég a mindszenti 
strandon. A család nemcsak 
anyagi megfontolásból választja 
évről évre a szabad fürdőt, a cso-
dálatos környezett miatt is szíve-
sen látogatnak ki a Tiszához. 

- Az élő víz varázslata semmi-
hez sem fogható - mondja az 
asszony, miközben figyeli cseme-
téi gumimatraeos akcióját. - A 
három kislányom hallatlanul él-
vezi a strandolást, ha egy-egy für-
dőzés nap után hazabiciklizünk, 
nincs nyafogás az alvás miatt, 
szó nélkül ágyba bújnak. 

Szabóék általában hétköznap 
délelőttönként járnak ki a 

strandra, mert akkor kevesebben 
érnek rá a fürdőzésre, zsúfoltság 
nélkül lehet élvezni a folyó és a 
nap örömeit. 

A strand kempingjében még 
szezon eleji a hangulat. A kétszáz 
sátornak és lakókocsinak helyet 
adó területen jelenleg csak egyet-
len lakókocsi áll. Németék Oföl-
deákról érkeztek, a család már 
tősgyökeres nyaralónak számít 
Mindszenten. Évtizedek óta töl-
tik szabadságukat a Tiszánál. A 
gyerekek, Dávid és Balázs is állít-
ja: ez a környezet ideális a pihe-
nésre. Főként úszás, kajakozás 
szerepel a programjaik között, na 
meg a bográcsos főzése és a grille-

zés. A kempingezésnek varázsa 
van, mondják a fiúk, akik szüle-
ikkel már megjárták a horvát ten-
gerpartot is, ami szerintük nem 
ért fel egy Tisza-parti nyaralással. 

így gondolja ezt Tisza Zoltán 
is, aki 5 éve bérli a családi vállal-
kozásban működő strandot. 
Mint mondja: szűkös anyagi le-
hetőségei ellenére minden évben 
igyekeznek vonzóvá tenni a par-
tot. Persze van még mit csinálni, 
jegyzi meg a bérlő, például a 
kempingben faházakra is szük-
ség lenne. A kényelmesebb szál-
láslehetőség talán még jobban 
vonzaná a turistákat. 

T.A. 
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AZ AUTÓ UTASÁT KÖRÖZTÉK 
Szombaton, mint megírtuk, ha-
lálos baleset történt Makó-Rá-
kos belterületén. Egy személy-
autó lesodródott az útról és egy 
háznak ütközött. A jármű veze-
tője meghalt, utasát súlyos, 
életveszélyes állapotban kórház-
ba szállították. Tegnap azt írtuk, 
hogy a gépjármű vezetőjét kö-
rözte a rendőrség, de mint kide-
rült, az autó utasát keresték, 
ugyanis a szegedi férfi jogerős 
bírói ítélet ellenére nem vonult 
be a börtönbe. A tévedés miatt 
elnézést kérünk. 

MÉDIAFESZTIVÁL 
Június 23-29. között harmadik 
alkalommal rendezik meg Szege-
den a nemzetközi ifjúsági média-
fesztivált. A Szegedi Ifjúsági 
Házban zajló programok főleg 
olyan neves médiaszemélyiségek 
előadásaiból állnak, mint Orosz 
József, Tanács István, Garami 
Gábor. 

A Csongrád Megyei Önkormányzat új kiadványa 

Mindig Európában 

A mindszenti szabad strand kicsiknek és nagyoknak is kellemes 
kikapcsolódást nyújt minden nyáron. Fotó: TésikAttila 

Tizenegyezren pályáznak a Szegedi Tudományegyetemre 

Felvételi, elbeszélgetéssel 
Az ország más felsőfokú intézményeihez hason-
lóan, tegnap a Szegedi tudományegyetemen is 
megkezdődtek a felvételik. Az írásbelik mellett 
mától már szóban is felelnek a diákok, ugyan-
akkor egyes szakokra - például a költségtérítéses 
képzésekre - elbeszélgetéssel is be lehet jutni. 

A Szegedi Tudományegyetemre az idén több mint 11 
ezer felvételiző adta be jelentkezési lapját. Közülük 
azonban nem ír mindenki ezen a héten írásbeli dol-
gozatot. Sokan kihasználják ugyanis a különböző 
felvételimentességeket, illetve vannak szakok, aho-
vá közös írásbeli felvételi érettségivel lehetett bejut-
ni, ezeket pedig már májusban teljesítették a diákok. 

Általában elmondható, a napokban az államilag fi-
nanszírozott, nappali alapképzésre jelentkezőknek 
kell írásbelizniük. A szakok és a karok többségén a 
jelentkezők egységes felvételi dolgozatot írnak, de 
egyes szakokon saját felvételi vizsgalapot íratnak. 

A levelező és költségtérítéses képzéseknek is 
most vannak a felvételi elbeszélgetései. Az egyetem 
tíz kara közül a jogi, a bölcsész, az egészségügyi fő-
iskolai, a gazdaságtudományi, a tanárképző és a 

természettudományi karon van lehetőség arra, 
hogy a költségtérítéses képzésre jelentkezőknek 
nem kell írásban is számot adni a tudásukról. 

A jogi karon a diplomásoknak indított, levelező ta-
gozatú, költségtérítéses képzésre lehet így bejutni. A 
bölcsész karon alapképzésben és a diplomásoknak 
indított képzésben, nappali és levelező tagozaton le-
het költségtérítéses és kiegészítő képzésre bejutni. 
Ez elsősorban a latinnal párosítható szakokra igaz, 
illetve a kommunikáció-magyar szakpárra. 

Az Egészségügyi Főiskolai Karon a diplomások-
nak indított képzésekre felvételi elbeszélgetéssel le-
het bekerülni. A Gazdaságtudományi Karon csak a 
távoktatásban résztvevőknek nem kell felvételizni-
ük, míg a tanárképző főiskolai karon minden álla-
milag finanszírozott szak mellett lehetőség van 
költségtérítéses képzésre vizsga nélkül bejutni. A 
felvételi elmaradását ebben az esetben is a pénztár-
cából kikerülő összegek pótolják. A természettudo-
mányi karra is be lehet kerülni felvételi elbeszélge-
téssel. Oda a kiegészítő képzésre járóknak és a dip-
lomásoknak hirdettek könnyített felvételi eljárást. 

G. SZ. L. 

Vizsgálják a figyelmetlen őr felelősségét 

Slobodan még 
mindig szökésben 


