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Egy európai álom: Chagall Szegeden 

Hadgyakorlat 
A Bevetési Irány 2005 
hadgyakorlat a vásárhelyiek 
irányították a Bakonyban. 

7. OLDAL 

A neves szegedi festőművész, Novak András a tegnapi megnyitón az egyik Chagall-litográfia előtt 

Javában tart az úgynevezett kármentesítési munka a szegedi Kálvária 
téren. A két éve bezárt, s eltüntetett benzinkút helyén most gödör és 
homokdomb van. De nem sokáig: a kármentesítéssel megbízott cég 
gyors ütemben végzi a munkát. Az eredeti helyzet visszaállításának el-
ső szakasza mintavétellel zárul, s ha a műszerek nem mutatnak ki 
szennyeződést, a munkások tiszta talajjal töltik fel a gödröt. A város 
egyébként parkosítva szeretné visszakapni a területet az OMV-től. 

Vízforgatót kap a Ligetfürdő vízilabda-mérkőzésekre is alkalmas medencéje Fotó: Karnok Csaba írásunk az 5. oldalon 

Megnyílt a Chagall-kiállítás 
tegnap a szegedi várban. Hosszú 
előkészítés után, profi csapat-
munkának köszönhetően euró-
pai rangú képzőművészeti ese-
mény színhelye lett a város -
hangsúlyozták a köszöntők. 

Ami néhány hónappal ezelőtt 
még álom volt, az tegnap megva-
lósult: megnyílt az Odüsszeia cí-
mű Chagall-kiállítás a szegedi 
várban. A tárlat létrehozásához a 
budapesti Francia Intézet moz-
gósította kapcsolatait, Szeged 
testvérvárosa, Nizza is igazi part-
ner volt, ráadásul a litográfiaso-
rozat mellé a festőművész uno-
kája három kivételes olajképet 
ingyen a szervezők rendelkezésé-
re bocsátott. Tegnap a francia és 
a szegedi szervezők kölcsönösen 
megköszönték egymásnak a 
munkát. Chagall képeit nézve ki 
kell nyitnunk a szívünket -
mondta Botka László polgármes-
ter, aki azt reméli, hogy a követ-
kező hetekben, október 30-áig 
több ezer szegedi megy majd el 
megnézni a különleges tárlatot. 
A tegnapi zárt körű megnyitó 
után a közönség ma délelőtt 10 
órától tekintheti meg Chagall 
munkáit. 

Fotó: Karnok Csaba Tudósításunk a 3 . oldalon 

A rókusi lóúsztatótól az újszegedi Ligetfürdőig 

Még Hajós Alfréd tervezte 
Hetvenöt éve épült meg a mai Ligetfürdő nagy 
medencéje - a szegediek még nagyobb örömére. 
Az akkori tanács három évig „gondolkodott" a 
kivitelezésről, Klebelsberg Kunó hatására öt hó-
nap alatt elkészült az ú j versenypálya. A me-
dencét Hajós Alfréd tervezte. 

Nemsokára vízforgatóval látják el a Ligetfürdő vízi-
labda-mérkőzések lebonyolítására is alkalmas me-
dencéjét, így teljes mértékben európai színvonalú 
lesz - dacára annak, hogy már hetvenöt éves. Létre-
hozása annak idején sokáig vajúdott, három évig 
„gondolkodott" rajta az egykori tanács, Klebelsberg 

Kunó kultuszminiszter látogatásának hatására 
azonban fölgyorsultak az események, s az uszoda 
öt hónap alatt elkészült. A terveket Lechner Ödön 
tanítványa, Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai 
bajnok készítette. Nagy lépés volt létrejötte - s nem 
csupán azért, mert ezt megelőzően a szegedi úszók 
a rókusi lóúsztatóban gyakoroltak. Épp ideje lenne, 
hogy ebbe a városba ismét ellátogasson egy nagyha-
talmú támogató, arra ösztönözve a város mai veze-
tését: építsenek még egy uszodát! Szeged tudniillik 
fürdőváros - legalábbis ezt mondják. 

Részletek és jegyzet a 3. oldalon 

Hetvenöt esztendős Gyulay Endre megyés püspök 

Tizennyolc esztendő 
az egyházmegye élén 
Gyulay Endre szeged-csanádi 
megyés püspök (képünkön) ma 
tölti be hetvenötödik évét. Be 
kell adnia nyugdíjazási kérel-
mét, így elképzelhető, hogy visz-
szavonul: pápai döntéstől függ. 

Három fához szeretne hasonlítani 
Gyulay Endre, a szeged-csanádi 
egyházmegye főpásztora: nyárfá-
hoz, mert magassága jelképezi az 
Isten felé törekvést, akáchoz, 
mely a hajlíthatatlanság jelképe és 
gyümölcsfához - mondta annak 
idején, még pappá szentelését kö-
vető köszöntőjében. Úgy látja, si-
került megfelelnie e célul kitűzött 
hasonlatosságoknak. Sokféle el-
lenállást kellett leküzdenie annak 
idején, politikai konfliktusokat is 
vállalt, s öt éven át ott állt szobájá-
ban összecsomagolva a fogkefe-tö-
rülköző-szappan, hisz bármikor 
megállhatott ajtaja előtt a fekete 
autó. A rendszerváltozás után 
megszűnt a politikai presszóra, 

most úgy érzi: anyagilag válik az 
egyház mind lehetetlenebbé. A 
katolikus egyház jövőjét a II. Vati-
káni Zsinat a kisközösségekben 
látta, Gyulay Endre fölvállalta e 
szellemiséget. Püspökké kineve-
zését nem várta; kapott is időt a 
döntésre: egy egész percet. 

Gyulay Endrét tegnap este kö-
szöntötte a szegedi önkormány-
zat a dómban, 75. születésnapja 
alkalmából. 

Interjúnk a Sziesztában 

Gödör a Kálvária téren 

Az Odüsszeia-litográfiákat és a három olafképet mától láthatja a közönség a várban 

Dugóban 
Óriási a dugó a fölújítás alatt álló 
algyői híd mindkét oldalán. Az au-
tók tegnap egész nap sorban álltak 
- Szegedről Vásárhely felé az al-
győi körforgalomtól a hídig, de a 
másik oldalon is két sávban, tö-
mött sorban várakoztak a kocsik. 

írásunk a 3. oldalon 

A miniszterelnök ígérete szerint 
az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 
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MEGLOPTÁK A SZÁLLÁSADÓT 
Országos körözést adtak ki egy szegedi nő ellen, 
mivel meglopta szállásadóját. Jóhiszeműen adtak 
neki albérletbe egy lakást, amit kifosztott. 
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Gyorséttermek 
Tizennyolc nemzet közül a 
magyarok járnak legkeve-
sebbet gyorséttermekbe. 
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Lekötött Betét 
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