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Ösztöndíjak a Szegedi Tudományegyetemen 

Pénzre váltott tudás 
Kiszámol ták a z ösztöndí ját lagokat a Szegedi Tu-

dományegyetem legtöbb k a r á n , így a hallgatók már 
tudják, menny i pénzt v á r h a t n a k a b a n k s z á m l á -
jukra. A különböző intézményekben más-más mód-
szer a l a p j á n h a t á r o z z á k m e g a z o k a t a z összege-
ket, me lyeket a ha l lgatók k a p h a t n a k . Egységes 
viszont a z a z elv, mely szerint 3 ,5-es tanulmányi át-
lag alatt nem k a p h a t n a k d í j a z á s t a tanulók . 

Az állam- és jogtudomá-
nyi kar kivételével október 
második felére kiszámolták 
az ösztöndíjátlagokat a Sze-
gedi Tudományegyetemen. 
Az előző éviekhez képest ha-
marabb tudhatták meg a hall-
gatók, hogy erre a félévre 
mennyi pénzt várhatnak a 
bankszámlájukra. 

A diákok véleménye sze-
rint Szegeden alacsonyab-
bak a tanulmányi ösztöndí-
jak, mint az ország más 
egyetemein. Tóth Viktor, a 
bölcsészettudományi kar 
hallgatója szerint ez érthető, 
ha azt is figyelembe vesszük, 
hogy könyvcsekkel és helyi 
utazási bérlettel is támogat-
ják a diákokat. — Úgy hallot-
tam, Pesten egy jó tanuló 
meg tud élni az ösztöndíjá-
ból. Itt ez lehetetlen. Min-
dent igyekszem megpályáz-

ni, a szociális támogatásra 
is mindig benyújtom az igé-
nyemet, de még egyszer sem 
sikerült megkapnom. A lak-
hatási támogatással együtt 
havonta kevesebb mint tízezer 
forintot utalnak át a szám-
lámra. 

Ez az összeg még az al-
bérletre sem elég. Mindeh-
hez járul még az is, hogy ál-
talában sohasem lehet tudni, 
mikor kapjuk meg ezeket az 
összegeket. 

Molnár Gábor bölcsész-
hallgató szintén az átutalások 
pár napos csúszásait kifogá-
solja. Szerinte a szociális tá-
mogatások elbírálása sem a 
legigazságosabb, hiszen nem 
mindig az kapja meg, aki-
nek valóban szüksége van 
rá. 

A Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Ta-

nárképző Főiskolai Karának 
hallgatói hasonló juttatásban 
részesülnek. Az elérhető leg-
magasabb díjazást itt a köz-
társasági ösztöndíjhoz iga-
zították: több mint huszon-
ötezer forintot kaphat az, aki-
nek szerencséje van. A leg-
kiválóbbak itt kaphatják a 
legmagasabb juttatást. Egy 
átlagos diák azonban itt is 
körülbelül annyi pénzhez jut, 
mint a többi intézményben, 
vagyis négy-ötezer forint-
hoz. 

A bölcsészettudományi 
karon a pszichológia, szo-
ciológia szakos hallgatókat 
díjazzák a legjobban, és 382-
en kapnak több mint tízezer 
forintot. A legalacsonyabb 
ösztöndíjak a természettu-
dományi karon vannak, 
emellett a lakhatási és szoci-
ális támogatás is kevesebb, 
mint az egyetem más intéz-
ményeiben. A legjobban a 
számítástechnika, matema-
tika és fizika szakos hallga-
tók járnak. Itt alacsonyak az 
átlagok, tehát már 3,5-es 
eredményre is szép összege-
ket lehet kapni. 

