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Botka a kávéházban 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A Közéleti Kávéház ma esti ven-
dége Botka László, beszélgetőtár-
sa Tráser László rádiós szerkesz-
tő. Szeged polgármestere vissza-
tekint a 2005-ös évre,- értékeli, 
milyen időszakot hagyott maga 
mögött a város, mennyiben telje-

sültek a remények és a várakozá-
sok. A beszélgetésen emellett az 
idei év tennivalóiról és a válasz-
tásról is szó esik. A polgármester 
beszél majd a második Nemzeti 
fejlesztési tervből adódó lehető-
ségekről is. Az érdeklődőket dél-
után ötre várják a városháza 
dísztermébe. 

A hibás pótkútnál még két hétig marad a tömeg 

Hamarosan átadják 
az Anna-kutat 
Jövő hétfőn lesz az Anna-kút műszaki átadása, addig biztosan 
marad a forgalmi káosz. A kút és a szobor már karácsony óta kész 
van, a térburkolaton még mindig dolgoznak. A pótkút előtt gyakori 
a tumultus, mert az egyik kifolyó csak csordogál. 

Bár a hírek szerint már karácsony-
ra el kellett volna készülnie az An-
na-kúti felújításnak, a mai napig 
dolgozik rajta a térburkolat kivite-
lezésével megbízott cég - a kör-
nyék közlekedési káoszát fenn-
tartva. Az SzMMI Rt. műszaki 
igazgatója, Faludi László szerint 
nem beszélhetünk csúszásról, 
ugyanis a műszaki átadást csak ja-
nuár 16-ára ígérték, a munka pe-
dig - amit több mint két hónapja 
végeznek - időre elkészül. 

A kút felújításával és a pergola 
megépítésével megbízott HPQ 
kft. már december 22-én befejez-
te a munkákat, az akkori próba-
üzem sikeres volt. A kutat a bur-
kolatépítési munka miatt leta-
karták, a táncosnő szobra azon-
ban információink szerint csak 

január 21-én kerül a helyére, ak-
kor avatják föl ünnepélyesen. 

Amíg tart a fölújítás, a szegedi-
ek az Anna fürdő előtti ideigle-
nes kifolyókból juthatnak a 
gyógyvízhez. A kifolyók egyiké-
ből azonban egy hete csak csor-
dogál a víz, emiatt gyakran nagy 
tömeg torlódik föl a pótkút előtt. 
Bánáti Antal, a Szegedi Fürdők 
kft. ügyvezetője szerint a problé-
ma sajnos nem orvosolható, a 
víznyomást alakító rendszer 
ugyanis javíthatatlan - de a kút 
amúgy is csak szükségmegoldás-
ként működik. A vezető szerint 
várhatóan két hétig még az ideig-
lenes kút működik majd - így ad-
dig biztosan marad a tömegelés 
is a pótkút előtt. 

T.R. 

A víz változatlanul kapós Fotó: Schmidt Andrea 

A művészetek palotája lehet a páratlan szépségű szecessziós épület 

Banktól vásárolt a város 

Folytatás az 1. oldalról 

Ezzel a tranzakcióval azonban még nem há-
rult el minden akadály Rantal János építész 
„Reök-palota örökségvédelmi hatástanul-
mánya" megvalósulása elől. A mintegy 3 
ezer négyzetméteres épület felett még nem 
rendelkezhet teljes jogkörrel a város, a föld-
szinten, a Tisza Lajos körút felől, körülbelül 
150 négyzetméter bérleti joga ugyanis egy 
magáncégé. Korábban ez is a banké volt, de 
a pénzintézet még tavaly nyáron eladta. A 
magáncég tulajdonosa, egy ismert szegedi 
üzletember, márkás termékeket árusító ru-
haboltot akart nyitni, ám terve időközben, 
tőle független okokból, meghiúsult. Amikor 
megkérdeztük, hogy mi a szándéka az üzlet-
helyiséggel, azt válaszolta: egyelőre nincse-
nek konkrét tervei, nem zárja ki, hogy a bér-
leti jogot megfelelő ajánlat esetén eladja. 

A Reök-palotára készült örökségvédelmi 
hatástanulmány szerint az épület egy multi-
funkcionális kulturális központnak adna he-
lyet. 

