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Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóján 
vették birtokba a szentesiek a XIX. század egyik 
legkiemelkedőbb politikusáról és államférfijáról 
elnevezett, felújí tott teret. 

Az átépítéssel végleg száműzték onnan a letűnt 
kort idéző szocreál stílust a fiatal szakemberek, a 
szentesi Kádár Judit és Sárréti Dániel, akik a sze-
gedi Hajós Tibor tervezővel olyanná alakították át 
a teret, amely méltó az alföldi kisvároshoz. Bizto-
san megkedvelik majd az idősek meg a fiatalok a 

patinás középületekkel és a református nagy-
templommal övezett helyet, ahol már az avatás 
előtti napokban is ott üldögéltek néhányan a kör-
nyezethez illeszkedő, természetes anyagokból ké-
szült padokon, a teljesen megújult szökőkút szí-
nes vízjátékát szemlélve a késő esti órákban is. A 
szombati történelmi táncprodukciónak viszont 
már annyi nézője volt, hogy, legnagyobb meglepe-
tésre, csaknem kicsinek bizonyult az a tér, ahol 
Kossuth Lajos tartotta egykoron híres toborzóbe-
szédét. 

A Tompái kapu útról Klebelsbergtelepre vezető 
át járó bővítéséhez sorompóval védett gyalogát-
kelőt kell építeni. 

Teherautók közt tolják a babakocsit Szegeden, az al-
sóvárosi Vadkerti térről Hattyasra igyekvő anyukák, 
mert a kétsávos úttest mellett nincs járda. Hiába 
húzódnak a gyalogosok a keskeny út szélére, állan-
dó veszélyben közlekednek nap mint nap. 

Lantos Péter, a szegedi polgármesteri hivatal köz-
lekedési referense érdeklődésünkre elmondta: a 

hattyasi átjáró ügyét a régen megoldásra váró fel-
adatok között tartják számon, a továbblépéshez 
azonban a közgyűlés jóváhagyása szükséges, mert 
az átkelő bővítése - a legóvatosabb számítások sze-
rint is - több tízmillió forintba kerülne. 

A vasúti sínnel keresztezett átjáróban ugyanis 
nem csak az úttestet, de a leendő gyalogosátkelőt is 
sorompóval kell védeni, mert csak így óvhatnák meg 
a járókelőket. Az átjáró terve napirenden marad, a 
döntést az új közgyűlés hozza majd meg. 

NY. P. 

Botka László Szeged 
vagyonát félti 
Szokatlan élességgel szólította 
föl Botka László a jelenlegi vá-
rosvezetőket, hogy tartózkodja-
nak a Szeged vagyonát érintő 
döntésektől. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szili Katalin szegedi látogatása 
alkalmából Botka László is sajtó-
tájékoztatót tartott szombaton. 
Az Összefogás Szegedért elneve-
zésű választási szövetség szocia-
lista polgármesterjelöltje ezen 
közzétette felhívását, melyben 
arra szólítja föl a jelenlegi város-
vezetőket, hogy a helyhatósági 
választásokig tartózkodjanak 
olyan döntésektől, amelyek érin-
tik Szeged még megmaradt va-
gyonát. 

Botka maga is elismerte, hogy 
követelése több, hangvétele éle-
sebb, mint ez szokásos a válasz-
tások előtt, de fellépését az in-
dokolja, hogy információi sze-
rint a szegedi városvezetés elő-
készítetlen döntéseket készül 
hozni. Ezek a hulladékgazdálko-
dás fejlesztési programját, a 
nagybani piac, valamint a helyi 
média sorsát érintenék. El-
mondta, hogy hivatalos polgár-
mesterjelöltként felkérte a sze-
gedi közgyűlés ellenzéki, szocia-
lista frakcióját, nyújtson be ja-
vaslatot a Szeged TV helyzetét 
vizsgáló bizottság létrehozására, 
a személyi felelősség megállapí-
tására és annak kimunkálására, 
hogyan fizessék ki az újságírók 
elmaradt bérét. 

Európai mobilitási hét Szegeden 

Kevesebb gépkocsit, 
több biciklit 

Különböző versenyek és színpadi produkciók szórakoztatták a tar jániakat . Fotó: Miskolczi Róbert 
A biztonságosabb és környezet-
kímélő közlekedésre irányítja a 
figyelmet a szeptember 16-22-ig 
tartó „Európai mobilitási hét", 
amelynek szegedi programjait a 
Kiss Ferenc Csongrád Megyei 
Tfermészetvédelmi Egyesület 
(Csemete) szervezi. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hétfőn, a szegedi közösségi köz-
lekedés napján, délután 2 órakor 
lakossági fórum kezdődik a vá-
rosháza dísztermében a tervezett 
új tömegközlekedési útvonalak-
ról. 

Hétfőtől péntekig, minden reg-
gel 7-9 óráig almát és citromot 
osztogatnak a Belvárosi híd Os-
kola utcai végén az autósoknak. 
Citromot kapnak a kocsijukban 
egyedül közlekedők, almát pedig 
azok, akik a jármű férőhelyeit 
teljesen kihasználva, „telt ház-
zal" autóznak. 

