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Hétfőn nyit a Hóbiárt 
Több mint egy hét után, hétfőn nyithat ki ismételten a szegedi Hóbi-
árt bisztró. Mint arról többször beszámoltunk, az éttermet az 
ANTSZ súlyos közegészségügyi problémák miatt záratta be. A tegna-
pi, megismételt ellenőrzésen a tisztiorvosi szolgálat szakemberei már 
mindent megfelelőnek találtak, így május elsejétől engedélyezték a 
megnyitást. Az étterem munkatársai azonban még addig is dolgoz-
nak, a bevezetendő új konyhatechnológia miatt ugyanis még apróbb 
belső átalakításokat kell végezniük. A takarítási szabályzatot is meg-
szigorították, így remélik, hogy mostantól a legalább félévente sorra 
kerülő, bejelentés nélküli ellenőrzéseken az ÁNTSZ szakemberei 
mindent rendben találnak majd náluk. 

Új egyetemi épület alapkövét rakták le 

Testet ölt a biopolisz 
A Szegedi Tudományegyetem 
biológiai tanszékei „összeköl-
tözhetnek" abban az új épü-
letben, amelynek alapkövét teg-
nap rakták le. Elkészülte után a 
hallgatóknak nem kell ingázni a 
Tisza egyik partjáról a másik-

Testet ölt lassan a biopolisz, több 
olyan épületen is dolgoznak a na-
pokban Szegeden, amely a tudás-
központ fejlesztéséhez szüksé-
ges. A legnagyobb beruházás 
ezek közül Újszegeden zajlik, 
ahol tegnap hivatalosan is lerak-
ták az új biológiai épületszárny 
alapkövét. Igaz, a munkások már 
két emelet vázát is fölhúzták. 

A tervek szerint decemberre 
készül el a meglévő, Fő fasori 
biológiai épület 4453 négyzet-
méteres új szárnya. A kivitelező 
a Baucont Zrt.. Az építkezéshez 
az egyetem 466 millió forint uni-
ós támogatást nyert el a Humán-
erőforrás-fejlesztési Operatív 
Program pályázatán. 853 millió 

forintot az egyetem, illetve a Ter-
mészettudományi Kar saját for-
rása, így az uniós, az SZTE-s és a 
TTK-s pénz egyaránt a beruhá-
zás egyharmadát fedezi. 

Kovács Kornél a biológiai tan-
székcsoport vezetője azt mondta 
az ünnepségen, hogy az épület el-
készültével nem kell a hallgatók-
nak „a Tisza két partja között 
oszcillálni" Az alapkövet pedig 
azért rakják le olyankor, amikor 
már áll az épület egy része, mert 
így a folyamat már „irreverzibi-
lis", azaz megfordíthatatlan. 

Mang Béla, az oktatási tárca 
helyettes államtitkára bejelen-
tette, 170 milliárd forintnyi be-
ruházás indult el Magyarorszá-
gon, a szegedi az egyik legjelentő-
sebb. Szabó Gábor rektor szerint 
az új épületben a kutatás és a fej-
lesztés mellett az innováció és a 
technológiai transzfer színhelye 
is lesz. Botka László polgármes-
ter azt hangsúlyozta, hogy Sze-
ged a tudásra építi jövőjét. 

M. B. I. 

Elfogták a rablókat 
A szegedi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik egy hónappal ezelőtt ki-
raboltak egy lakótelepi italboltot és késsel fenyegetve kényszerítették a 
kocsma alkalmazottját a bevétel átadására, mint ahogy arról riportunk-
ban beszámoltunk. A nyomozók széles körű adatgyűjtés után jutottak 
el egy huszonegy éves szegedi férfihoz, akinek kihallgatása során egy ti-
zenhét éves fiatalember is a rendőrség látókörébe került. A rendőrség 
mindkettejüket őrizetbe vette, és rablás miatt eljárást indított ellenük. 

Nyúlgát tövében napozhatunk mától - Félárú a pancsolás Újszegeden 

Árvízi strandszezon indul 

Utolsó simítások. Ma már lehet tempózni Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás az 1. oldalról 

Egyelőre a Szegedi Vízműtől vesz-
nek hideg vizet. A vízforgató be-
szerelése ellenére a fürdőkben 
meglepően nagy mennyiségű víz-
re van szükség a működéshez, hi-
szen a párolgás miatt, valamint a 
strandolok testén sok víz kerül ki 
a medencékből. Egy, a medencé-
ből kilépő ember több literrel 
apasztja a forgatott vízmennyisé-
get. A vízmű biztosítja most a víz-
ellátást a zuhanyzókhoz is. 