Patar icza Kata 

Felmérés a városháza munkatársairól 

Elégedett ügyintézők 
Csaknem kifogástalan a 

városházi apparátus szakmai 
felkészültsége, emberi ma-
gatartása - legalábbis a teg-
nap, Bartha László polgár-
mester által nyilvánosságra 
hozott elégedettségi vizsgá-
lat adatai szerint. Az önkor-
mányzat egy évvel korábban 
is szondázta a polgármeste-
ri hivatal ügyfeleinek elége-
dettségét. Az idén szeptem-
ber közepén, négy napon ke-
resztül kérdőívet töltettek ki 
az ügyes-bajos dolgaikat a 
városházán intéző polgárok-
kal. A hat kérdésre, amelyek 
az épületen belüli tájékozó-
dási rendszerrel, az ügyfél-
fogadási idővel, az ügyinté-

zés gyorsaságával, az ügyin-
téző szakmai felkészültségé-
vel és magatartásával kap-
csolatos elégedettséget vizs-
gálták, 1038-an válaszoltak. 

A kérdőívek összesítése 
után kiderült, az ügyfelek 
több mint 95 százaléka elége-
dett az ügyintézők szakmai 
felkészültségével és maga-
tartásával is. A polgárok a hi-
vatal munkatársainak szak-
mai tudását jobbnak ítélték, 
mint ahogyan a köztisztvise-
lők saját magukat értékelték. 

A várakozási idő hosszá-
val azonban „csak" a meg-
kérdezettek 70 százaléka volt 
elégedett. A felmérés adata-
iban ez a legrosszabb muta-

tó, ám Bartha László szerint 
a jövőben, amikor a Huszár 
utcai komplexumban — aho-
vá az okmuityiroda is költö-
zik - bevezetik az egyablakos 
ügyfélhívó rendszert, jelentős 
mértékben csökkenni fog a 
tétlen várakozással eltöltött 
idő. 

A felmérés most nyilvá-
nosságra hozott adatai lénye-
gében nem különböznek az 
egy évvel ezelőtti szondázás 
eredményétől. Az önkor-
mányzat a tervek szerint a 
jövőben is rendszeresen nyo-
mon követi majd az ügyfelek 
„elégedettségi indexének" 
alakulását. 

K. B. 

Testületi ülés Algyőit 
M u n k a t á r s u n k t ó l 

Algyő község képviselő-
testületi ülését hívta össze 
Piri József polgármester 
péntek délelőtt 9 órára. 

A nyilvános ülésen 20 na-
pirendi pontban tárgyalják 
az Algyőt érintő kérdéseket. 
Az ülés a polgármester költ-
ségvetési jelentésével és a 

szociális ellátásokról szóló, 
negyedéves beszámolójával 
kezdődik. 

Többek között elhangza-
nak a település oktatási in-
tézményeinek beszámolói, 
a nagyközség építési sza-
bályzatának felülvizsgála-
táról szóló jelentések, a pá-
lyázatokról és útszakasz-

átadásról szóló beszámolók, 
valamint a támogatott csa-
tornabekötés részletfizeté-
sével kapcsolatos kérelmek 
is. 

A nyilvános ülést követő 
zárt ülésen a község 2002-re 
tervezett számlavezetési és 
hitelezési kondícióit vitatja 
meg a képviselő-testület. 

Terelőszigetek a színházi körforgalom mellett 

Gyalogosok biztonságban 

Egyszerűbben kelhetnek majd át a gyalogosok a körforgalom melletti zebrákon. (Fotó: Karnok Csaba) 

Gyalogosvédő szigete-
ket épittet a szegedi ön-
k o r m á n y z a t a Nemzeti 
Sz ínház előtti körforga-
lom mellé. Ezzel az autó-
sok b iz tonsága után a 
gyalogosok védettsége is 
nő. A szigetek csökken-
tik a járművek sebessé-
gét a körforgalom bejára-
tainál. A beruházás egy-
millió forintba kerül , és 
egy hét alatt készül el. 

