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A szegedi oktatási intézményeknél speciális bérlettel is parkolhatnak 

Tumultus az iskoláknál 

Előfordul, hogy a gyerekek az úttest közepén szállnak be a forgalmat feltartó autóba Fotó: Gyenes Kálmán 

Király Levente Luka után a Dollárpapát játssza 

Kecskemétre készül 
a Kopogós römi 

KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM, (anuár elsején 
hatályba lépett a szociális 
szolgáltató központ szakmai 
programja, amely magában 
foglalja a szociális információs 
szolgáltatást. Ennek megfelelően 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatások, támogatások 
igénybevételére vonatkozó 
információnyújtást biztosítani 
kell. Ha a tájékoztatást kérő 
személy által igényelt szociális 
szolgáltatás helyben nem érhető 
el, a szolgáltatást nyújtó 
intézkedik az ellátási 
lehetőségek felkutatása 
érdekében, valamint segítséget 
ad az ellátást nyújtóval való 
kapcsolatfelvételben. 

BORDÁNY. A bordányi 
gyermek- és ifjúsági 
önkormányzat 
képviselő-testülete legutóbbi 
ülésén döntött a 2004. évben 
kidolgozott programok 
folytatásáról. A múlt évhez 
hasonlóan, ifjúsági 
szakemberekkel együtt, 
munkacsoportban vitatják meg 
az idei programcsomagot február 
elején. így meghatározzák a 
bordányNET-program, a 
település informatikai 
fejlesztésével kapcsolatos 
teendőket. Az Egérház-program 
az ifjúság helyzetbe hozásával és 
helyben tartásának kérdéseivel 
foglalkozik, az élctTÉR-program 
az egészséges, sportos életmód 
megteremtését és a 
környezetvédelmet tartja szem 
előtt. A Hangerő-program pedig 
a helyi demokrácia, a 
kisközösségek, valamint a civil 
szektor erősítésének kérdéseivel 
foglalkozik, míg reCULTURa 
elnevezésű projekt a falu 
kulturális életének 
továbbfejlesztését foglalja 
magába. A bordányi 
programfüzetet a falu 
lakosságához várhatóan február 
végén juttatják el. 

DESZK. Ma este 7 órától szerb 
karácsonyi ünnepséget rendez a 
faluházban a Bánát Kulturális 
Egyesület. Fellép a Bánát Szerb 
Táncegyüttes, a Deszki 
Dukátok, valamint a deszki 
szerb iskolások és óvodások. A 
belépés ingyenes, mindenkit 
szeretettel várnak. 

DOMASZÉK. A 
képviselő-testület megvitatta 
ülésén a sportcsarnok 2004. évi 
működését. A nyári idény 
kivételével egész évben zajlottak 
az ifjúsági dzsudóedzések, 
kézilabda, kosárlabda, DFA-s 
labdarúgóedzések. A művészeti 
oktatás bővülő programja miatt 
délutánonként párhuzamos 
foglalkozásokat tartottak, ezeket 
egyesületi foglalkozások 
követték. A téli szezon kezdetét 
jelezte a domaszéki öregfiúk 
csapatának megjelenése. 
Ugyancsak ezen időszakban 
jártak focizni azok a helyiek, 
akik nem az egyesület tagjai. A 
fennmaradó időben főleg 
szegediek bérelték a csarnokot, 
amely kulturális 
rendezvényeknek is helyet adott. 
Itt rendezték meg a szülők 
bálját, az iskolai farsangot, a 
ballagást, a mozgáskorlátozottak 
sportnapját, a répafesztivált, a 
falunapot, a sörfesztivált, az 
idősek napját, a böllérnapot és a 
Katalin-bált. A nyári időszakban 
ismét volt edzőtábor, 
visszatértek a Gumimacik, és 
rendszercsen szerveztek 
véradást is. A sportcsarnok 
előterében műanyag, ruházati, 
tanszer, ajándék és műszaki 
cikkek vásárát tartották. 

FORRÁSKÚT. A művelődési 
házban a Fikusz tart klubestet 
ma este 6 órától. 
Társasjátékozni, pingpongozni, 
beszélgetni várják a fiatalokat, s 
mindenkit vendégül látnak egy 
zsíros kenyérre. 

SZATYMAZ. Halászná Ács Éva 
falugazdász tart fogadóórát a 
művelődési házban ma reggel fél 
8 és délután fél 2 óra között. 

