
1 

A Párizsi Magyar Intézetben mutatkozik be Szeged 

A napfény városa 
a fény városában 

Raymond Barre-val, Franciaország egykori miniszterelnökével és feleségével társalog Botka László 
polgármester a párizsi szegedi napok nyitó rendezvényén Fotó: Szabó C. Szilárd 

Lapis András szegedi szobrászművész Kalapos 
nője fogadja a vendégeket a Párizsi Magyar In-
tézetben, ahol júniusban a csongrádi megye-
székhellyel ismerkedhetnek a francia főváros la-
kói. A programsorozat részeként tegnap három, 
Szegeddel kapcsolatos kiállítás nyílt, és kerek-
asztal-beszélgetést is rendeztek a Usza-part i vá-
rosról. 

A francia főváros központjában, a Luxembourg-
kert - ahol most éppen Matissc-kiállítás nyílt - tő-
szomszédságában található a Párizsi Magyar Inté-
zet, ahol a magyar régiókat és kulturális központo-
kat bemutató sorozat részeként júniusban Szeged 
városáé a főszerep. 

A Tiszatáj irodalmi folyóirat bemutatkozása után 
tegnap - a Szeged város hónapja programsorozat fő 
eseményeként - három, a Tisza-parti várossal kap-
csolatos kiállítás nyílt a rue Bonaparte-n lévő inté-
zetben. A tárlatnyitók elótt Szegedről, illetve a nagy 
magyarországi regionális központok fejlődési pers-
pektíváiról rendeztek kerekasztal-beszélgetést, 
amelyen felszólalt Lotz Károly, Magyarország 
OECD-nagykövete. A volt közlekedési miniszter 
azt hangsúlyozta, hogy Szeged fejlődésének záloga 
a tudásközpont fejlesztése. Szerinte hamarosan 
megjelennek Magyarországon a francia kis- és kö-

zépvállalkozások, amelyek majd a francia kézben 
lévő multinacionális cégeknek dolgoznak. Ray-
mond Barre - aki 1976-1981 között Franciaország 
miniszterelnöke volt - a magyar gazdaság perspek-
tíváiról szólva azt emelte ki, hogy a magyar nép tör-
ténelme során mindig ambiciózus volt. Ez segítheti 
a jövőben is. Barre-nak egyébként jelen volt a ren-
dezvényen a magyar származású felesége, Hegedűs 
Éva is. Botka László polgármester Szeged város fej-
lesztési terveiről beszélt előadásában, ami után 
megnyitotta az intézetben a kiállításokat. 

A Párizsi Magyar Intézet nagytermében huszon-
két kortárs szegedi képzőművész alkotását - fest-
ményeket, grafikákat, szobrokat, tűzzománc tár-
gyakat és textileket - nézheti meg az érdeklődők. 
Itt látható Csáky József Táncosnő című műve is, 
ami az Anna-kutat díszítette. A kisteremben Vink-
ler László szegedi festőművész - a Móra Ferenc 
Múzeum kollekciójában található - munkáiból 
nyílt kiállítás. Az intézet első emeleti termében az 
1879-es nagy árvíz emlékét idézi fel a Móra Ferenc 
Múzeum gyűjteményének korabeli fotóiból váloga-
tott tárlat. 

Csernus Sándor, a Párizsi Magyar Intézet szegedi 
származású vezetője elmondta: fontosnak tartja, 
hogy szülővárosát minél több francia ismerje meg. 

S Z . C . S Z . 

Berta Róbert: Az én Nagy Könyvem 

A hetedik tekercs 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti 
személyiségek, tudósok, művészek, üzlet-
emberek, sportolók és újságírók vallanak 
legkedvesebb könyvükről. Berta Róbert, a 
Pick Szeged kézilabdacsapatának egykori 
válogatott jobbszélsője Wilbur Smith A 
hetedik tekercs című regényéről beszél. 

„Ahogyan Hitchcock szokott feltűnni saját filmjeiben, úgy 
lép a színre Wilbur Smith is A hetedik tekercs című regényé-
ben, ami tulajdonképpen egy trilógia második kötete. (Az el-
ső címe A folyó istene, a harmadiké pedig A mágus) Az első 
kiindulópontul szolgál a szépséges régésznő, Royan és a jóké-
pű, gazdag Nicholas számára egy fantasztikus afrikai expedí-
cióhoz. Mamose fáraó négyezer éves sírját próbálják feltárni, 
méghozzá az egykori írnok-rabszolga, a zseniális Taita homá-
lyos útmutatásai alapján. 

Taita, akit A folyó istenében ismertünk és szerettünk meg, 
most hirtelen elszánt ellenféllé válik. Ennyi idő távlatából is 
védelmezni képes hajdani urát és imádott úrnőjét. Életveszé-

lyes trükkjeinél csak egyvala-
mitől kell Royanéknak job-
ban félniük. Az emberi kap-
zsiságtól és egy fanatikus, ke-
gyetlen műgyűjtőtől, aki bár-
mire képes a fáraó csodás 
kincseiért. 