Bánáti szerint nagy szerencse, 
hogy az előző idényben a Liget-

fürdő mindkét medencéjébe be-
építették a vízforgatót, hiszen a 
Tisza mostani vízállása mellett 
ezt az átalakítást most el sem 
tudnák kezdeni. A SZUE úszó-
medencéjébe és a hátul kialakí-
tott élménymedencébe tavaly 
nyáron korszerű tisztító beren-
dezés került. Felújították a 
gyógymedencét is, amelybe ülő-
padokat építettek be. 

Főszezonban a teljes árú belé-
pő az újszegedi fürdőkbe ezer fo-
rint lesz, de 14 órától kedvezmé-
nyes délutáni belépőt és nyitás 
után, zárás előtt 500 forintért 

úszójegyet is kiadnak. Ezért a fe-
dett gyógy- és termálfürdő és a 
Ligetfürdő nyitott medencéi is 
használhatók. Az élményme-
dence és a csúszdák használatá-
ért nem kell pluszpénzt fizetni. 
Az ünnepi hosszú hétvégén félá-
ron, májusban pedig 10 százalé-
kos kedvezménnyel használha-
tók az újszegedi fürdők. A szezon 
természetesen Dorozsmán, 
Sziksóstón is elkezdődik, felújí-
tották a tó homokos partját, a ví-
zen műszigetek úsznak. A fel-
nőtt, egész napos jegy 700 forint. 

M. B. I. 

NYÁRI ANNA 
A nyári strandszezon idején ol-
csóbb a belépő az Anna-fürdő-
be, ahová májustól szombat esti 
bulikra is várják a fiatalokat. 
Szeptember 6-án tölti be az egy-
kori gőzfürdő a 110. évét, ezt 
méltóképpen szeretnék megün-
nepelni. A fürdő vezetése vár 
minden, az Annával kapcsolatos 
fotót, emléktárgyat, amely kiállí-
táson szerepelhet. Aki ilyet visz 
be, fürdőbelépőt kap ajándékba. 

Megnyitották a XIII. alföldi állattenyésztési napokat 

Vásárhelyen ünnepel az agrárium 
Ezernél is több jószág és mintegy négyszáz kiállító cég várja a kö-
zönséget tegnap óta a XIII. alföldi állattenyésztési napokon, Hód-
mezővásárhelyen. A rendezvényen - amely idén már nagyobb, mint 
az OMÉK - elhangzott: a kormány a baromfiágazat támogatásával 
próbálja mérsékelni a madárinfluenza miatti bevételkiesést. 

Kismalac, testközelből Fotó: Tésik Attila 

A XIII. alföldi állattenyésztési na-
pok tegnap délelőtti megnyitóján 
többnyire csak a szakma képvisel-
tette magát, de délután már egyre 
több kíváncsi „civil" is felkereste a 
Hód-Mezőgazda Rt. kiállítási 
centrumát a 47-es főút mentén. 
Idén a rendezvény nagyobb, mint 
az ország első számú agrárszemlé-
je, az OMÉK most 30 ezer négy-
zetméteren mintegy négyszáz ki-
állító cég mutatja be jószágait - lo-
vat, szarvasmarhát, juhot, sertést, 
kecskét és baromfit - , és kínálja az 
állattenyésztést kiszolgáló beren-
dezéseit, gépeit, takarmányait. -
Azt kívánom mindenkinek, hogy 
jól szórakozzanak, s kössenek mi-
nél jobb üzleteket - mondta meg-
nyitójában Benedek Fülöp. A 
Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium közigazgatási 
államtitkára hozzátette, az ün-
neplés mellett az ágazat problé-
máiról sem szabad megfeledkez-
ni. Kifejtette, hogy a növényter-
mesztéssel szemben az állatte-
nyésztés jelentős hátrányban van, 
a magyar költségvetésben évente 
egymilliárd forintot különítenek 
el a felzárkóztatásra. Benedek sze-
rint tavaly leállították a támogatá-
sok kifizetését, de az idén a gazdák 
többsége már hozzá is jutott a be-
fagyasztott 300 millió forinthoz. 
Az államtitkár megnyugtatta a je-
lenlévő baromfitenyésztőket is, 
mondván: a madárinfluenza mi-
atti jelentős bevételkiesésüket a 
szárnyas ágazat támogatásával 
próbálják meg majd pótolni. 

- Soha nem szabad elfelejteni, 

hogy Vásárhely mezőváros. Ezt az 
ágazatot a XXI. században sem 
szabad mellőzni, mert az itt élők 
túlnyomó többségének ez biztosít 
megélhetést. Az önkormányzat 
ezután is partnere lesz az egyéni 
és a társas gazdaságoknak - fejtet-
te ki Lázár János polgármester. 

A beszédeket követően Bene-
dek Fülöp államtitkár díszokleve-
let adott Egyed Bélának. A házi-
gazda cég egykori vezérigazgatója 
azzal érdemelte ki ezt a kitünte-
tést, hogy az ő ötlete alapján ren-
dezték meg az első kiállítást. 

