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Muzsikáló udvar, nyári tárlat, mesterkurzus júliusban 

Pénz a Reök-palotára 
Az önkormányzat szervezésében júliusban indul a Muzsikáló 
Udvar programsorozata, nyit a nyári tárlat, a zeneművészeti kar 
pedig mesterkurzusokat és koncerteket rendez. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az országgyűlés a héten megsza-
vazta a szegedi Reök-palota re-
konstrukciójára javasolt 309 
millió forintos címzett támoga-
tást, így megkezdődhet a neveze-
tes szecessziós épület képtárrá 
alakítása - ezt Kozma József al-
polgármester, országgyűlési kép-
viselő az önkormányzat nyári 
kulturális rendezvényeiről tar-
tott tegnapi sajtótájékoztatón je-
lentette be. 

Nyári tárlat 
A július 16-án nyitó, és két hó-

napon át látható 33. nyári tárlat-
nak képtár hiányában idén is a 
Dugonics téri Olasz Kulturális 
Központ ad otthont. Az önkor-
mányzat 3,8 millió forintot biz-
tosított a József Attila-centenári-
um jegyében megszervezett or-
szágos képzőművészeti sereg-
szemlére. 131 festő, szobrász és 
grafikus 174 műalkotását válo-
gatta be a zsűri a tárlatra, amely 
a kiállítást rendező Tóth Attila 
művészeti író szerint kicsit kon-
zervatív lesz, de legalább két tu-
cat olyan munkát láthat a közön-
ség, amely jelentős kortárs alko-
tó fontos művének tekinthető. 

Muzsikáló udvar 
A megszakításokkal 35 éve 

működő muzsikáló udvar július 
14-én, a megzenésített József At-
tila-verseket játszó Kaláka együt-
tes koncertjével nyitja kapuit. Jú-

lius 21-én a Fool Moon vokál-
együttes, 29-én a szwinget játszó 
Jazz Steps együttes, 30-án a Trio 
Midnight ad koncertet. Augusz-
tus l-jén a MÁV Szimfonikusok 
Kamarazenekara játszik, 7-én 
rendezik meg Gregor József ha-
gyományos születésnapi kon-
certjét, amelynek vendége ezút-
tal Szulák Andrea, Szinetár Dóra 
és Dunai Tamás lesz. Másnap es-
te Kossuth-díjas basszistánk lesz 
a vendége a Szegedi Kisopera gá-
laestjének, amelynek műsorán 
az első tíz évben előadott ritkán 
hallható kisoperák legnépsze-
rűbb áriái, duettjei, együttesei 
szerepelnek. Jegyek jövő héttől a 
Csermák hangszerüzletben kap-
hatók. 

Mesterkurzus 
A Szegedi Tudományegyetem 

Zeneművészeti Főiskolai Kara elő-
ször szervez művészeti akadémiát 
és mesterkurzust. A július 10-én 
kezdődő kurzusokat a világhírű 
Marton Éva operaénekes, Temesi 
Mária énekművész, Kerek Ferenc 
zongoraművész, kari főigazgató, 
Szecsődi Ferenc hegedűművész, 
Sin Katalin gordonkaművész, 
Maczák János klarinétművész, Bo-
ros József trombitaművész és Gyi-
vicsán György harsonaművész ve-
zeti. A tanárok és a hallgatók es-
ténként koncerteket is adnak. A 
legtehetségesebb növendékek júli-
us 16-án a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar Dóm téri ajándékhang-
versenyén is fellépnek. 

Marton Éva már tavaly is tar tot t mesterkurzust a zeneművészeti 
karon, nyáron ismét eljön Fotó: Gyenes Kálmán 

A jelenben kicsit utópisztikusán hangzik, 
de az újszegedi fürdők révén és a fölújított 
Annával Szeged elvileg a régió vezető für-
dővárosa - lehetne. Harminc éve dédel-
getett terv ez. Nagy előrelépés az Anna 
megnyitása, most Újszegeden építkeznek, 
de több évtizednyi elmaradást kellene be-
hozni. 

Leegyszerűsítve a dolgot, azt mondhatjuk, 
Szeged azért nem a régió vezető fürdővárosa, 
mert két jó adottságú területe is van. A Szé-
chenyi-terv keretében gyakorlatilag ugyan-
annyit költött Szeged fürdőrekonstrukcióra, 
mint Gyula, csakhogy mindkét helyen egy lé-
tesítmény újult meg. Szegeden az Anna, ott a 
Várfürdő. 

Az Annát szó nem érheti: vidéken az egyet-
len műemlék élményfürdő. Teljessé azonban 
csak a Széchenyi téri épületekben tervezett 
gyógyszállóval válna, amelyre egyelőre befek-
tetőt vár a város. 

Az újszegedi komplexumnak nevezett há-
rom fürdőben eközben több évtized elmara-
dását kell behozni. Pedig a régióban különle-
gesség a Partfürdő; ugyan évente ellepi a Ti-
sza, de épp fekvése miatt vonzó üdülőhely. 
Az itt föltörő Dóra nemrég óta gyógyvíz: Sze-

ged és Budapest az a két település hazánk-
ban, ahol többféle gyógyhatású vizet hoznak 
a felszínre. A belvároshoz közeli fürdőkomp-
lexumhoz kapcsolódik a város egyik legna-
gyobb szállója, a Forrás is, melyet szintén 
nemrég óta fűtött folyosó köt össze a Gom-
bának nevezett Gyógy- és Termálfürdővel. 

