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AzÁNTSZis vizsgálja a rókusi sárga vizet 

Tízszázalékos 
díjcsökkentés 
Rókuson több mint 1200 lakásban évente kétszer, a hőcserélők 
átállításának idején megsárgul a használati meleg víz, írtuk meg 
lapunkban. A lakók kárpótlásul 10 százalékkal kevesebbet fizetnek 
januárig visszamenőleg - mondta Básthy Gábor. 

A rókusi sárga vízzel kapcsolat-
ban megjelent riportunkat köve-
tően Kecse Nagy Sándor, a Dé-
mász Rt. kommunikációs osz-
tályvezetője azt közölte a Délma-
gyarországgal, hogy nem az 
áramszolgáltató erőművét terhe-
li a felelősség a melegvíz-csapok-
ból folyó gyanús tisztaságú és 
színű lé miatt. (Mint ahogy azt 
megírtuk: a Szegedi Hőszolgálta-
tó Kft. egyedül Rókuson vásárol-
ja a használati meleg vizet a Dé-
mász erőművétől.) A Démász -
mondta az osztályvezető - a me-
leg víz minőségét naponta vizs-
gálja, és náluk még tiszta. Vagyis 
szerinte a hálózatban van a hiba. 

Básthy Gábor, a Szegedi Hőszol-
gáltató Kft. ügyvezető igazgatója 
újra leszögezte: tizenöt éve vitáz-

nak a Démásszal a rókusi problé-
mák miatt. Utalt arra, hogy mivel 
a lakótelep építésekor a kapacitást 
dupla ennyi lakásra méretezték, 
biztosra vehető, hogy nem folya-
matos a víz áramlása, így kerülhet 
a „pangó" folyadék a rendszerbe. 
Hozzátette, jövőre leválnak az 
erőműről, pillanatnyilag azonban 
a cégnek nincs 50 millió forintja a 
beruházásra. A lakóknak azonban 
10 százalékkal csökkentik a befi-
zetendő díjakat januárig vissza-
menőleg - ezt majd a júliusi elszá-
moláson érzékelhetik. 

Az ÁNTSZ Csongrád Megyei 
Intézetének közegészségügyi 
osztályvezetője, Kiss Edit el-
mondta: vizsgálják a vizet, mára 
várható eredmény. 

F.K. 

Ma 12 órától ismét kinyit a szegedi sörfesztivál 

Árpáié, kolbász, buli 
Ma 12 órakor ismét kinyit a 
sörfesztivál a szegedi Etelka so-
ron. Az elmúlt heti rossz idő-
járás miatt döntöt t így a szer-
vező, Puskás László, valamint a 
huszonöt vendéglátó-ipari egy-
ség. A szomjoltó nedűt vasárnap 
éjszakáig fogyaszthatják a sör-
fesztre látogatók a Felső Ti-
sza-parti stadionban. 

Nagy nehezen sikerült az indián 
zenészeknek elűzni a Szeged fe-
lett kavargó fellegeket: itt a jó 
idő! Ennek pedig örülhetnek a 
sörbarátok, hiszen az árpáié 
mégiscsak jobban csúszik 30 
fokban, mint esős és hűvös idő-
ben. A XIII. sörfesztivál szerve-
zője, Puskás László úgy gondolta, 
hogy a héten mindent elölről kel-
lene kezdeni. A megegyezés meg-
született az Etelka sori pálya üze-
meltetőjével, a városi sportigaz-
gatósággal és most már semmi 
akadálya, hogy ma 12 órától újra 
kinyisson a szegedi sörfeszt. 

- Mindent megteszünk, hogy a 
látogatók jól érezzék magukat. 
Természetesen naponta műso-

rokkal várjuk vendégeinket. A 
repertoár bővült, hiszen ma a 
Groovehouse zenekar, pénteken 
Demjén Ferenc lép fel. Szomba-
ton Bagi-Nacsa - show lesz, míg 
vasárnap Balázs Klári-Korda 
György- koncertet rendezünk -
mondta Puskás László. 

