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Jubilál a Rádió 88 

Ma: szülinapi buli 
lesz a Klauzál téren 

Az L-Patent lepattant, más beruházót pedig nem érdekel a Franciahögy 

Egy városi telek kálváriája 
A ma 15. születésnapját ün-
neplő Rádió 88 további öt évig 
szól a 95,4 MHz-es frekven-
cián, miután az országos Rádió 
és Ifelevízió Ttestület meghosz-
szabbította szerződését. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeged piacvezető rádiója, a Rá-
dió 88 immáron 15 éve szolgálja 
a város és a megye hallgatóit. Ko-
rábban ideiglenes műsort készí-
tett, majd más frekvencián, má-
sokkal osztozva a műsoridőn su-
gározta programját az adó, amely 
7 évvel ezelőtt pedig végleg a 
95,4-re költözött. 

A sugárzási jogot az Országos 
Rádió és Televízió Testület hét 
évre ítéli oda, ha ez letelik, a 
szerződést további öt évvel meg-
hosszabbíthatják. A Rádió 88 
most elnyerte a jogot, hiszen 
megfelelt az ORTT szigorú köve-
telményeinek. A testület értékel-
te, hogy a rádió stabilan műkö-
dik, már bizonyított a piaci ver-
senyben, és természetesen jelen-

tős súllyal esett a latba 15 év ta-
pasztalata is. 

A hallgatottsági felméréseken 
rendre az élen végző, a városban 
piacvezető rádió továbbra is Sze-
geden, Szegedről, Szegednek 
szól, műsorait tapasztalt, köz-
kedvelt rádiós személyiségek ké-
szítik. A változatos zenei kínálat 
mellett a tájékozódást is segíti a 
Rádió 88, hiszen friss, gyakran 
első kézből származó informáci-
ók követik egymást - az utakról, 
a politikai, a gazdasági és a sport 
életről, a sztárok világáról egy-
aránt. 

Ma pedig egy hatalmas szüle-
tésnapi bulival jelentkezik a 88. 
Reggel hat órától a Klauzál térről, 
az Arany oroszlán étterem tera-
száról szólnak majd a műsorok 
egészen éjfélig. Rengeteg ajándé-
kot visznek magukkal a műsor-
vezetők, személyesen találkoz-
hatnak Tóth Gézával, Patkós At-
tilával, Száraz Ferenccel, Nacsa 
Norberttel, Tóth Péterrel, Pilán 
Évával, Süli Andrással, Tamás 
Ákossal. 

Bronzba öntötték 
Gregor Józsefet 

Afranciahögyi terület egyelőre parlagon hever Fotó: Schmidt Andrea 

Négyzetméterenként tízezer forintot kért 
az önkormányzat két városi tulajdonú, köz-
mű nélküli telekért a Franciahögyön. Az 
L-Patent Kft. sokallotta a közel hatvan-
millió forintot az ingatlanokért, és visz-
szalépett az üzlettől. Azóta parlagon hever a 
terület. 

Versenytárgyaláson értékesítette volna az ön-
kormányzat a Franciahögyön fekvő két, váro-
si tulajdonban lévő területét. A szakértői 
vizsgálatok alapján összesen 56 millió 500 
ezer forintos pályázati alapárat állapítottak 
meg. A szegedi L-Patent Fővállalkozó 
Kft.-nek - amely már 2003-ban vételi ajánla-
tot adott - ennyit kellett volna fizetnie a két 
beépítetlen, közmű nélküli telekért. A 3146 
és a 2503 négyzetméteres terület a hatályos 
Szegedi Építési Szabályzat (SZÉSZ] szerint 
különleges intézményi zóna, ahol kizárólag 
szabadidő eltöltésére és sportolás céljaira 
szolgáló létesítményt lehet építeni. 