A Forrás középkategóriájú szálloda, a 
Gomba jelenleg alsó középkategóriájú fürdő 
- mindkettő elsősorban a belföldi vendégeket 
vonzza. A Gombában néhány éve korszerűsí-
téseket hajtottak végre: a wellnessrészlegben 
szauna, szolárium, gőzkabin működik, eze-
kért külön kell fizetni. A tusolókat és a vécé-
ket is felújították, és azóta áll a medencében 
a hajából vizet spriccelő bohóc is. Az elmara-
dás azonban nagy: a medencék vízforgatását 
sürgősen meg kell oldani. A Gombával 
egyébként még sok mindent lehet kezdeni, 
hiszen Gyulán hasonló adottságú fedett me-
dencékből varázsoltak - igaz, jókora beruhá-
zással - wellnesscentrumot. 

A SZUE, vagy hivatalosan Ligetfürdő két 
medencéje újabban telente sátor alá bújtat-
ható, fölújították az öltözők épületét is, in-
gyen lehet szaunázni. A „nagy ugrás" azon-
ban most jön: háromszázmilliós beruházás-
sal vízforgató készül a medencékhez, a hátsó-

ba élményelemeket is beépítenek, és négy 
csúszdát állítanak föl. Ezzel Szegeden is lesz 
úgynevezett aktív élményfürdő. Az Anna 
ugyanis a lazítást, pihenést, gyógyulást kíná-
ló, úgynevezett passzív élményfürdő, a SZUE 
ezzel szemben szórakoztató- és sportcent-
rummá válik. 

A harmadik újszegedi terület a Partfürdő: 
hatalmas pázsit, páratlan fekvés, az élő folyó 
közelsége... Csak sajnos tökéletesen elavult 
minden berendezés és épület. Az egykori Ti-
sza Gyöngye étterem, majd diszkó évekkel 
ezelőtt kikerült a fürdő területéből, az akkori 
vezetés eladta. Mondjuk ki: egyszerűen ron-
da. De ma már rossz látni a hetvenes évek lá-
bon álló üdülőházait, vagy a rozoga vécéket, 
zuhanyozókat is. Leghamarabb mégis a 
strandmedencékbe kellene vízforgatót beépí-
teni, hogy megfeleljenek az előírásoknak. 

A Széchenyi-terv óriási mennyiségű köz-
pénzt juttatott fürdőkorszerűsítésre. Szege-
den ennek haszonélvezője az Anna volt. Az-
óta állami forrás hasonló célra alig jut. A 
SZUE-t is lízingcég bevonásával, külső for-
rásból újítják föl. Az idei építkezés után a jö-
vő évi feladat is adott: az újszegedi meden-
cékben az előírt vízforgatókat kell pótolni. 

M O L N Á R B. I M R E 

SIMPIY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

Gyula-Újszeged meccs: 24-19 

Szegednek egyelőre csak az esélyei jók, de azok nagyon 

Még álom az újszegedi 
fürdőparadicsom 

Ezt a medencét ezen a nyáron építik át élményfürdővé Szegeden Fotó: Karnak Csaba 

Komolyan nem vehető, de érde-
kes összehasonlítás adódik, ha 
pontozzuk a fürdőket (a gyógy-
szolgáltatásokat most figyelmen 
kívül hagyva). Egy átlagos mére-
tű medence 1 pontot ér, ha él-
ményelemekkel fölszerelt: plusz 
egy pont. A csúszdákra adunk 
darabonként fél pontot. A régió 
vezető fürdője a gyulai, ahol há-
rom szabadtéri gyógy-élmény-
medence várja a vendégeket (6 
pont). A Lovardának nevezett 
hatalmas gyógyközpont szintén 
6 pontot kap. A strandmedence 
két csúszdával 2 pont, a verseny-
uszoda és tanuszoda még 2 pont, 
a hullámmedence 2 pont, a gyer-
mek víziparadicsom 2 pont. 
Mindezt kiegészíti egy fedett 
wellnesscentrum (4 pont). Gyula 
24 ponttal biztosan vezet. 

Újszegeden a SZUE-ban mű-
ködik két gyógymedence (2 
pont), egy úszómedence (1), egy 
dögönyöző-gyermekpancsoló 
(1), most készül egy nagy él-
ménymedence négy csúszdával 
(mérete miatt kap plusz egyet, 
így 5 pont). A Partfürdőn kiala-
kítottak egy gyermekpancsolót 
(1)', egy strandmedencét (1), egy 
úszómedencét (1), egy ülő 
gyógymedencét (1). A Gombá-
ban található egy élményele-
mekkel fölszerelt strandmeden-
ce (2), egy termál- és egy gyógy-
medence (2), és egy úszómeden-

ce (1). Az itteni wellnessköz-
pont is kap még 1 pontot. Új-
szegednek összesen 19 pontja 
van. Álmodjunk egy nagyot, 
költsünk el százmilliókat! Új-
szeged már be is hozta Gyulát. 
Csak alakítsunk ki mindhárom 
fürdőben gyógy-élménymeden-
cét (+3 pont), és két élményele-
mekkel fölszerelt gyermekpan-
csolót ( + 2). Újí tsunk föl min-

den építményt, és rendeljünk el 
egy teljes kertészeti rekonstruk-
ciót... 

Vigasz, hogy az árkülönbség is 
nagy. Gyulán főszezonban a tel-
jes árú belépő 1300 forint, a well-
nesseentrumba plusz 800. Új-
szegeden a három fürdőbe a fel-
nőtt jegy 700 forint. Amíg a Part-
fürdő ki nem nyit, ebből 10 szá-
zalék engedményt adnak. 

A gyulai fürdő sokkal ismertebb, népszerűbb 


