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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A faluházban ma 
délelőtt 10 órakor kezdődik a 
katasztrófavédelmi tanácskozás. 
- Délután 2 és 5 óra között 
Herczeg József és Süli Z. 
Mariann képviselő tart 
fogadóórát a polgármesteri 
hivatalban. 

DESZK. Az ügyrendi bizottság 
ma délután 3 órától ülést tart. 

DOMASZÉK. A Fészek 
Nagycsaládosok Szegedi 
Egyesületének Domaszéki 
Csoportjánál (NOE) lehet jelezni 
a Szegedi Szabadtéri Játékok 
előadásaira a jegyigényeket. 
További információk, 
jelentkezés: Szekeres Péterné 
Ildikó 06-20/489-5474, 
Simonné Szalma Éva 
06-30/571-2456, Szemmáriné 
Dobó Krisztina 06-20/447-8494. 

SZÖREG. Ma délelőtt a szőregi 
fiókkönyvtárban a Vakációs 
programok sorozatban 
beszélgetésre várják a 
gyerekeket. A mai téma: ki mit 
gyűjt? 

ÖTTÖMÖS. Vadász és 
természetvédő tábor indul 
június 27-én Öttömös 
határában, a Gyarmati 
Vendégházban. A táborozóknak 
lehetőségük lesz az erdő életének 
és a benne vadon élő állatoknak 
a megismerésére, a 
természetvédelem alapjainak 
elsajátítására, madárgyűrűzésre, 
madár-és vadvédelmi eszközök, 
berendezések készítésére, az 
önálló természetjárás 
szabályainak és lehetőségeinek 
megtanulására. A gyerekek részt 
vehetnek solymászaton, 
íjászaton, nyomolvasáson, 
hajnali és alkonyati vadlesen, 
készíthetnek madárodút. A 
részvételi díj szállással és napi 
háromszori étkezéssel 17 ezer 
500 forint. A résztvevők hétfőn a 
szegedi Százszorszép 
Gyermekház elől reggel negyed 
kilenckor indulnak és pénteken 
(július l-jén) délután 5 órakor 
érkeznek. A tábor második 
turnusát július 1 l-e és 15-e 
között szervezik. Érdeklődni és 
jelentkezni lehet a 
táborvezetőnél, Preszner Sándor 
vadászati felügyelőnél a 
30/99-56-429-es telefonszámon, 
vagy Gyarmati Zoltánnál a 
30/93-80-909-en. 

ÚJSZENTIVÁN. Tizenkettedik 
alkalommal tartanak falunapot a 
községben június 24-én és 25-én 
az újszentiváni sportpályán. 
Pénteken 18.30 órakora 
Szentiván-kupával, meghívásos 
kispályás labdarúgótornával 
kezdődik az ünnepség, majd 
zenés-táncos falunapi nyitóbuli 
következik. Szombaton zene és 
mazsorettbemutató ébreszti a 
település lakóit kilenc órakor. 
Tíz órától a Desperado 
Művészeti Iskola és az 
újszentiváni óvodások műsorát 
láthatják. Délben Talpai János 
polgármester mond köszöntőt, 
átadja a díszpolgári címet, 
díszokleveleket és az 
Új szentivánért díjat. Ezt 
követően Vass Péter, a Deszki 
Bánát Néptáncegyüttes és 
hastáncosok szórakoztatják a 
nézőket. A falunapi bál 15 
órakor kezdődik, fellép Hamza 
Gianni. Tíz órakor kezdődik a 
Szent Iván-éji máglyarakás és 
tűzugrás valamint a 
tűzijáték. 

ZSOMBÓ. Aratóünnepet rendez 
a település szombaton 15.30 
órától. A gyülekező után az 
aratók a gabonaföldre indulnak, 
majd megkezdődik a kézi aratás, 
a termés behordása és a cséplés a 
polgármesteri hivatal udvarán. 
18 órakor megnyílik a 
helytörténeti fotókiállítás. Ezt 
követően zenés műsor 
szórakoztatja a résztvevőket, 
fellépnek zsombói előadók és 
Baby Gabi valamint Éles István 
humorista. Az utcabál este fél 
10-kor kezdődik. A rendezvény 
mindenki számára ingyenes. 