Kísérletképpen először csak 
útburkolati jelekkel jelölték, 
majd amikor beváltotta a hoz-

zá fűzött reményeket, véglege-
sítették a színház melletti kör-
forgalmat a Stefánia és a Vö-
rösmarty utca kereszteződé-
sében. Az autósoknak már 
nemcsak az aszfaltra rajzolt 
kört keli követniük, hanem a 
burkolat szintjéből kiemelke-
dő „lencsét" megkerülve kell 
haladniuk. Most pedig az ön-
kormányzat egymillió forin-
tos beruházással gyalogosvé-
dő szigeteket építtet a csomó-
pontban, s ezzel nem csak az 
autósok közlekedhetnek biz-
tonságosan a színházi körfor-
galomban. 

Az új forgalomtechnikai 
eszközök terelőszigetekként 
is funkcionálnak, és lassítják a 
körforgalom felé haladó au-
tókat. Ez a változtatás első-
sorban a Belvárosi híd irányá-
ból érkező gépjannűvek tem-
póját lassítja. Erről az oldalról 
ugyanis eddig szinte fékezés 
nélkül áthajtottak át a keresz-
teződésen a gépjárművezetők. 

„A szigetek másik fontos 
feladata, hogy megerősítsék a 
Széchenyi tér tengelyére me-
rőleges gyalogosforgalom biz-
tonságát a Tiszáig" - mondta 
Körtvélyesi Csaba, a polgár-

mesteri hivatal stratégiai iro-
dájának városfejlesztési osz-
tályvezetője. 

Az utóbbi években Szege-
den több körforgalmú csomó-
pontot alakítottak ki. Jövőre a 
Dugonics téren épül kettős 
körfogalom. A beruházás ter-
vezett költsége meghaladja a 
százmillió forintot. Egyébként 
az ikerkörforgalom országo-
san is egyedülálló lesz, hiszen 
a közutak mellett két villa-
mospálya is átszeli, sőt: itt kö-
tik össze a 3-as és a 4-es vil-
lamos vonalát is. 

K. B. 

Irodalmi est 
a Grand Caféban 

Munkatársunktó l 
Gömöri György, Cambrid-

ge-ben élő költő, irodalom-
történész estjét rendezik ma, 
csütörtökön este fél nyolctól 
a szegedi Grand Caféban. 
Gömöri György 1956-ban 
részt vett a forradalomban, a 
Petőfi Kör tagja és az Egye-
temi Ifjúság című újság szer-
kesztője volt. Még ebben az 
évben Angliába emigrált. Ox-
fordban és az indonéziai Ja-
kartában végezte egyetemi 

tanulmányait. Lengyel és ma-
gyar irodalmat tanít 1969-től 
Cambridge-ben. A magyar 
kortárs költészet kiváló kép-
viselője. 

Verseinek fő gondolatvilá-
gát a világban kóborló értel-
miségi közérzete és a mind-
untalan feltörő honvágy szab-
ja meg. 

Az esten a költővel Szöré-
nyi László, az MTA Iroda-
lomtörténeti Intézetének 
igazgatója beszélget. 

Könyvadomány a gyermekklinikának 

Enyhitésre szoruló félelmek 
Százezer forint értékben könyveket adományozott Csong-

rád Megye Önkormányzata a Szegedi Tudományegyetem 
gyermekklinikáján fekvő, tartósan beteg kis ápoltaknak. A 
mecenatúrakeret segítségével biztosított támogatás célja a 
súlyos, gyógyíthatatlan kórral küszködő gyermekek életmi-
nőségének javítása. 

Mindenki számára megrázó élményt jelent, ha gyógyít-
hatatlan, illetve tartós kezelésre szoruló betegekkel találko-
zik. Különösen, ha gyermekekről van szó, akiknek meg 
kell küzdeniük a betegség okozta fájdalmak mellett a ha-
lálfélelemmel is. A gyermekklinikán azonban nincs az őket 
ennek leküzdésében segíteni tudó, erre szakosodott pszicho-
lógus, illetve pszichiáter, tudták meg tegnap a megyei ön-
kormányzat delegációjának tagjai Túri Sándortól, a klini-
ka igazgatójától. 