Kiderül a könyvből, hogy az 
emberi érzések és vágyak mily 
keveset változtak a hosszú idő 
alatt. A könnyed, olvasmá-
nyos regényt azért csak 16 
éves kortól ajánlom, mert a 
szerző igen realisztikusan áb-
rázol. Minden mozzanatot 
pontosan, részletesen leír. A 
második rész folytatását A 
mágus című kötetben ismer-
heti meg az olvasó." 

A HETEDIK TEKERCS 

Megszűnik a belvárosi 
békaparadicsom 
Időtlen idők óta üresen áll a szegedi Mikszáth Kálmán és a Tábor 
utca sarkán levő telek. Evek óta békák szaporodó helye a terűlet. 
Természetvédők megfelelő helyre telepítenék a védett állatokat. 

Nyár elején évről évre zöld varangyok hangját hallják esti órákban a 
járókelők a Mikszáth Kálmán és a Tábor utca sarkán levő, elkerített 
telekről. A jóformán emberemlékezet óta üresen álló terület időköz-
ben zöld varangyok élőhelyévé változott. A rendkívül hasznos, rovar-
evő, védett kétéltűek a telek mélyedéseiben összegyűlt nagy kiterjedé-
sű vízbe rakják petéiket, itt az ebihalak fölnevelkednek és békává ala-
kulnak. Ezzel nincs is semmi baj - mondják a jelenséget észlelő ter-
mészetvédők - , de a telket előbb-utóbb beépítik, és megszűnik a bel-
városi békaparadicsom. Javasolják: az országszerte ritkuló kétéltűe-
ket célszerű lenne még a beépítés előtt más élőhelyre telepíteni, a vá-
roson kívül. 

- A nemcsak madarakkal foglalkozó Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád megyei csoportjának tagjai 
vállalnák ezt a feladatot. 
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KÖRKÉP 

ALGYÖ. A faluházban ma este 6 
órától tartja összejövetelét az 
Algyői Gulliver Klub. Az est 
témája A tűz és viz világa: 
Izland. Házigazda Folberth Péter. 
A klubba folyamatosan 
jelentkezhetnek az előadók a 
faluházban. Az 
élménybeszámolót tartók között 
az év végén egy kétszemélyes 
társasutazást sorsolnak ki. 

BALÁSTYA. „Ajándék ez a nap" 
mottóval ma rendezi meg az 
óvoda és az általános iskola a 
gyermeknapot. Az ovisok 
délelőtt fél 10-től a Léghajó 
színház zenés műsorát nézhetik 
meg, majd 
kézműves-foglalkozásokon 
vehetnek részt. A iskolásokat 
íjászat, rodeóbika, csocsóasztal, 
mászófal és csúszda várja. 
Ügyességüket és tudásukat 
megmutathatják különféle 
versenyeken is. A szervezők 
szeretettel várják a 
hozzátartozókat, szülőket is. 

BORDÁNY. Ma rendezik meg a 
tanévzáró ünnepséget az Ádám 
Jenő Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában. 

CSENGELE. A csengclei 
képviselő-testület lakossági 
fórummal egybekötött ülést tart 
ma délután 2 órától a faluházban. 
A polgármester beszámol a két 
ülés között végzett munkáról, 
fontosabb eseményekről. A 
rendőrkapitányság vezetője a 
rendőrség munkájáról ad 
tájékoztatást. A falugazdászi 
tevékenységről Grcgus Sándorné 
falugazdász tájékoztatja a 
testületet, majd az 
előterjesztések után lakossági 
fórumon vitatják meg Csengelc 
község rendezési tervét. Előadó 
Hernyák Imre okleveles mérnök, 
vezető tervező. Az ülésre és a 
fórumra várják az érdeklődő 
lakosságot. 

FORRÁSKÚT. Véradást 
szerveznek ma reggel 9 órától 
délután 2-ig a művelődési 
házban. Várnak minden segítő 
szándékú véradót. 

MÓRAHALOM. Ma este 7 
órakor a Nagyszéksósi iskolában 
nyitják meg a Homokháti 
Művésztelepet. A telep 
alkotóinak kiállítása július l-jén 
nyflik. Az idén több művészeti és 
kulturális program várja az 
érdeklődőket. Június 17-én 
pénteken este 7 órától a 
nagyszéksósi iskolában mutatja 
be Csokonai Vitéz Mihály: 
Karnyóné című vígjátékát a 
Szeged Egyetemi Színpad 
társulata. Az előadás ingyenes. 

RÚZSA. A művelődési házban 
ma reggel 8 órától délig 
múanyagvásárt tartanak. 