A Etelka sori sörfesztiválon to-
vábbra is mind a huszonöt ven-
déglátó-ipari egység kínálja a hab-
zó nedűt, de emellett kiváló sör-
korcsolyákat is lehet kapni. Az ide 
illő fehér kolbásztól, a grill csülök-
től és csirkétől biztosan jobban 
csúszik majd a sör. A XIII. sörfesz-
tivál vasárnapig tart nyitva. 

A MAI PROGRAM 
£ 18.00-19.00: Balázs Péter és Len-

gyel Tibor énekel 
19.00-20.00: Passión Divatszínház 
bemutatója 
20.00-20.30: Groovehouse-koncert 
20.30-21.00: City Fitness-bemutató 
21.00-21.30: Lakatos Krisztián éne-
kel 
22.00-24.00: Coco-Bongo zenekar 
fellépése 

Fényárban a zsinagóga 
Délelőtt tartják a főpróbát, este 9 óra körül pedig a közvilágítással 
együtt bekapcsol a szegedi zsinagóga új kültéri díszvilágítása. Húsz da-
rab, földbe süllyesztett energiatakarékos égővel világítják meg a száz-
két éves épületet alulról. Négy oldalról pedig szabadtéri reflektorokból 
érkezik szimmetrikusan a falakra sárgás, úgynevezett súrlófény. A ku-
pola és a tető tizenkét forrásból egyenletes fehér fényárba öltözik. 

Véradók 
világnapja 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A véradók világnapját ünnepel-
ték tegnap hazánkban is. A Ma-
gyar Vöröskereszt és az Országos 
Vérellátó Szolgálat idén a vér-
adók városában, Szegeden szer-
vezte meg az ünnepséget. Az or-
szágban ugyanis egyedül ebben a 
régióban érték el, hogy a lakosság 
több mint 7 százaléka rendszeres 
véradó. Ez európai szinten is ki-
emelkedő teljesítmény. 

A szegedi Kék Csillag étterem-
ben tartott rendezvényen külön 
köszöntötték az első véradókat, a 
kiemelkedő eredményeket elért 
oktatási intézményeket és a fiatal, 
önkéntes véradószervezőket. Az 
elismeréseket Habsburg György, a 
Magyar Vöröskereszt elnöke, 
Morzsányi Eva, a Magyar Vörös-
kereszt főtitkára és Hoffer Izabel-
la, az Országos Vérellátó Szolgálat 
főigazgató-helyettese adta át. Itt 
ismertették az országos felsőokta-
tási véradóverseny feltételeit is. 

SZEJVIKÖZT 
MÁRTON ISTVÁNNAL 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Márton 
Istvánnal, a Csongád Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyomozó 
osztályának vezetőjével Balog 
József szerkesztő-riporter és 
Oláh Zoltán, lapunk 
főmunkatársa beszélget többek 
között a gyálaréti, még 
megoldatlan gyilkosság 
nyomozásának fejleményeiről. 

A VÁRMÚZEUM KAPUJA 
A szegedi vármúzeum előtti 
föltárások folytatása miatt a 
kiállítóhelyre a Tisza-part felőli 
kapun lehet bemenni. 

SEJBEN LAJOS TÁRLATA 
Szuromi Pál művészeti író .nyitotta 
meg nemrégiben a balassagyarmati 
szerb templom galériában Sejben 
Lajos szegedi képzőművész 
kiálh'tását. A tárlat július 28-áig 
hétfő kivételével naponta 14-től 18 
óráig tekinthető meg. 

Kaparják, lapátolják, szállítják a vizes isza-
pot a Partfürdőn. Az elhúzódó ár után 
háromszáz köbméternyi sarat kell eltün-
tetni , hogy beindulhasson a folyóparti 
strandszezon. 

Markoló pöfög, és gumicsizmás-fürdőnad-
rágos munkások is takarítják az újszegedi 
Partfürdőt. Bánáti Antal, a fürdővállalat 
igazgatója szerint körülbelül 140 köbméter 
iszapot szállítottak el eddig, és még leg-

alább ennyit kell összeszedniük. A terüle-
ten maradt hulladékfa össztérfogata is leg-
alább száz köbméternyi. A medencék meg-
sérültek, helyreállításukat napokon belül 
megkezdik. A kutak állapotát is csak most 
kezdik fölmérni, még nem tudni, biztosí-
tott-e a vízellátás. 

