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Tovább épül a kerékpárút-hálózat Tuti recept 
Pálffy István, a tv2 sztárja boldogan mosolyogva ál-

lítja, hogy ő 25 éves korában kipróbálta a drogot, de 
nem lett annak rabja. Mintha ezzel is példát akarna mu-
tatni. 

De mire? Arra. hogy egyszer mindent ki kell próbálni, 
aztán majd lesz valahogy. Neki így sikerült, nem lett rab-
ja. Viszont ha rabja lett volna, akkor most nagy való-
színűséggel nem tudhattuk volna meg, hogy egyszer ki-
próbálta és rabja lett. Mert nagy nyilvánosság előtt min-
dig csak arról tudjuk meg, hogy nem lett rabja a drog-
nak, aki kipróbálta egyszer és nem lett rabja. 

Ez viszont tuti recept. 
P. Sz. 

f f Körösys" diákok 
egyesülele 

Munkatársunktól 
A közelmúltban megala-

kult a szegedi Kőrösy József 
Külkereskedelmi és Közgaz-
dasági Szakközépiskola öreg 
diákjainak egyesülete - tájé-
koztatta lapunkat az egyesü-
let nevében Török Szilvesz-
ter, az iskola egykori növen-

déke . A tervek szerint az 
egyesület tagjai minden év-
ben találkoznak, s az egykori 
diákok összejövetele - akár-
csak S á r o s p a l a k o n - a 
Kőrösyben is hagyománnyá 
válhat. Az egyesület tagjai 
várják a régi kőrösys tanulók 
jelentkezését. 

Szúnyogokat 
számoltak 

Munkatársunktól 
A hetente végzett szúnyog-

számlálás legfrissebb adatait 
augusztus 22-én (kedden) 
rögzítették. A városban és 
környékén kijelölt tizenegy 
mérőponton, 19 .20-20 .40 
óráig vett minták alapján a 
szegedi „szűnyoghelyzet" jó-
nak mondható . A je lze t t 
időpontban csak Klebelsberg-
telepen fogtak be szúnyogot 
(szám szerint tizenkettőt) a 
mérést végzők. Gyálaréten, az 
Aradi vértanúk terén, az Olaj-
bányász téren, a móravárosi 
Sancer- tavaknál , a Rókusi 

körúton és a Kossuth Lajos 
sugárúton, az újszegedi vízto-
ronynál, a vízügyi igazgató-
ság tápéi központjánál, Kis-
kundorozsmán, Szőregen és 
Sziksósfürdőn viszont egyet-
len szúnyoggal sem találkoz-
tak. 

A legutóbbi „kezelés" te-
hát eredményesnek bizonyult. 
Amint lapunkban is megírtuk, 
augusztus 16— 19-ig légi és 
földi kémiai eszközökkel ir-
tották a szúnyogokat. A rova-
rokra permetezett, vízzel hígí-
tott vegyszer meleg vérű élő-
lényekre veszélytelen. 

A szegedi önkormány-
zat az egész várost be-
hálózó kerékpárút-rend-
szer kiépítését tervezi. 
Első lépésként a meg-
lévő bicikliút-szakaszok 
összekötésére, valamint 
a lakótelepekről a bel-
városi iskolákhoz vezető 
kerékpársávok kijelölé-
sére számíthatunk. 

Lapunk az utóbbi hetek-
ben több írást is közölt a sze-
gedi kerékpáros közlekedés 
nehézségeiről: a bicikliutak 
hiányáról, a meglévő útrend-
szer „félbehagyottságáról" -
ás természetesen a járókelők 
közt száguldozó kerékpáro-
sokról is. 

A közelmúltban megren-
dezett amsterdami kerékpá-
ros v i lágkonferenc ia kap-
csán dr. Rigó Mihá ly , a 
Csongrád Megyei Ál lami 
Közútkezelő Kht. műszaki 
igazgatója úgy 'fogalmazott, 
hogy* - mivel közterületeink 
korlátozottak - kizárólag az 
autósok, ke rékpárosok és 
gyalogosok kölcsönös en-
gedményei árán javulhat a 
szegedi közlekedési helyzet. 

Körtvélyesi Csaba, a sze-
gedi önkormányzat városfej-
lesztési irodavezetője osztja 
az előbbi véleményt. Az iro-
davezető emlékeztetett rá, 
hogy már az 1993-ban elfo-
gadott városfejlesztési kon-
cepcióban is megfogalmaz-
ták a „közlekedési felülete-
tek ú j r a o s z t á s á n a k " cé l -
kitűzéseit. „A városközpont-
ban a gyalogosokat és kerék-
párosokat illeti az elsőbb-
ség" - mondta Körtvélyesi 
Csaba. 

Kétségtelen, hogy jelen-
leg az utak szélessége és föl-
osztása a gépjármű-közleke-

meglévő 
kerékpárút 

. tervezett 
kerékpárút 

A teljes szegedi kerékpárút-hálózat terve, a már elkészült szakaszok kiemelésével. (DM-illusztráció) 

dés érdekeinek felel meg. A 
mai ál lapot húsz-harminc 
éves folyamat eredménye -
a változtatás pedig óhatatla-
nul érdeksérelmeket szül. 

„Autósellenességről" ter-
mészetesen szó sincs. De be-
bizonyosodott, hogy Szeged 
egyes útjai túlméretezettek, s 
e lb í r j ák , ha l evá la sz t j ák 
belőlük a kerékpáros sávot 
(amint az Oskola utcában és 
a Stefánián is történt). Ha-

sonló megoldás várható a 
Szilléri sugárúton is. 

„A meglévő szegedi kerék-
párutak valóban nem alkotnak 
összefüggő rendszert. Ezért 
az első feladat a már kiépített 
részek összekapcsolása" - fo-
galmazott a városfejlesztési 
i rodavezető . Példaként a 
Makkosházáról az Aradi vér-
tanúk teréig vezető, észak-dé-
li kerékpárút, és a Petőfi Sán-
dor sugárúton futó, alsóvárosi 

bicikliút összekötése említ-
hető. Az átkötés a Dugonics 
tér, Árpád tér, Eötvös utca, 
Apáthy utca vonalán történhet 
majd. 

Hasonlóan kiemelt cél a la-
kótelepek és a belvárosi isko-
lás körzetek összekapcsolása, 
így a gyerekek nagyobb ve-
szély nélkül biciklizhetnek el 
az iskolába. 

„Nem szabad megfeled-
keznünk a kerékpárok bizton-

ságos tárolásáról sem" -
hangsúlyozta Körtvélyesi 
Csaba. Az iskolák, hivatalok 
és más intézmények előtt ha-
gyott kerékpárokat legcél-
szerűbb vázuknál fogva kiköt-
ni - mégpedig kellőkképpen 
erős zárakkal. A biciklik par-
kolásához megfelelő magas-
ságú korlátok szükségesek -
formájuk, megjelenésük nem 
ronthatja az épület összképét. 

Nyilas Péter 