Elszámolási vita nehezítheti a kikötést 

Újjászületett a Béke 

Úszóházviszály. A bejáró, ahova majd vontat ják a Békét Fotó: Miskolczi Róbert 

Három év szünet után legké-
sőbb a jövő hét végén szeretne 
kikötni a teljesen felújított Bé-
ke úszóház a Tisza belvároshoz 
közeli szakaszán. 

Mint korábban megírtuk, az Al-
só-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság (Atikövi-
zig) legutóbb 2001-ben írt ki pá-
lyázatot vízhasználatra. Akkor a 
két jobb helyet, a Szeged belváro-
sához közelieket a Millennium és 
a Béke úszóház kapta meg, ám az-
óta egyik sem kötött ki. A pályá-
zók közül a Szabadság úszóház 
volt az egyetlen, amely rendelke-
zett úszóművel, de csak jóval ne-
hezebben megközelíthető helyen, 
a klinikáknál köthetett ki. 

A Millennium azóta is a me-
dencés téli kikötőben vesztegel, a 
Békét pedig három év alatt jelen-
tős összegből teljesen felújította 

az üzemeltetője. Alig több mint 
egy hónappal ezelőtt a Szabadság 
és a Béke úszóház üzemeltetői 
azon vitáztak, melyik kössön ki 
a folyó belvároshoz közelebbi 
szakaszán. 

Dobi László, az Atikövizig igaz-
gatója elmondta, a felek ajánla-
tát megvizsgálva úgy döntöttek, 
minden marad a régiben, azaz a 
Szabadság úszóház a folyón föl-
jebb, a klinikáknál kötött ki, a 
Béke pedig a régi helyén horgo-
nyozhat. - A szakmai döntést 
mindkét fél elfogadta. Ugyanak-
kor a kedvezőbb fekvés miatt a 
Béke valamivel magasabb part-
használati díjat fizet - tette hoz-
zá az igazgató. 

- A napokban, de legkésőbb a 
jövő héten szeretnénk kikötni, 
miután megkaptuk az útvonal-
engedélyt. A Béke nyitva áll majd 
a nagyközönség előtt is. Újság-

íróbüfé, melegkonyhás étterem 
üzemel majd a fedélzeten, de le-
het majd sakkozni, kártyázni is 
az árkádos részek alatt - avatott 
be a részletekbe Kovács Zoltán. 
A Béke úszóházat üzemeltető 
kft. ügyvezető igazgatója szerint 
az utolsó csavarig felújított Béke 
üde színfoltja lesz a városnak, 
ami a városmarketing szempont-
jából is jelentős vonzerővel bír. 

Információink szerint az úszó-
művet tároló Szerkezet és Víz-
építő Rt. valamint a Béke úszó-
ház tulajdonosai között elszámo-
lási vita van, ami valószínűleg 
megnehezítheti a kikötést. Ezzel 
kapcsolatban Kovács Zoltán, az 
úszóház üzemeltetője nem kí-
vánt nyilatkozni. Annyit elárult, 
hogy tárgyalások folynak a két fél 
között, de ennek részletei üzleti 
titoknak minősülnek. 

A. T. J. 

A felnőttek 1500-ért, a diákok már 300 forintért is megnézhetik 

Chagallra készül a vár 
Nagy kihívást jelent Szeged számára annak a nagy 
Chagall-gyűjteménynek a fogadása, amit Nizzán 
kívül eddig csak Dél-Koreában állítottak ki. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeged francia testvérvárosában, Nizzában, a Marc 
Chagall Bibliai Üzenet Nemzeti Múzeumában ta-
lálható az a különleges litográfia-gyűjtemény, amit 
az ősszel féléves magyarországi turnéra hoznak el. 
A világhírű festő 43 kőnyomatát Nizzán és Dél-Ko-
reán kívül eddig még sehol sem mutatták be, így 
igazi szenzáció, hogy szeptember 16-tól október 
28-ig a szegedi várban lesz látható. Roland Schaff-
hauser, az Alliance Française szegedi igazgatója a 
tegnapi városházi sajtótájékoztatón elmondta: 
Pászti Ágnes tanácsnok kezdeményezéséből orszá-
gos projekt lett. Elsőként a Tisza partjára érkezik a 