Szegeden ötödik éve válthatnak 
a szülők úgynevezett iskolai 
parkolóbérletet, amellyel reggel 
és délután l - l órán keresztül 
várakozhatnak az oktatási in-
tézményeknél. A bérlet éves díja 
3700 forint. Ez azonban nem 
elég ahhoz, hogy mindenki sza-
bályosan parkoljon és álljon 
nieg az iskolák közelében, so-
kan inkább a bliccelést és az 
autóban várakozást választják. 

Minden reggel közlekedési du-
gók alakulnak ki Szegeden az is-
kolák környékén. A gyermekei-
ket iskolába szállító szülők nem 
találnak parkolóhelyet, így sokan 
a várakozó gépkocsik mellett, az 
úttesten állnak meg, feltartóztat-
va ezzel más járműveket. A szü-
lők egy része éves bérlettel ren-
delkezik, mások parkolójegyet 
vásárolnak. A többség azonban 
rendszeresen bliccel, vagy nem 
száll ki az autóból, így elkerüli a 
büntetést. E helyzet orvoslására 
öt évvel ezelőtt a Szegedi Közle-
kedési Kft. cége, a Szepark Parko-
lási Ágazat kiadta az iskolai par-
kolóbérletet, amely az óvodák és 
bölcsődék előtt is használható, s 

ára egy évre 3700 forint. Ennek 
birtokában a szülők reggel nyolc 
és kilenc, valamint délután négy 
és öt óra között várakozhatnak 
az adott intézmény előtt. A bér-
let megvásárlásához mindössze 
egy igazolás szükséges arról, 
hogy a gyermek bölcsődébe, óvo-
dába, illetve iskolába jár. A par-
kolási engedélyt csak abban az 
esetben adják meg, ha az autó 
magánszemély tulajdona, céges 
kocsira nem váltható ki - tudtuk 
meg Kerepes Ferenc parkolási 
ágazatvezetőtől. 

Tegnap úgy tapasztaltuk, az is-
kolák körüli tumultus nem csak 
reggel és délután jellemző. A Bol-
dogasszony sugárúton például, 
ahol két áltálános iskola találha-
tó egymástól néhány száz méter-
re, szinte egész nap lehetetlen 
szabályosan parkolni. A diákok 
az épület előtt várakoztak, az au-
tóval érkező szülők - az irányjel-
ző villogásának fedezékében -
megálltak az úttesten, amíg a 
gyerekek beszálltak a kocsiba. 

A Juhász Gyula Általános Is-
kola előtt például Kismarczi 
Zsolt, a négy gyermekes apuka az 
utolsó üres parkolóhelyet foglal-

ta el. Az autóban várta a gyereke-
ket. Elmondta, hogy ismeri az 
ide kiváltható parkoló bérletet, 
ám nem vásárolja meg, mert a 
8-9, illetve a 4-5 óra közötti idő-
szakban nem tudja kihasználni. 
Ugyanis a gyerekeknek reggel há-
romnegyed 8-ra kell az iskolába 
érkezniük, és már ebéd után ha-
zaviszi őket. 

Egy másik édesapa, aki a gyere-
két segítette be az autóba, el-
mondta: a nagyobbik lányuk is-
kolás, a két kicsi pedig óvodába 
jár. Egyszer már eldöntötték, 
hogy kiváltják a parkolójegyet, de 
számukra túl bürokratikusnak 
tűnik az iskola- illetve óvodaláto-
gatási igazolás beszerzése. Ráadá-
sul úgy tudja, egy család csak egy 
bérletet válthat ki. Erre reagálva 
Kerepes Ferenc parkolási ágazat-
vezető elmondta, mennyiségi 
korlátozás nincs, mindenki any-
nyi iskolai parkoló bérletet vásá-
rol, amennyire szüksége van. A 
bérletek árát viszont nem lehet 
összevonni, mindegyik intéz-
ményhez külön-külön meg kell 
váltani az egy évre szóló, 3700 fo-
rintos parkolási jogot. 