A hivatalos ceremónia végezté-
vel már azokat is számos program 
várta, akik nem igazán kötődnek a 
mezőgazdasághoz. A kiállítás szpí-
kere folyamatosan játékra buzdí-
totta a résztvevőket. A „kincsvadá-
szat" lényege, hogy hat különlege-
sen kimagasló eredményt elért te-
nyészállatot kellett megtalálni, s a 
táblájukon lévő betűket össze-
gyűjtve az urnába dobni. A szeren-
csés egy élő malaccal gazdagodha-
tott. Az egyik kincses állat Lorka 
volt. A mezőhegyesi ló azzal dicse-
kedhet, hogy családfáját tizenki-
lenc generáción át egészen a napó-
leoni korig tudják visszavezetni. A 
másik leg-leg pedig Béta. Az 
1993-ban született Holstein-fríz 
tehén gazdája arra lehet büszke, 
hogy kedvence 3266 nap alatt 110 
ezer liter tejet adott. A jószág béké-
sen kérődzött boxában, s egyálta-
lán nem zavarta, hogy vakuk vil-
lognak körülötte. A szomszédos 
karámban nyolc borja pislogott. 

K.T. 

A régió-
központért 
dolgoznak 
- Ezerrel többen szavaztak rám a 
második fordulóban, mint az el-
sőben, annak ellenére, hogy ápri-
lis 23-án alacsonyabb volt a rész-
vétel - mondta Sándor Klára or-
szággyűlési képviselő tegnap Sze-
geden a választások második for-
dulóját értékelve. Hangsúlyozta: 
Botka Lászlóval és Újhelyi Ist-
vánnal, a két másik körzet 
MSZP-s képviselőjével együtt 
azon fog dolgozni, hogy Szeged 
régióközponttá váljon. Kiemelte 
még a munkahelyteremtés, a tár-
sadalmi igazságosság, a nők és 
gyermekek esélyegyenlőségének 
fontosságát, valamint az együtt-
működést a megye többi ország-
gyűlési képviselőjével. 

Állatokat 
gondoznak 
A vásárhelyi Konrád Lorenz Tér-
mészét- és Állatvédő Egyesület 
tagjai a csongrádi állatvédőkkel 
felváltva gondozzák az árvíz mi-
att kitelepített Szelevényen ma-
radt állatokat. - Jártunk a lako-
sok nélküli faluban. Több por-
tán találtunk magára hagyott 
kutyákat, macskákat, illetve 
szárnyasokat. Vásárhelyről ti-
zenkét zsák állateledelt, vala-
mint kannákban ivóvizet vit-
tünk magunkkal - tudtuk meg 
az egyesület elnökétől, Dömötör 
fúliától. A vásárhelyi állatvédők 
most arra készülnek fel, ha eset-
leg elönti a falut a víz, akkor el-
hozzák a mártélyi menhelyre az 
állatokat. Már elkezdték az 
újabb kennelek építését. 

HÍREK 
NYOLCVANEVES A SZEGEDI 
EGYETEMI ÉNEKKAR 
Négynapos énekkari fesztivállal 
ünnepli nyolcvanadik 
születésnapját a szegedi egyetem 
énekkara. A házigazdák és 
veszprémi, ukrán, cseh vendégeik 
tegnap délután a belváros lakóit 
és a sétálókat örvendezették meg 
produkciójukkal. Százötven tagú 
közös kórusuk a Klauzál téri, a 
Széchenyi téri, a múzeum és a 
dóm előtti lépcsősorra felállva 
énekelt egy-egy dalt. Ma délután 
5-kor a TIK-ben várják a 
közönséget. 

KÖNYVET 
FOGADTAKÖRÖKBE 
Bogáts Gábor szívsebész-főorvos 
és H. Tóth Imre nyelvész, a 
Szegedért Alapítvány idei 
díjazottjai tegnap a 
Somogyi-könyvtár ritkaságaiból 
fogadtak örökbe könyveket. 
Bogáts Gábor az alapítvány 
fődíjasa Descartes 1664-ből 
származó De Homine Figuris 
című művét vette pártfogásába, 
amely egy nyitott szívet ábrázoló 
rézmetszetet is tartalmaz. A 
tudományos kuratórium 
díjazottja, H. Tóth Imre, a Peter 
Simon Palias által szerkesztett 
kétszáz nyelvű szótárt fogadta 
örökbe, amelyet 1787-ben 
Szentpéterváron nyomtattak. 

RÁKELLENES KONFERENCIA 
A tizennegyedik magyar 
rákellenes nap tiszteletére 
Együtt a rák ellen címmel 
konferenciát rendeznek ma 
délelőtt 10 órától a 
SZAB-székházban. A 
tudományos előadások után este 
orgonahangversenyt 
hallgathatnak meg az 
érdeklődők a fogadalmi 
templomban Sebestyén János, 
Lantos István, Szonda Éva és 
Vajda Júlia közreműködésével. 


