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Fotó: Karnok Csaba 

KIS NÉVTÖRTÉNET 
n Amikor Szegednek egyeteme lett 1921-ben, a Kolozsvárról ide költöző, ott 1872-ben alapított intézmény 

neve Ferencz József Tudományegyetem volt. Amikor 1940-ben visszaköltözött, Szegeden azonnal új 
egyetemet alapítottak, és Horthy Miklósról nevezték el - első rektora Szent-Györgyi Albert lett. Az egysé-
ges intézményt 1951-ben választották szét, a tudományegyetem 1963-ban vette fel József Attila nevét, 
az orvosi és a gyógyszerész kart magába foglaló egyetemet pedig 1987-ben nevezték el az egykori rek-
torról, a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertről. Az universitas alakulása idején voltak névadói ötletek, végül 
győzött a józan megfontolás: egyetlen nagy emberünk nevét sem ismerik annyian a nagyvilágban, mint 
magának az egyetemi városnak a nevét. Es semmilyen más nevű tudásközpont nem lehet olyan hatásos 
eszköz a város jó hírét kelteni a nagyvilágban, mint a Szegedi Tudományegyetem. 

Neve lesz a TIK-nek 

A hagyománytisztelet mellett minden bi-
zonnyal van némi nosztalgia is abban, hogy 
az egységesülés előtti tudományegyetem 
neve - József Attila - visszatér: az új épü-
letet, a TIK-et nevezik el a költőről. 

A Szegedi Tudományegyetem vezető testüle-
te hétfőn hoz döntést a névadásról. Szabó 
Gábor rektor javaslata szerint az Egyetemi 
Könyvtárnak és a hallgatói szolgáltató részle-
geknek otthont adó Ady téri új épület a József 
Attila centenárium évében vegye fel a költő 
nevét. A jelenlegi, meglehetősen hosszú ne-
vét - tanulmányi és információs központ (rö-
vidítése: TIK) - is megtartaná az egyetemnek 
ez az egysége, a javasolt teljes, új neve tehát: 
József Attila tanulmányi és információs köz-
pont. 

A névadás - nehéz műfaj. Bár nem valószí-
nű, hogy az Egyetemi Tanácsban most vitát 
váltana ki a javaslat. Hiszen a Szegedhez és 
egyeteméhez kötődő költőóriásról volt elne-
vezve az integráció előtt - 2000. január else-

jével alakult meg az egységes Szegedi Tudo-
mányegyetem - a bölcsészkart, a természet-
tudományi, a jogi és a gazdaságtudományi 
kart magába foglaló egyetem. 

Az Ady téri új épület tőszomszédságában 
lévő bölcsészkarra, magyar-francia szakra 
iratkozott be 1924-ben József Attila, ebben 
a városban adták ki első verseit. Az intéz-
ményben, amely büszkén viselte, és a fönti-

ek szerint a jövőben is viseli a nevét, szá-
mos értékes dokumentumot őriznek, a köl-
tő leckekönyveit, különféle bejegyzéseit, 
dedikált köteteket. Az évforduló alkalmá-
ból a könyvtár honlapján értékes összeállí-
tás jelent meg: a költő életéről, műveiről 
szóló tanulmány mellett verset is olvashat, 
aki rákattint. 

S. E. 

Nincs pénz idén 
az M43-asra 
Háttéralkura következtet a szocialista képviselők és az AKA Rt. kö-
zött az M5-ös autópálya röszkei kiépítésével kapcsolatos vehemens 
lobbizásuk láttán Martonosi György. A fideszes országgyűlési képvi-
selő logikátlannak nevezte a kormányzat döntését, hogy nem a határ-
forgalom nyolcvanöt százalékát bonyolító nagylaki határátkelőhely-
hez vezető M43-as utat részesítette előnyben, hanem a Szerbia-mon-
tenegrói útvonalat. A Tisza-híd nélkül pedig a két harminc kilométe-
res szakasz építési költsége közel azonos, mégsem építette be a kor-
mányzat az idei büdzsébe a kezdéshez szükséges 800 millió forintot. 
A Fidesz-MPSZ másik országgyűlési képviselője, Dobó László azzal 
magyarázta a felháborodásukat, hogy a lépéssel Szeged, és rajta ke-
resztül a makói térség is zsákutca marad. A fideszes honatyák szerint 
három éve van a hazánknak Románia uniós csatlakozásáig, és ha ad-
dig nem lendül be a térség gazdasága, nemcsak a most is fejlődő Te-
mesvár és Arad körözi le Szegedet, hanem Szabadka és Újvidék is. 

A költőről nevezik el a szegedi egyetem Ady téri épületét 

Vissza József Attilához 

Iskolafelújítás 
716 millióból 

Az emberek köztársaságielnök-jelöltje 
Szimpátiaszavazást tart a 
Fidesz-MPSZ május kö-
zepéig a köztársasági el-
nök személyéről. Az akci-
óhoz a szegedi szervezet 

is csatlakozott: a párt 
standjain és városi irodá-
ján, a Victor Hugó utcá-
ban gyűjtik a voksokat. A 
pártemblémát nem tar-

talmazó szavazólapon öt 
név szerepel, melyek kö-
zül kettőt lehet beikszel-
ni. A lista zárt, vagyis 
Mádl Ferenc, Sólyom 

László, Szili Katalin, 
Glatz Ferenc és Gombár 
Csaba mellé más személy 
nevét nem lehet felírni. A 
Fidesz a szavazatok ösz-

szeszámlálása után, vár-
hatóan május végén ala-
kítja ki álláspontját a 
köztársaságielnök-jelölt 
személyéről. 