Egész héten közlekedik az is-
kolabusz, amely a reggeli csúcs-

időben az újszegedi víztoronytól 
az Aradi vértanúk teréig viszi a 
diákigazolvánnyal fölszálló tanu-
lókat. 

Szerdán lesz a kerékpáros köz-
lekedés napja, amely reggel fél 
8-kor, a Dóm téri kerékpárúton 
nyílik, az éppen arra karikázok 
részvételével. A szervezők arra 
kérik a szegedieket, ezen a napon 
lehetőleg minél többen válasszák 
közlekedési eszközül a környe-
zetbarát drótszamarat. A bicik-
listák kérdőív kitöltésével jelez-
hetik, hol, milyen változtatáso-
kat szeretnének a városban ah-
hoz, hogy még többen kapjanak 
kedvet a kerékpáros közlekedés-
hez. 

Vasárnap rendezik a már ha-
gyományos autómentes napQt. 
Ezúttal nem a Széchenyi téren, 
hanem a Dóm tér, Glattfelder 
tér, Huszár Mátyás rakpart útvo-
nalon fut a kerékpáros körtúra. A 
rendezvények központja a Belvá-
rosi híd szegedi hídfője alatti 
színpad. 

párt sorsoltak ki. 
Egy pad mellett krumplihámo-

zó tudásukat csillogatták asszo-
nyok és férfiak (öt burgonyát kel-
lett időre megpucolni), a járdán 
kövekkel rakott műanyag poha-
rak között bevásárlókocsival ka-
nyarogtak a családtagok (e tudo-
mányukat az ABC-áruházakban 
is hasznosíthatják). A kisebbek 
színes krétákkal rajzolták le az 
aszfaltra a Záportó képét, mások 
a fölfújt gumivárban élvezték az 
ingyenes ugrálást. 

Ebédidőre elkészült az ajándék-

ba kiosztott krumpbpaprikás, az-
tán kezdődött a színpadi műsor: a 
Fideszt és Balogh Elemér függet-
len polgármesterjelöltet népszerű-
sítő táblával megtámasztott desz-

Helyszínen 
lefülelt 
betörőpáros 
Két budapesti férfit lopás közben 
értek tetten a szegedi rendőrök 
egy Felső Tisza parti lakásban. A 
35 éves K. Gábor és a 22 éves K. 
Zoltán még csütörtökön tört be a 
lakásba. 

A tulajdonos épp akkor ért ha-
za, amikor a tettesek még javá-
ban „dolgoztak", azonnal észre-
vette a feltört zárat, valamint 
motozást is hallott bentről. Nem 
ment be, hanem értesítette a 
rendőröket. 

A gyorsan a helyszínre érkező 
járőrök még a lakásban tetten ér-
ték a műszaki cikkek és kész-
pénz után kutatókat. A betörőket 
elsőként igazoltatták. Ekkor de-
rült ki, hogy az idősebbik férfi 
egy olyan személyi igazolványt 
mutatott fel, amit az egyik fővá-
rosi kapitányság köröz. Az iratot 
lefoglalták. 

A két pestit letartóztatták, 
egyiküknek, K. Gábornak nem-
csak betörésért, hanem közok-
irat-hamisításért is kell felelnie. 

kákon a Hóra táncegyüttes, a Csi-
gafiúk, a Grimm-busz Színház, 
harcművészeti és divatbemutató, 
Raksa Detty mulattatták a kisba-
báktól a nagyszülőkig minden 

A továbbtanulók körében évek 
óta a jogi és közgazdasági kép-
zések a legnépszerűbbek, de új 
sikerágazatként többszörös volt 
a túljelentkezés az idegennyelv, 
informatika és művelődésszer-
vező szakokra is. 

Az elmúlt héten a Szegedi Tudo-
mányegyetem összes karán befe-
jeződtek a beiratkozások. Az 
idén mintegy tíz százalékkal 
több halgató kezdte meg tanul-
mányait, mint a korábbi évek-
ben. A felsőoktatásban tanulók 
száma országos szinten is emel-
kedett, az általános túljelentke-
zések ellenére azonban most is 
vannak olyan szakok, amiket ér-
deklődés hiányában nem tudtak 
betölteni. 

Szegeden évek óta őrzi listave-
zető pozícióját a jogtudományi 
és a gazdaságtudományi kar, 
ahol a nappali alapképzésre most 
is több mint hatszoros volt a tűi-
jelentkezés. Megnőtt az érdeklő-
dés az élelmiszer-ipari karon is, 
idén mintegy 15-20 százalékos 
növekedést állapítottak meg. 
Vállalkozó-menedzser szakra 
például a lehetségesnél négyszer 
többen próbáltak meg bejutni. 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Karra több mint 4 ez-
ren jelentkeztek. A nappali tago-
zatra felvett hallgatóink legalább 
egyik szakja tanár szak, de a leve-
lező tagozaton is többségben 
vannak a tanár szakosok, és ez jó 
érzéssel tölt el bennünket - nyi-
latkozta lapunknak Tóth Szergej, 
a JGYTFK ifjúsági és kommuni-
kációs főigazgató-helyettese. 
Legnagyobb örömöt az új szakok 
egyenletes felfutása jelenti, ilye-
nek az egészségtantanár vagy a 
gyógypedagógia. A főiskola leg-

korosztályt fölvonultató közönsé-
get. A záportói családi nap esti ut-
cabállal zárult, amelyhez a Drink 
Panthers pengette a talpalávalót. 