A professzor Szűcs Lajosnak, a közgyűlés oktatási és if-
júságpolitikai bizottsága elnökének kérdésére válaszolva utalt 
arra is, hogy szükség lenne a települési önkormányzatok 
megértőbb segítségére. Tapasztalataik szerint ugyanis a 
szülők jelentős részének a gyermek betegsége miatti lelki 
teher mellett anyagi gondot jelent a gyógyszerköltségek 
fedezése. 

Az iskolák egy része pedig nem járul hozzá, hogy a he-
tente 2-3 alkalommal kezelésre Szegedre bejáró diákok 
szükség esetén magántanulóként folytathassák tanulmá-
nyaikat. Az ugyanis csak részbeni segítséget jelenthet, hogy 
a klinikán három pedagógus tanítja a gyermekeket. 

N. Rácz Juciit 
A klinika kis betegei érdeklődéssel vették kezükbe a tartalmas, szép könyveket. 

(Fotó: Karnok Csaba) 

Nem sértették a közbeszerzési törvényt 

Jogszerű informatika 
Elutasította a szegedi önkormányzat ellen a V-com Táv-

közlési Szolgáltató Rt. által benyújtott jogorvoslati kérelmet a 
Közbeszerzési Döntőbizottság - jelentette be tegnap Bartha 
László polgármester. A telekommunikációs cég a városi intéz-
mények és cégek informatikai rendszerének (SZIRNET) meg-
valósítására kiírt ajánlatkérési eljárás miatt fordult a döntőbi-
zottsághoz. A 270 milliós tender nyertese egyébként a Matáv 
Rt. lett. Az önkormányzat a 100 százalékos tulajdonában lé-
vő Szegedi Informatikai Kft.-t bízta meg egy közgyűlési dön-
tést követően a városi intézmények informatikai rendszeré-
nek kiépítésével. Az önkormányzat megbízásából a cég foly-
tatta le a SZIRNET kiépítésének finanszírozására az ajánlatké-
rési eljárást. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság szerint a szegedi önkor-
mányzat már csak azért sem sérthette meg a közbeszerzési 
törvényt, mert az ajánlatkérési eljárás kiírásában, az ajánlatok 
elbírálásában nem vett részt, és erre a célra nem is biztosított 
támogatást. A döntőbizottság vizsgálata egyébként megállapí-
totta: a Szegedi Informatikai Kft. sem követett el jogsértést az 
eljárás során. 

K. B. 

Lengyel hallgatók 
az SZBK-ban 

Munkatársunktói 
Lengyel és magyar PhD-

hallgatók háromnapos tudo-
mányos tanácskozása kezdő-
dött tegnap az MTA Szegedi 
Biológiai Központjában. Az 
Európai Unió kiválósági köz-
pontja címet elnyert SZBK fo-
lyamatos kapcsolatot kíván ki-
alakítani a lengyelországi ki-
válósági központokkal. Ennek 

első lépéseként rendezik meg 
azt a szemináriumot, amelyen 
csaknem harminc varsói és 
krakkói PhD-hallgató, vala-
mint a négy szegedi intézetben 
dolgozó fiatalok tartanak elő-
adásokat, illetve posztereken 
számolnak be a biofizika, a 
biokémia, a növénybiológia 
és a genetika területén elért 
tudományos eredményeikről. 

Népzene a Korzóban 
Munkatársunktól 

Egyedülálló folklórestet ren-
deznek ma, csütörtökön este 
hétkor a Korzó moziban, ahol 
az eredeti moldvai és gyimesi 

népzenét játszó Fanfara Bacioi 
moldvai rezesbanda mellett a 
gyimesi Zerkula János és fele-
sége is fellép. A feregeteges 
műsort táncház követi. 