- Szegednek azzal, hogy az IKV Rt. meg-, 
pontosabban visszavásárolta a Reök-palota 
földszinti részének nagyobbik felét, erre jó 
esélyei nyíltak. Remélem, a fennmaradó 
150 négyzetméter is a város kezelésébe ke-
rül. Ez azért lenne fontos, mert Rantal Já-
nos tervei alapján többfunkciós művészeti 
centrummá, művészetek házává lehetne 
kialakítani a páratlan szépségű szecessziós 
Reök-palotát - nyilatkozta lapunknak Pász-
ti Ágnes. 

A kulturális tanácsnok meggyőződése, 
hogy a város vezetői és a képviselők támogat-
ni fogják a tervek, elképzelések megvalósulá-
sát. 

- A városnak nem kellene a leendő művé-

KORMOS TAM0GATJA 
Kormos Tibor nagyon jónak és támogathatónak tartja az elképzeléseket. A közgyűlés kulturális bi-
zottságának S Z D S Z - e s elnöke azonban megjegyezte: az épület hasznosítására a szabadtéri igazga-
tósága is készített egy tervezetet, szerinte a koncepciót érdemes lenne részletesen is kidolgozni. A 
szabad demokrata politikus hangsúlyozta, a tervek szerint a Reök-palotában helyet kapó multifunk-
cionális művészetek háza rengeteg érdeklődőt vonzana Szegedre, a képtár kialakítása már elindított 
egy folyamatot, csak folytatni kell. 

KULTURÁLIS KÖZPONT 
Ü l A Magyar Ede ál ta l tervezet t és már évek óta 

üresen ál ló szegedi Reök-palota felső két 
szint jének és a pincéjének fe lú j í tására tavaly 
320 mil l ió for intos kormányzat i cé l támogatást 
kapott az önkormányzat , ami t 30 mil l iós saját 
forrással egészített ki. Rantal János építész 
tervei a lapján a lak í t ják át képtár rá , pontosab-
ban többfunkciós v izuál is művészet i centrum-
má. Üvegtetővel fedik be az udvart , az első és 
a második emeleten körbe járhaté k iá i l i té ter -
meket a lak í tanak ki. A terv szer int az épület-
ben a képtár és lá tványműterem mel le t t he-
lyet kapna még a Szegedi Szabadtér i Játékok 
és Feszt iválszervező Kht. igazgatósága, a 
jegyiroda, va lamint kávéház és ét terem, ta-
vasztél őszig a hozzá juk tar tozó terasszal , i l -
letve pincegalér ia és művészklub a kiszolgá-
lóhelyiségekkel együtt. 

szetek házának teljes költségét fedeznie. 
Ezért is jók azok az elképzelések, amelyek 
szerint az épületben - a nyugat-európai gya-
korlatot követve - helyet kapna étterem, ká-
vézó, klub, rendszeresek lennének a kiállítá-
sok. Ezek mind bevételt jelentenének. A mű-
ködtetést pedig rá kellene bízni a Szegedi Sza-
badtéri Játékok és Fesztiválszervező Kht.-ra -
tette hozzá Pászti Ágnes. 

OLÁH ZOLTÁN 

Új képzési 
rendszerről 
a VTV-ben 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Az új képzési rendszerről szól a 
VTV Szeged műsora pénteken 
este fél nyolctól. A felsőoktatás 
átalakul, megszűnik a főiskola-
egyetem szerinti differenciáló-
dás. Aki diplomához szeretne 
jutni, egy háromszintű képzési 
rendszerbe lép be 2006 őszén. A 
bacheler, a master és a doktori 
képzés egy 3 + 2 + 3 éves tanulá-
si szakaszt jelent. Sok a nyitott 
kérdés: melyik diploma lesz ál-
lamilag finanszírozott, mi lesz 
a tanárképzéssel, a 3 év után is 
továbbtanulni akarók hol, mi-
lyen szakokon folytathatják ta-
nulmányaikat, hol lehet majd 
elhelyezkedni ezekkel a diplo-
mákkal. A VTV Szeged péntek 
esti magazinja ezekre a kérdé-
sekre is választ keres. A stúdió-
ban vendégek lesznek: a Szegedi 
Tudományegyetem oktatási 
rektorhelyettese, a leginkább 
érintett karok dékánjai, a Rad-
nóti, valamint a Ságvári gimná-
zium igazgatója. Kérdéseiket a 
nézők is feltehetik az adás egy 
órája alatt az 558-986-os tele-
fonszámon. 

Megszépült a fül-orr-gégészeti klinika műtőblokkja és három kórterme 

Negyven év után részleges felújítás 
Felújították a műtőket, valamint három 
kórtermet a szegedi fül-orr-gégészeti kli-
nikán. A beruházás már nagyon ráfért az 
intézményre, hiszen negyven éve nem vé-
geztek itt semmilyen munkálatot, emiatt a 
műtőblokk például annyira leromlott ál-
lapotba került, hogy már a bezárás fenye-
gette. 

A fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klini-
ka a Szegedi Tudományegyetem egyik legel-
hanyagoltabb intézménye. Az 1963-ban át-
adott épületben az elmúlt több mint negyven 
éve semmiféle rekonstrukciós munkát nem 
végeztek. A betegszobákat a négy évtizede 
felrakott csempék burkolják, a külső hom-
lokzatról pedig az a vakolat mállik, amit an-
nak idején az építéskor rákentek. Méltányta-
lanul elhanyagolták tehát az intézményt, pe-
dig itt látják el a dél-alföldi régió valamennyi 
daganatos betegét. 

- Egyszerűen már nem lehetett nézni, mi-
lyen állapotok között kénytelenek gyógyulni a 
betegeink, ezért úgy döntöttünk, alapítványi 
pénzből felújítunk néhány kórtermet - mond-
ta lóri József, a klinika igazgatója. - Négy és fél 
millió forintot tudtunk erre a célra elkülöníte-
ni, úgy, hogy a fiatal orvosaink lemondtak kül-
földi tanulmányútjaikról. Az így megspórolt 
pénzből három betegszobát lehetett kifesteni 
és kicsempézni. Összesen tizenöt kórtermünk 
van, tehát tulajdonképpen nem kerülne nagy 
összegbe az összes rendbehozatala, de még erre 
sincs pénzünk. 

Az egyik felújított műtő a régiós feladatokat ellátó klinikán Fotó: Frank Yvette 

Volt az intézményben egy ennél jóval na-
gyobb horderejű felújítás is: modernizálták a 
klinika teljes műtőblokkját. - Ezt a beruházást 
már nem lehetett halogatni, hiszen a körülmé-
nyeket már az ANTSZ is kifogásolta - mondta 
Jóri professzor. - Az egyetem vezetőinek össze-
fogása révén így sikerült előteremteni a szüksé-
ges 70 millió forintot, melyből teljesen meg-
újultak az előkészítő és operáló helységek. 

A dolgozók azt mondják: összehasonlítha-
tatlanul jobb ilyen környezetben dolgozni. 
Még úgy is, hogy a csillogó-villogó falak kö-

zött továbbra is az évtizedes műszerekkel kell 
operálniuk, a berendezés felújítása, új mű-
szerek beszerzése ugyanis már szóba sem ke-
rülhetett. És nem ez az egyetlen, ami sürgető 
beruházás lenne a klinikán: az alagsori audi-
ológia például már 20 éve nem volt kifestve 
sem, és az épület homlokzata, hámló vakola-
ta is egyre jobban csúfítja az egyébként folya-
matosan szépülő klinikaparkot. Ezeknek a 
gondoknak az orvoslására azonban jó ideig 
még bizonyosan várni kell. 

TÍMÁR KRISZTA 

HÍREK 
LETARTOZTATOTT 
DISZNÓTOLVAJ 
Elloptak három disznót egy 
hódmezővásárhelyi férfi 
algyői tanyájáról. A Szegedi 
Rendőrkapitányság Tarjáni 
Rendőrőrsének nyomozói és 
az algyői körzeti megbízott 
rövid időn belül kézre 
kerítette a tetteseket. Kiderült, 
három algyői férfi a 
disznótolvaj. Ellenük lopás 
miat t megindult a 
büntetőeljárás. Az egyik 27 
éves tolvajt, mivel ellene több, 
hasonló bűncselekmény mia t t 
már folyik eljárás, a bíróság 
letartóztatta. 

ANŐKÉRT 
ÉS A TUDOMÁNYÉRT 
A szegedi egyetem 
alkalmazot t kémia 
tanszékének docense, Hernádi 
Klára vett át tegnap rangos 
nemzetközi k i tünte tés t . A L' 
Oreal Magyarország és a 
Magyar Unesco Bizottság 
közös programjában olyan 
ku ta tónők pályázhat tak A 
nőkért és a tudományér t díjra, 
akik az anyag- vagy 
é le t tudomány témakörében 
tevékenykednek. Hernádi 
Klára tíz éve foglalkozik 
szénnanocsövek előállításával 
és alkalmazási 
területeivel. 

Szeged egyik legszebb épülete az impozáns Tisza Lajos körúti Reök-palota Fotó: Gyenes Kálmán 