NYEMCSOKÉVA 

Mórahalom, Szentes és Buda-
pest u tán januárban Kecske-
méten is lá tha t ják a Szegedi 
Nemzet i Színház egyik legsi-
keresebb előadását, a Király 
Levente és Pásztor Erzsi fősze-
replésével bemuta to t t Kopo-
gós römit . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Korzó moziban tavaly május-
ban megtartott premier után 
már Mórahalmon, Szentesen 
és a budapesti Madách Színház 
Stúdió Színpadán is nagy sikert 
aratott a Kopogós römi. A Co-
burn-vígjátékot Székhelyi Jó-
zsef két nagyszerű kollégájával, 
Király Leventével és Pásztor Er-
zsivel a főszerepben állította 
színpadra. Szeged Kossuth-dí-

Király Leventét legközelebb az 
Éjjeli menedékhelyben láthatja 
a szegedi közönség DM/DV-fotó 

jas színészfejedelme és a Szom-
szédok című teleregénynek kö-
szönhetően országos népszerű-
ségnek örvendő egykori főisko-
lai osztálytársa mindenhql 
meghódítja a közönséget a ke-
serédes darabbal. Most Kecske-
métre készülnek vele, ahol az 
Erdei Ferenc Művelődési Köz-
pontban játsszák el újra a 
nyugdíjasotthon két szeretni-
való, idős lakóját. 

- Hál' is tennek mindenhol 
nagy sikerrel játsszuk a Kopo-
gós römit . Nagy öröm ez szá-
munkra , mer t olyan problémá-
kat bont ki ez a darab, ame-
lyek sajnos nagyon aktuálisak 
manapság: az idősek elmagá-
nyosodása és a pénzhiány. Az 
öregek többsége ugyanis nem 
csodálatos luxus lakóparkba 
jut élete végén, hanem gyak-
ran nehéz helyzetbe kerülve 
szeretetot thonokban végzi -
mondja Király Levente, aki 
Szegeden kívül a budapesti Új 
Színház Stúdiószínpadán is si-
kerrel játssza tovább Sopsits 
Árpád rendezésében Sam She-
pard Hazug képzelet című drá-
májá t , ami t az elmúlt évadban 
muta t t ak be. - Ezen a héten 
kezdtük próbálni idehaza Hor-
váth Péter irányításával Gorkij 
Éjjeli menedékhely című szín-
művét, amiben újra Lukát ala-
kítom. Ez lesz a harmadik ta-
lálkozásom a darabbal, az első 
változatban, évtizedekkel ez-
előtt még a legifjabb szereplőt, 
Aljoskát játszottam. Ezután 
Gábor Andor vígjátéka, a Dol-
lárpapa címszerepe követke-
zik. Korom ellenére jól ellát-
nak munkával , igazán nem pa-
naszkodhatott!. 

Halálos kerékpárbaleset 
A helyszínen életét vesztette tegnap este az az 50 
éves kerékpáros férfi, akit egy autó elgázolt Csenge-
le külterületén. A helyszíni szemle alapján a sze-
mélygépkocsi vezetője a világítás nélkül, vele azo-

nos irányban az út közepén haladó kerékpárost ké-
sőn vette észre és már nem tudta elkerülni az ütkö-
zést - mondta Vad Róbert, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Engedéllyel végzik a munkát 

Favágás a Gyeviben 
„Irtják a koros fákat a Gyevi temetőben!" - telefonált szerkesztősé-
günkbe fölháborodottan egy olvasónk, aki - sok szegedihez hasonló-
an - aggódik minden egyes darabka zöldterületért. 

Utánanéztünk: a favágást engedéllyel végzik. A fölszámolt te-
mető helyére tervezett lakópark építéséről szóló, decemberben el-
fogadott közgyűlési határozat szerint a területen nincs megtartás-
ra érdemes fa. A döntést természetesen zöldterületi vizsgálat előz-
te meg. Az értékelésben az áll, hogy a belső főutak mentén telepí-
tett jegenyenyárfasor kiszáradó félben van, a kerítés védelmére ül-
tetett koronaakác-sövény fákká nőt t ugyan, de ezt sem hagyhatják 
meg. A rendezési terv szerint a leendő lakóparkot természetesen 
parkosítják majd: a házak közé és a terület köré fákat és cserjéket 
is telepítenek. 

Mire használják az új épületbe költözött kari könyvtárak helyét az egyetemen ? 

Fellélegeznek a legzsúfoltabb tanszékek 
Nem elég, hogy rengeteg épületben, szét-
szórtan működik, a campus-jelleget nél-
külözni kénytelen a Szegedi Tudomány-
egyetem, a hallgatók számának meg-
növekedésével állandósult a helyhiány 
is. Néhány tanszéken és intézetben most 
enyhül a zsúfoltság, hiszen a könyvtárak 
átköltöztek a tanulmányi és információs 
központba (TIK]. 