Durván tizenöt, de helyenként harminc 
centis sötét, lomhán folyó iszap borítja a gye-
pet. Már sokat szikkadt, de még mindig fur-
csán süpped, ha rálépünk; a kis súlyú embert 

azért már megtartja. A strandszezon közepé-
re, július elejére nyithat ki a Partfürdő. 

Az öreg vécéket, zuhanyozókat, épületeket 
is rendbe kell hozni. Kell a Partfürdő nagyon, 
hiszen a SZUE (hivatalosan Ligetfürdő) egyik 
medencéjének átépítése miatt most szűkö-
sebb a kínálat az újszegedi strandokon, igaz, 
a Gombát (azaz a Termál- és Gyógyfürdőt) 
idén nyáron sem zárják be. Az újszegedi für-
dők egy jeggyel vehetők igénybe. 

M. B. I. 

Visszavonta az újszegedi egyházközség a fellebezést 

Megépülhet az élménymedence 
Nem akadályozza meg az élménymedence építését az újszegedi 
egyházközség. A plébános tegnap arról tájékoztatta a város ve-
zetőit, hogy visszavonta fellebbezését. A város és az egyházközség 
között alku kezdődött az ügyben. 

Nagyon előrehaladottak a mun-
kálatok, nem akarják a város 
beruházását akadályozni - ezzel 
indokolta Kiss Imre újszegedi 
plébános, hogy visszavonták a 
fellebbezést. Mint lapunkban 
többször írtunk róla, a Ligetfür-
dőben átépítik az egyik meden-
cét, élményfürdőt alakítanak 
ki. Az újszegedi egyházközség, 
melynek épülete közvetlenül a 
fürdő szomszédságában áll, a 
jogorvoslati határidőn belül 
megfellebbezte az építési enge-
délyt. A plébános kifejtette: 
máshol szeretnének közösségi 
házat, mert az élménymedence 
miatt közösségi, lelki életükben 
és szociális munkájukban, ok-
tatási és képzési tevékenysé-

gükben olyan törés következik 
be, mely hátrányosan fogja 
érinteni a híveket. 

Az ügyben a másodfokon eljáró 
hatóságnak, a megyei közigazga-
tási hivatalnak júbus végéig kel-
lett volna döntenie, ráadásul 
akár új eljárásra is kötelezhette 
volna az első fokú építési hatósá-
got. Bajban volt a város, mert er-
re a szezonra már nem biztos, 
hogy elkészült volna a felújítás. 
Az ingatlancsere ügyében a „ta-
pogatózások" közben folytak, és 
a város számára legkedvezőbb 
módon így érhetett véget az ügy. 

A város vezetését meglepte a 
lépés, az egyházzal alku kezdő-
dött. Hogy pontosan miért vonta 
vissza a fellebbezését az egyház-

község, arról a plébános nem kí-
vánt nyilatkozni. Csak annyit 
mondott, nem kívánják a beru-
házást akadályozni. 

Solymos László városüzemel-
tetési alpolgármestertől megtud-
tuk: az önkormányzat fölajánlot-
ta együttműködését az egyház-
nak, segítenek nekik megfelelő 
ingatlant találni. 

Lapunk úgy értesült, kemé-
nyen győzködték egymást a fe-
lek. Az egyházközség kénytelen 
volt elismerni, évtizedek óta mű-
ködik fürdő a szomszédságuk-
ban. A medence korszerűsítése 
ráadásul különösebben nem be-
folyásolja a zajhatást (értsd: han-
cúrozás közbeni sikolyok). Bár 
valószínűleg többen lesznek a 
medencében, de a plébánia felől 
a tervezők éppen a csendes sa-
roknak nevezett részt helyezték 
el. Itt víz alatti masszázseleme-
ket építenek be, ahol pihennek a 

fürdőzők. A mozgalmas, játékos 
élményelemek, a csúszdák az 
egyház épületétől távolabbi ré-
szeken kapnak helyet. 