NY. P. 

népszerűbb szakjai most már 
évek óta az angol, számítástech-
nika, művelődésszervező és taní-
tó. 

Az egészségügy területén or-
szágos csökkenés tapasztalható. 
Az általános orvosi karon csak a 
fogorvosi képzés iránt nőtt az ér-
deklődés, de hiánytól így sem 
tartanak, a kétszeres túljeleqke-. 
zés minden évben garantált. Az 
angol évfolyamon viszont egyre 
kevesebb felvételizőből válogat-
hatnak, aminek nem színvonal-
beli, hanem anyagi háttere van. 
A környező kelet-európai orszá-
gok, Románia és a szovjet utód-
államok árban alánk mentek, így 
a külföldi hallgatók inkább a 
gyengébb, de olcsóbb intézményt 
választják - mondta Varga Tibor, 
az ÁOK oktatási dékánhelyette-
se. Az Egészségügyi Főiskolai Ka-
ron a gyógytornász szak iránt 
óriási az érdeklődés, diplomás 
ápoló azonban még mindig kevés 
van, a tervezett létszám egyne-
gyedét tudták csak idén felvenni 
az érdeklődés elmaradása miatt. 

A hódmezővásárhelyi Mező-
gazdasági Főiskolai Karon közel 
állandó az érdeklődés, akik a két-
szeres túljelentkezésből sikere-
sen felvételt nyertek az agrár-
mérnök szakra, azok a későbbi-
ekben négy szakirány közül vá-
laszthatnak majd. 

A természettudományi karon 
tapsztalható a legnagyobb válto-
zás. A hallgatói struktúra kezd 
átrendeződni a geográfus- és bio-
lógusképzések iránt, de a labora-
tóriumi feltételek ezt még némi-
képp korlátozzák. A tanár szako-
kon a meghirdetett létszámnál 
jóval kevesebb hallgatót tudtak 
csak felvenni. 

CSOHÁNY DOMITILLA 

Kossuthra felújított térrel 
emlékeztek Szentesen 

Burkolatfelújítás 
a Csongrádi sugárúton 
Egy hete kezdődött a Csongrádi sugárút burkolatának felújítása, 
vasárnap reggel szinte teljes útzár volt a Makkosházi és Rókusi 
körúti, máskor nagyon forgalmas csomópontban. 

Új aszfaltréteget terítettek a szegedi Csongrádi sugárút északi szaka-
szára - tájékoztatta lapunkat az Csongrád Megyei Állami Közútkeze-
lő Kht. A Rózsa utca utáni buszmegállótól az Ipoly sori körforgalomig 
új, teherelosztó réteggel erősítették meg a sugárutat, 4 centiméteres 
aszfaltburkolattal fedték a fölújított felületet. 

A rekonstrukció egy hete kezdődött, a forgalom elől lezárták a 
munkában sorra kerülő sávokat. E hét végén volt a legjelentősebb for-
galomkorlátozás: lezárták a Csongrádi sugárút és Makkosházi körút, 
Rókusi körút csomópontot. Reggel 6 órától este 6 -8 óráig dolgoztak a 
kereszteződésben, a majdnem teljes útlezárás a gépjárműforgalom-
ban nem okozott jelentős fennakadást. 

Egyetemi egyenleg: vezet a jog és a közgazdaságtan 

Egyre fogyatkoznak 
az orvostanhallgatók 

A megszépült főtér ú j szökőkútja hamar megihlette a fiatalokat. 

Drégelyi- és Makrai-show a Záportónál 

Vidám; családias majális 
Egész napos programot szervez-
tek Szegeden, a tarjáni Záportó 
környékén élőknek a terűlet ön-
kormányzati képviselőjelöltjei. 

Senki sem unatkozott szomba-
ton, a szeged-tarjáni Záportónál 
rendezett családi napon, amelyre 
Drégelyi Zoltán és Makrai Lász-
ló, a 4. és az 5. számú választási 
körzet képviselőjelöltje invitálta 
a környéken élőket. A garázssor 
mögötti betonon egész nap pat-
togott a kosárlabda, a streetball-
verseny játékosai ostromolták a 
palánkot; a hársfák alatti ping-
pongasztaloknál bemutatott fo-
nák és tenyeres pörgetésekben 
gyönyörködtek a szakértő nézők. 
Tombolán Elemér-pólókat, ko-
sárlabdákat és tíz darab kerék-

fotó: Tésik Attila Napirenden a hattyasi átjáró 