gyűjtemény, amelynek bemutatásához a Budapesti 
Francia Intézet is pénzügyi és technikai segítséget 
nyújt. Pászti Ágnes szerint a kulturális és a polgár-
mesteri alapból nyújtott támogatás nem fedezi tel-
jes egészében a tárlat várható költségeit, ezért 
szponzorokkal is tárgyalnak. Vörös Gabriella múze-
umigazgató bejelentette: a felnőtt jegyek 1500 fo-
rintba kerülnek majd, a nyugdíjasok és a diákigazol-
vánnyal rendelkezők pedig 800 forintért válthatnak 
belépőt. Reményeik szerint sok iskolás is megnézi 
majd a kiálbtást, a legalább tizenöt fős diákcsopor-
toknak fejenként csak 300 forintot kell fizetniük. 
Hogy megfelelő körülményeket biztosíthassanak 
Chagall Odüsszeia című btográfia-sorozatának, a 
várat párologtatóberendezéssel és új világítással is 
fölszerelik. Az értékes alkotásokat őrző-védő szolgá-
lat vigyázza, és a szegedi rendőrkapitány is segítséget 
ígért a külső védelem biztosításához. 

Kissné Urgyán Mária: Az én Nagy Könyvem 

A Bárka 
születésnapja 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyv-
tár segítségével a maga Nagy Könyv-já-
tékát: az izgalmasnak ígérkező szellemi 
kalandtúrában ismert Csongrád megyei 
közéleti személyiségek, tudósok, művé-
szek, üzletemberek, sportolók és újság-
írók vallanak legkedvesebb könyvükről. 
Kissné Urgyán Mária, a vásárhelyi mű-
velődési házat is üzemeltető Osváth Béla 
Kht. ügyvezetője Gerald Durrel A Bárka 
születésnapja című könyvéről beszél. 

„Nagy könyveim között előkelő helyet foglal el Gerald Durrel A 
Bárka születésnapja című műve. Fiatalon olvastam a szerző A 
családom és egyéb állatfajták című életrajzi írását, s azóta gyűj-
töm a könyveit. 

Az író olyan érdekes stílusban mutatja be állatgyűjtő expedíci-
óit és saját állatkertjének lakóit, hogy nekem is kedvem támad 
megfogni egy hüllőt, hosszasan csodálni egy békát, amire egyéb-
ként nem lennék képes. A Bárka születésnapjában huszonöt év 
történetét olvassuk - a saját állatkert vidám és még vidámabb 
eseményeit, a kihalásra ítélt fajok megmentésére szervezett 

» « k ~ié pénzgyűjtő körút legjobb törté-
OPTőld D u r m l neteit: a filmszínész Dávid Ni-

j a ^ k v e n e se té t a gorillaházzal, vagy 
- a természetfilm-rendező Dá-

vid Attenborough csimpánz-
kalandját. 

Durrel könyveit olvasva és 
eredményeit megismerve csak 
azért szurkolok, hogy minél 
több embernek fontos legyen 
bolygónk élővilága, annak tu-
datosítása, hogy mindannyian 
részesei vagyunk a láncnak. 
Ha ebből eltűnik egy szem, nö-
vény vagy állatfaj, akkor sok-
kal-sokkal szegényebbek le-
szünk, mint hinnénk." 
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357 millió forint 
az új egyetemi képzésre 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nyolc felsőoktatási intézmény kö-
zösen, az SZTE Természettudo-
mányi Karának vezetésével pályá-
zatot adott be A felsőoktatás szer-
kezeti és tartalmi fejlesztése című 
Humánerőforrás-fejlesztés Opera-
tív Programhoz, sikeresen: 357 
milbó forintot nyert. A Kétciklusú 
képzés bevezetése a magyar felső-
oktatásban a természettudományi 
szakokon - Alkalmazkodás a 
munkaerőpiac igényeihez címet 

viselő pályázat célja a bolognai fo-
lyamat megvalósítása. A résztvevő 
öt egyetemen és három főiskolán 
legkevesebb évi 5 ezer hallgatót 
érintenek a reformok, vagyis a pro-
jekt futamideje alatt legalább 15 
ezer hallgató részesül a képzésben, 
és legalább ezer oktató vesz részt 
benne. A természettudományi ka-
rok dékáni kollégiuma Mezősi Gá-
bor egyetemi tanárt bízta meg a 
szakmai vezetéssel, projektmene-
dzsernek pedig Gyémánt Iván pá-
lyázati koordinátort kérte fel. 