Értesüléseink szerint a plébá-
nia igazából ezt a lehetőséget 
akarta kihasználni arra, hogy in-
gatlancserével új közösségi ház-
hoz jusson. Csakhogy a másik 
oldal, az önkormányzat is meg-
nézte a jogi lehetőségeit, és kide-
rült, az egyházközség nem ren-
delkezik a mindenféle, a jogszerű 
működéshez szükséges enge-
déllyel, így patthelyzet alakult ki. 
Végül mindkét fél engedménye-
ket tett: a város megpróbál másik 
ingatlant keresni: az IKV Rt. 
kapta a feladatot, hogy tárgyaljon 
az egyházzal. A plébános pedig 
visszavonta a fellebbezésüket. Az 
élménymedence átalakításához 
teljes gőzzel hozzákezdhetnek a 
kivitelezők. 

MOLNÁR BALÁZS 

Zsigmond Vilmos, Balázs Béla és Csöke József nevét viselik majd a termek 

Névadó a Belvárosi moziban 

Egyelőre „másfél" fürdőben strandolhatunk Újszegeden 

Júliusig takarítják a sarat 

Csak többhetes „iszapbirkózás" u tán nyithat ki a Partfürdő Fotó: Gyenes Kálmán 

Zsigmond Vilmosról 75. születésnapja 
tiszteletére nevezik el nagytermet a Belvá-
rosi moziban Fotó: Karnok Csaba 

Szeged legnevesebb filmes szülötteiről, 
Zsigmond Vilmosról, Balázs Béláról és Cső-
ke Józsefről nevezik el a Belvárosi mozi 
vetí tőtermeit . A névadó ünnepséget csü-
törtökön 18 órakor tartják. 

A világ legjobb operatőrei között számon 
tartott Oscar-díjas Zsigmond Vilmos 1930. 
június 16-án született Szegeden. A tavaly a 
város díszpolgárává avatott világhírű filmes 
75. születésnapját holnap azzal ünneplik 
meg a Belvárosi moziban, hogy a filmszín-
ház legnagyobb vetítőtermét róla nevezik 
el. Zsigmond Vilmos Los Angelesben él, 
személyesen nem tud részt venni a rendez-
vényen, de videoüzenetet küldött, amit a 
mozi aulájában kifeszített vászonra vetíte-
nek a holnap 18 órakor kezdődő névadón. 
Solymos László alpolgármester köszöntője 
után a régi jó barát és operatőr kolléga, a 
Balázs Béla-díjas Vagyóczki Tibor avatja fel 
a Zsigmond Vilmos termet, ahol 20.30-tól 
A szarvasvadászt, a művész egyik legkedve-
sebb filmjét vetítik le. A vietnami háború 
idején játszódó realista történetet Michael 
Cimino rendezésében, Róbert De Niro fő-

szereplésével forgatta, és elnyerte vele a 
Brit Filmakadémia díját. 

Szegeden született a 20. század egyik legso-
koldalúbb művésze, az író, költő, rendező, 
filmesztéta és kritikus Balázs Béla is, akiről a 
Filmtékát nevezik el. A termet Tényi István 
Balázs Béla-díjas filmrendező avatja fel, akinek 
Balázs Béla az emigrációban című filmjét 
20.45-től vetítik. A Belvárosi mozi legkisebb 
terme, a Kamara a jövőben az ugyancsak szege-
di születésű Csöke József nevét viseli majd -
avatóbeszédet Veress József filmkritikus mond. 
A Balázs Béla-díjas filmrendező 37 éven át, 
1950-től 1987-ig a Magyar Filmhíradó, utána 
a MOVT szerkesztő-rendezője volt. Érdeklődé-
sének középpontjában a sport mozgóképi meg-
örökítése állt, Helsinkitől Montrealig hat 
olimpián és számos más világversenyen forga-
tott. Filmjeivel sok hazai és nemzetközi feszti-
válon nyert díjat. Életművéből 19 órától ren-
deznek vetítést a róla elnevezett teremben. 

A mozi előterében a három alkotó pályáját 
bemutató kiállítás várja az érdeklődőket, 
akik csütörtökön ingyen tekinthetik meg a 
filmeket is. 

H. ZS. 
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