A legnépesebb bölcsészkaron évek óta a 
legnagyobb a zsúfoltság. 

- Anyagi okok miatt két részletben ter-
vezzük megvalósítani azokat a felújításo-
kat, amelyekre az intézeti, tanszéki 
könyvtárak átköltözésével nyílt lehetősé-
günk - mondja Berta Árpád dékán. - Lesz-
nek helyiségek, ahol új falakat emelünk, 
máshol pedig bontunk régieket és meg-
próbálunk a legnagyobb nyomorúságokon 
segíteni. Az első ütemben saját forrásból 
40 millió forintot fordítunk erre, a felújí-
tások már megkezdődtek. Lesz új munka-
szobánk, szemináriumi helyiségünk és 
tantermünk is, az Egyetem utcai épület-
ben pedig a büfét nagyobbítjuk meg. 

A természettudományi karon nem sza-
badult föl nagyobb terület, csak mintegy 
150 négyzetméternyi. A felhasználási terv 
még most alakul, de Mezősi Gábor dékán 
szerint mindegyik volt könyvtári helyiség-
ben valószínűleg számítógépes munkahe-
lyeket alakítanak majd ki. Ugyanez törté-
nik a jogi,karon, ahol január végére készül 

el a hetven munkaállomásos számítógép-
terem. 

- A felszabadult helynek ez körülbelül a 
kétharmadát elfoglalja majd - magyaráz-
za Szabó Imre dékán - , a harmadnyi he-
lyet pedig átadjuk az egyetem Európa Ta-
nulmányok Központjának, amely az idei 
évtől szervezetileg a jogi karhoz kapcsoló-
dik. Tárgyaló, tanácskozó, szemináriumi 
termet alakítunk ki. 

A gazdaságtudományi kar egy nagyobb 

irodával lett tágasabb. A Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolai Kar Szilléri sugárúti 
épületében a könyvtár szakosok gyakorló 
könyvtára helyben maradt, s másik há-
rom épületükben is olvasótermeket alakí-
tottak ki a tanszéki könyvtárak helyén, 
ahol a hallgatók aktuális folyóiratokhoz 
juthatnak hozzá. 

- A volt központi könyvtárunk öt szobája 
helyén százfős tanterem lesz, tekintettel a 
művelődésszervezők nagy létszámára -

Belső átalakítás a jogi karon. Számítógép- és szemináriumi termet alakítanak ki a 
f e l s z a b a d u l t h e l y e n Fotó: Miskolczi Róbert 

mondja Galambos Gábor főigazgató. - Azt 
reméljük, hogy így kevesebb pénzt kell kifi-
zetnünk bérleti díjakra, hiszen a közműve-
lődési tanszék hétvégeken rendszeresen ter-
mek bérlésére kényszerült. Ugyancsak 
százfős előadótermet tudnak kialakítani az 
élelmiszer-ipari főiskolai karon a könyvtár 
fölszabadult helyiségeiből. A volt olvasóte-
rem helyén 10-12 munkaállomással számí-
tógépes terem lesz és még egy, 20-25 hallga-
tót befogadni képes szemináriumi helyiség-
gel is gyarapodnak. Cséfalvay Ignác főigaz-
gató-helyettes arról tájékoztatott, hogy az 
átalakításokat már januárban befejezik. 

Az orvoscentrumban most készülnek a 
tervek a kiskörúti, kastelykülsejű, ám igen 
rossz technikai állapotú volt könyvtárépület 
hasznosítására. Mivel az orvoskarnak jelen-
leg nincs tanácskozó terme, valószínűleg ez 
lesz az új funkció, ám előbb mindenképpen 
fel kell újítani az épületet. A gyógyszerészka-
ron 8 millió forintért már átalakították a 
mintegy 60 négyzetméternyi volt könyvtár-
helyiséget szemináriumi teremmé. 

Az egészségügyi főiskolai kar az egyet-
len, ahol megmaradt a saját könyvtár, és 
persze a földrajzi távolság miatt ugyanez a 
helyzet a vásárhelyi karon is. A zenemű-
vészeti főiskolai kar könyvtára különgyűj-
teményként funkcionál a TIK-ben, a he-
lyét pedig a zeneelméleti tanszék használ-
hatja: 10-15-en hallgathatnak itt elméleti 
előadásokat, természetesen zenével. 

S. E. 