A közgyűlés tavaly áprilisban döntött arról, 
hogy értékesíti az ingatlanokat. Akkor lesza-
vazták a városrendezési bizottság azon javas-
latát, amely kötelezővé tette volna, hogy a ve-
vő négy éven belül vízi szabadidőközpontot 
építsen a területre. Kalmár Ferenc bizottsági 
alelnök szerint csak így lehetne biztosítani, 
hogy hosszú távon is valódi sportlétesítmény 
működjön az ingatlanon. Mózes Ervin jegyző 
akkor úgy nyilatkozott lapunknak, hogy 
ilyen kitétellel nem lehet korlátozni a jövőbe-
ni vevő lehetőségeit, hiszen a szabályozási 
terv szerint csak sport célú intézményeket le-
het itt építeni. 

L-Patent Kft. jelezte a városnak: ameny-
nyiben megvásárolná az ingatlanokat, úgy 
uszodát építtetne. A két telek egyébként 
nem határos egymással, így bármilyen na-
gyobb beruházás esetén a vevőnek meg kel-
lene vásárolnia az ingatlanok között húzó-
dó, magánkézben lévő telkeket is. A szegedi 
cég jelenleg társasházakat épít a piarista 

gimnázium mögötti területen, a Harmónia 
lakóparkban. 

- Egyszer pályáztattuk meg az ingatlano-
kat, amelyeket összesen közel hatvanmillió 
forintért kínáltunk. Az L-Patent Kft. visszalé-
pett, mert sokallotta az összeget. Azóta nem 
hirdettük meg a területet, mert nem volt rá 
érdeklődő - mondta lapunknak Csúszdiné 
Deák Ildikó. Az önkormányzat városüzemel-
tetési irodájának vezetőhelyettese hozzátet-
te: a SZÉSZ előírása alapján csak együtt lehet 
eladni a két telket. Sz. Fehér Éva azt hangsú-
lyozta, hogy a terület továbbra is különleges 
intézményi zóna. A városi főépítész szerint a 
városrész „elbírna" egy sport célú létesít-
ményt. Reméli, hogy az önkormányzat így 
hasznosítja majd a területet. 

Szerettük volna megkérdezni az L-Patent 
Kft. ügyvezető tulajdonosát is az ügyben, de a 
cégnél közölték: Lázár János szabadságát töl-
ti, és ebben a témában csak ő nyilatkozhat. 

sz. c . sz. 

Zsófi is ott volt 
az élményfürdőben 

Botka László polgármester is kipróbálta az új csúszdát Zsófi lá-
n y á v a l Fotó: Schmidt Andrea 

Mind a négy űj csúszda műkö-
dött szombaton délután a Liget-
fürdőben - arra a kis időre, amíg 
a szegedi polgármester, Botka 
László, valamint Zsófi lánya föl-
avatta a létesítményt: legalább 
hatszor-hétszer csobbantak. A 
munkások az avató előtt és utá-
na is dolgoznak még, hiszen csak 

a műszaki átadás kezdődött meg 
a hét végén, az élményelemekkel 
dúsított medencén maradt ten-
nivaló. Mindenesetre, ha a jövő 
héttől a nagyközönség legalább 
feleannyira élvezi a csűszdázást, 
mint szombaton a hároméves 
kora óta úszó Botka Zsófi - már 
megérte. 

Szolgálat Vásárhelyen 

Az egykori Reghőst eladná az önkormányzat 

Amikor bevetésre indulnak a gólyák 

Vaszy Viktor rendelte meg évtizedekkel ezelőtt Stanzel Antal sze-
gedi szobrásztól azt a portrét, amit most az önkormányzat bronz-
ba öntetett, és Botka László polgármester születésnapi ajándék-
ként szombaton átadott a város díszpolgárának, a 65. születés-
napját ünneplő Gregor Józsefnek (képünkön). Kossuth-díjas basz-
szistánk tegnap barátaival adott koncertet, ma este pedig a Szege-
di Kisopera gálaműsorának vendégeként lép fel a Muzsikáló Ud-
va rba n Fotó: Frank Yvette 

Ezentúl orvoshoz, a városházára, bevásárolni vagy akár színházba is 
könnyebben juthatnak el a fogyatékkal élők Vásárhelyen. A helyi 
gondozási központ támogató szolgálatának indulásával ugyanis a ke-
rekes székesek, a nagyothallók, a siketek és a látássérültek szállítása 
is megoldódott. Az utasokat egy speciálisan átalakított, öt férőhelyes 
autóval viszik az otthonukból ügyes-bajos dolgaikat intézni. Mind-
ezért kilométerenként Vásárhelyen, illetve a város határán kívül is 75 
forintot kell fizetni, tudtuk meg Rácz Andrásáétól, a támogató szol-
gálat vezetőjétől. 