SZATYMAZ. Kedvenc könyvem 
címmel pályázatot hirdet a 
szatymazi könyvtár. A 
pályamunkákban azt kell leírni, 
melyik a kedvenc regény, és miért. 
Maximum 2 gépelt oldal 
terjedelemben várják az 
olvasmányélményeket, 
ajánlásokat. A pályázaton bárki 
részt vehet. Az írásokat a 
könyvtárba (Dózsa György utca 
42.) kell beküldeni vagy behozni 
június 20-áig. A Kedvenc 
könyvem képekben 
képregénypályázat 14 év alatti 
gyerekeknek szól. A kedvenc 
könyvet képekben rövid szöveggel 
vagy anélkül kell elmesélni. A 
képek A/4-es méretben 
készüljenek, s legyen címlapja is a 
pályaműnek. A pályamunkák 
terjedelme 3-10 oldal. Beküldési 
határidő: június 20. Jutalmazás: 
mindkét pályázatnál könyv, és 5 
óra ingyenes internethasználat a 
könyvtárban. 

ZSOMBÓ. Holnap este 6 órakor 
az induló 
gépjárművezető-tanfolyamra 
jelentkezőknek tartanak 
megbeszélést a zsombói 
művelődési ház l-es számú 
klubjában. 

Hét óvodában 
kevesebb csoport 
A szegedi önkormányzati óvodákba egy hónapja írathatták be a szü-
lők a gyerekeket. A döntésről a szülőket a napokban értesítik az in-
tézmények. A közgyűlés legutóbbi ülésén határozott az óvodai férő-
helyek számáról: hét óvodában szüntetnek meg csoportot, összevo-
násra kerül sor, vagy a gyerekeket más intézményekbe irányítják. 

MUNKATÁRSUNKTÓI 

Szeged 53 önkormányzati óvodá-
jában 4981 hely van. Idén szep-
tembertől 4756 gyermek kezdi 
meg óvodás éveit - tehát 225-tel 
kevesebb, mint ahány kicsit az 
intézmények fogadni tudnak. A 
múlt októberi adatok szerint ta-
valy a város intézményeibe össze-
sen 4703 gyerek járt, idén szep-
tembertói tehát több gyermek 
lesz óvódás, mint tavaly, a köz-
gyűlés legutóbbi ülésén mégis 
úgy döntött, hogy 7 intézmény-
ben csoportokat von össze. En-
nek oka, hogy a Cső utcai, a Fel-
sővárosi, a Gáspár Zoltán utcai, a 
Rigó utcai, a Szentmihályi, a Tá-
péi II. számú, valamint a Tünde 
téri óvodába a következő nevelési 
évre a korábbinál kevesebb gyer-
meket írattak be. Például a felső-
városi óvodában tavaly 105-en, 
idén szeptembertől 98-an járnak, 
a szentmihályi óvodába tavaly 
63-an jártak, idén szeptembertől 
46 óvodással számolnak. 

- Az intézményben 3 óvónői és 
egy dajkai állás szűnik meg -
mondta Kovács Istvánná, a Csó 
utcai óvoda vezetője. - A 175 fé-
rőhelynek megfelelően szeptem-
bertől a korábbi 8 csoport helyett 
7 indul. A szegedi óvodák több-
ségében minden oda jelentkezett 
gyermeket fel tudnak venni. 

- Szeptembertől terveink sze-
rint kettő csoportot indítunk, s 
van még néhány betöltetlen he-
lyünk. Minden kisgyermeket fel 
tudtunk venni, aki hozzánk je-
lentkezett, így ősszel mintegy 40 
új óvodásunk lesz - mondta Ben-
köné Bácsi Ildikó, a béketelepi 
óvoda vezetóhelyettese. 

A Bérkert utcai óvodába min-
den oda jelentkező gyermeket 
tudnak fogadni: 16 nagycsopor-
tos ballag el, s várhatóan 3 cso-
portban helyezik el a mintegy 20 
új óvodást, így - velük együtt -
ősztói 70 kicsi jár majd az újsze-
gedi intézménybe - tudtuk meg 
Kincsesné Tóth Zsuzsa óvodave-
zetőtől. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap délelőtt nem sokkal kilenc óra után egy te-
lefonáló arról értesítette a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányságot, hogy bomba robban a szegedi a 
Raiffeisen Bank Kossuth Lajos sugárúti épületében. 
Azt is közölte, hogy az elhelyezett szerkezet ponto-
san 10 órakor lép működésbe. A rendőrség azonnal 

lezárta a környéket, és elterelte a forgalmat a kör-
nyező utcákba. Az épület kiürítését követően az in-
tézményt átvizsgálták, és megkezdték az adatgyűj-
tést, valamint a tanúkutatást. Közel egyórás alapos 
munka után sem találtak az épületben robbantásra 
alkalmas szerkezetet. Az útzárat 11 óra után fel-
szabadították, és a dolgozók is visszatérhettek 
munkahelyükre. 

Riasztották a rendőrséget a szegedi bankfiókhoz 

Nem találtak bombát 

A bombariadó miat t a rendőrség lezárta a környéket Fotó: Karnok Csaba 