Panellakókat várnak 
Élénk érdeklődés fogadta az idei 
panelrekonstrukciós pályázatot 
- tájékoztatta lapunkat Németh 
István, a pályáztatást lebonyolító 
IKV Rt. elnök-vezérigazgatója. 
Eddig hetven társasház jelezte, 
szeretné igénybe venni a fölaján-
lott támogatást. Jelentkezési ha-
táridő: augusztus 19. Az IKV Rt. 

Reklámozzák 
az autópályát 
Botka László polgármester tegnap 
hivatalában fogadta az Alföldi 
Koncessziós Autópálya (AKA| Rt. 
vezetőit: Ohvier Bonrún vezér-
igazgatót, Hídvégi Gábor vezér-
igazgató-helyettest és Thomas 
Höfner pénzügyi igazgatót. A ven-
dégek tájékoztatták a polgármes-
tert, hogy az M5-ös autópálya épí-
tése a terveknek megfelelően, idő-
rendben halad, sőt - amennyiben 
a nyár nem lesz az átlagosnál csa-
padékosabb - jó esély van arra, 
hogy a december 31-i határidő 
előtt sikerül befejezni a munkála-
tokat. A megbeszélésen elhang-
zott: mivel a városnak és az AKA 
Rt.-nek is fontos célja, hogy a ha-
zai és nemzetközi közvélemény 
tájékozott legyen arról, hogy már 
az év vége előtt autópálya köti 
össze Szegedet a fővárossal és Eu-
rópával, a decemberi átadás ide-
jére közös, nagyszabású rendez-
vénysorozatot és reklámkam-
pányt készítenek elő. 

Gyeptéglánként költöznek 

A dorozsmai új nagybani piac felépítéséhez fel kell számolni a régi focipályát - ennek százéves, 
ápolt, jó minőségű gyepét táblákban, tálcákon viszik át az ú j területre. A régivel átellenben épülő 
focipályát ezekkel a gyeptéglákkal fedik le. A munkála tok még bő egy hónapot vesznek majd igény-
be Fotó: Schmidt Andrea 

lakógyűléseken, az önkormány-
zati képviselők pedig fogadóórái-
kon ismertették a pályázati fölté-
teleket. Hasonló céllal tartanak 
tájékoztatót ma délelőtt 10 órá-
tól, az IKV Rt. központi épületé-
nek ebédlőjében. A rendezvény 
nyilvános, szívesen látnak min-
den érdeklődőt. 

HÍREK 
NEMZETKÖZI ELISMERÉS 
A SZEGEDI LABORNAK 
Európai szintű akkreditációt 
kapott a Szegedi 
Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Klinikai 
Mikrobiológiai Diagnosztikai 
Intézete (KMDI). A Nemzeti 
Akkreditáló Testület megfelelő 
szakmai bizottsága 9 
ivóvíz-bakteriológiai és 131 
klinikai mikrobiológiai 
diagnosztikai vizsgálatról mondta 
ki, hogy azok színvonala megfelel 
a nemzetközi elvárásoknak. 

IFJÚSÁGI MÉDIAFESZTIVÁL 
Nemzetközi ifjúsági 
médiafesztivál kezdődött tegnap 
Szegeden, az ifjúsági házban. A 
fesztiválra Magyarországról, 
Romániából, Szlovákiából és 
Szerbia-Montenegróból érkeztek 
15-21 éves diákok. A találkozón a 
média hatalokra gyakorolt hatását 
vizsgálják. Az egyhetes program 
alatt szerkesztőségeket alakítanak, 
az utolsó napra elkészítenek egy 
10-12 oldalas önálló újságot. 