A feladatok adottak, és a hely-
szín is ritkán változik. A kis-
gólyákat augusztusban táboroz-
tatják az egyetemi hallgatói ön-
kormányzatok - kollégiumok-
ban vagy kempingekben. Az 
egykori Reghős Bendegúzban 
gólyák már nincsenek, csak haj-
léktalanok. 

Mély vízbe ugranak a leendő el-
sősök a gólyatáborokban: vetél-
kedők, ugratások, kínos és vicces 
feladatok várják őket valamint -
víz. A szó szoros értelemben is: 
fürdés a város szökőkútjaiban és 
vízifoci. 

A programok régóta ugyan-
azok, a helyszín is ritkán válto-
zik. A bölcsészettudományi kar 
hallgatói önkormányzata már 
évek óta az öthalmi diáklakások-
ban szállásolja el a gólyákat, és a 
programok nagy részét is itt tart-
ják. Volt olyan nyár, hogy nem 
Szegeden, hanem például Te-
rény-Kiskérpusztán terelték ösz-
sze a gólyacsapatot, de ma már 
úgy gondolják, a tábor alatt jó, ha 
a „kicsik" megismerik a várost 
is. Az egyik úszóházat, a JA-
TE-klubot biztosan felfedezik 
majd, a szervezők itt is tartanak 
rendezvényeket. 

Szegeden táboroznak a 
TTK-sok is, sőt közös programo-

PÁR NAP EGYÜTT 

| H Az egyetemi karok augusztus má-
sodik felében tartják az 5-6 napos 
táborokat. A részvételi díj - az ál-
talunk megkérdezett táborok ese-
tében - 6-10 ezer forintba kerül. 

zenek tolókocsis múmiát, keres-
sék meg a disznófejet a Széche-
nyi téren, menjenek át az utó-
vizsgakapu alatt, és találjanak 
meg egy idézetet. A Reghősben 
azonban már évek óta nem tarta-
nak egyetemi rendezvényeket, de 
a ház a környékbeliek szerint 
nem áll üresen: hajléktalanok 
lakják az egykori szabadidőköz-
pontot. A.„nyomok" is rendsze-
res látogatókra utalnak, törött 
üvegek, műanyag zacskók hever-
nek szétszórva a tábor területén. 

Mint megtudtuk, a Reghős a 
szegedi önkormányzat tulajdona 
1993 óta, azelőtt a tábor állami 
tulajdonban volt. Az ingatlant az 
önkormányzat bérbe adta, de a 
szerződés lejárta után a bérlő 
nem kívánta tovább üzemeltetni 
a helyet és visszaadta a városve-
zetésnek 2003 szeptemberében. 
Az önkormányzat - ha a közgyű-
lés így dönt - értékesíteni szeret-
né az egykori szabadidőközpon-
tot. 

g . zs. 

kat is szerveznek a bölcsészek-
kel, így talán megelőzik a két kar 
hallgatói között hagyományosan 
fennálló - de nem túlságosan ko-
moly - szembenállást. 

A leendő jogászok már hat éve 
Mártélyon gyűlnek össze, ahol 
amellett, hogy szórakoznak, elő-
adásokat tartanak nekik a kar, az 
egységes tanulmányi rendszer 
(etr) működéséről is. 

A főiskolai kar Csongrádon 

üdültet, a Körös-torokban. A fia-
talok vetélkednek, feladatokat 
oldanak meg, és lesznek koncer-
tek, fellép Varga Zsuzsa és Timur 
Lenk is. 

A juhász gyulás gólyák nem is 
olyan régen még a Szeged-Baktó-
ban lévő, egykor Napsugár tábor, 
majd Reghős Bendegúz Szabad-
időközpont névre keresztelt 
helyről indultak el, hogy teljesít-
sék a versenyfeladatokat: szerez-

Programok helyett szemét Fotó: Miskolczi Róbert 
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