Idén 716 millió forint jut az ön-
kormányzati fenntartású intéz-
mények, elsősorban iskolák fel-
újítására. Korábban 150-200 mii-
hó forint jutott erre a célra. Botka 
László polgármester tegnap a vá-
rosházán bejelentette: a nyári 
szünetben huszonkét óvodában, 
általános és középiskolában cse-

rélik majd ki a nyílászárókat, 
újítják fel a homlokzatot és a te-
tőszerkezetet, valamint korszerű-
sítik a fűtésrendszert. Elhang-
zott: a rekonstrukciós munkában 
tevékenyen részt vesz az adott in-
tézmény vezetője és a terület ön-
kormányzati képviselője. A fel-
újítás bonyolítója az IKV Rt. 

Rögzítik a kirakott 
díszburkolat kockáit 

DIÁK IRODALMI EST 
Ma délután 5 órai kezdettel a 
szegedi Millenniumi 
Kávéházban irodalmi estet 
rendez a szegedi 
diákönkormányzat. A fellépök 
között szerepel a Tisza Lajos 
szakközépiskola és a Széchenyi 
István gimnázium színtársulata, 
majd prózarészleteket és 
verseket olvasnak fel a fiatal 
előadók. 

MÁLTA, AZ ÉLŐ HAGYOMÁNY 
SZIGETE 
A közeljövőben minden uniós 
tagállamot bemutat a szegedi 
Ötágú Síp Kulturális Egyesület. 
A sorozatindító előadás kedden, 
április 26-án 18 órakor lesz a 
Millenniumi Kávéházban 
(Dugonics tér 12.) Málta, a 
hagyományok szigete címmel. 
Az Uniós „szomszédolás" I. 
keretében Boda Magdolna 
író-műfordító hang- és 
képanyaggal illusztrált 
előadására kerül sor. Házigazda: 
dr. Kapronczay Tamás. 

ZOMBORI-TÁRLAT: KEDDEN 
Tévesen jelent meg tegnapi 
lapunkban Zombori László 
festőművész kiállításának 
megnyitójáról szóló előzetes 
hírünk. Tandi Lajos, a Szeged 
folyóirat főszerkesztője 26-án, 
kedden délután 5 órakor nyitja 
meg a tárlatot a Képcsarnok 
Kárász utcai Gulácsy Lajos 
termében. A tévedésért a 
művésztől, az érintettektől és 
olvasóinktól elnézést kérünk. 

Kiszomborról menekült a cigarettacsempész 

Autós üldözés Makón 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csempészett cigarettára bukkantak a minap a vá-
mosok a kiszombori határátkelőn egy Volkswa-
gen kisbuszban. A jármű tulajdonosa a dohány-
áru felfedezése után nem sokkal - be sem várva a 
vizsgálat végét - visszaült a kocsijába, s elmene-
kült. A vámosok utána eredtek, majd a riasztott 
rendőrök is üldözni kezdték a járművet - tudtuk 
meg Bácsi Attilától, a Vám és Pénzügyőrség 
Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága szóvivőjé-

től, aki a folyamatban lévő ügyről nem árult el 
többet. 

A makói Szegedi utcán már három rendőrautó is 
üldözte a fehér Volkswagen mikrobuszt, melyet vé-
gül beszorítottak a Penny Markét parkolójába - ér-
tesítette lapunkat tegnap reggel egyik olvasónk, aki 
az eseményeket autójából a helyszínen nézte végig. 
Olvasónk annak is szemtanúja volt, ahogy a rend-
őrök elfogták és megbilincselték a mikrobuszból 
kiszállított férfit, majd beültették az egyik járőrko-
csiba. 

Magyar és angol 
nyelvű feliratok 

Kétnyelvű, turistáknak szóló információs táblákat helyeztek el 
pénteken Szeged tizennyolc kiemelt pontján. Összesen száz 
barna nyíl készül, hogy az idelátogatók megtalálják a látnivaló-
kat. A Széchenyi tériek és a Belvárosi híd lábánál található nyi-
lak öt, hat, sőt hét irányba kalauzolnak. A táblák egyik felén 
magyar, a másikon pedig angol felirattal olvasható a nevezetes-
ség és látható stilizált jele. Az információhordozót egy vásárhe-
lyi cég készítette Fotó: Gyenes Kálmán 

Információ-
áramlás 
az unióban 

Kilazultak a burkolókövek 

Sokan észrevették a szegedi Ti-
sza Lajos körút nyáron fölújított 
szakaszán járva, hogy az apró kö-
vekből kirakott díszburkolat koc-
kái több helyen kifordultak a ré-
seket kitöltő, szemcsés anyagból. 
A városi önkormányzat koráb-
ban ígérte, hogy a szavatossági 
időn belül a járda hibáit is kija-
vítja a kivitelező Hódút Kft. 

A helyreállítás az esős idő el-
múltával azonnal megkezdődik -
Igaz Ágnes fejlesztési irodavezető 
tájékoztatása szerint. A körút föl-
újítása őszre készült el, és a csapa-

Fotó: Schmidt Andrea 

dékos időjárás miatt nem fejez-
hették be díszburkolat rögzítését. 
A munkát ugyanis csak száraz 
időben végezhetik, mert a fugázó-
anyagnak tíz órán át száradnia 
kell. Fölszedik a csatornafedóket 
és fákat övező kis köveket, a közö-
ket kitöltő szemcsék egy részét ki-
emelik. A visszahelyezett kőkoc-
kák közti fugákat vízzáró és levegő 
hatására megszilárduló anyaggal 
töltik ki, megakadályozva a bur-
kolatelemek kipörgését. A javítás 
a jövő héten kezdődik, s várható-
an egy hónapig tart. 

A média európai szerepéről, 
helyzetéről és az uniós informá-
cióáramlásról kezdődött csütör-
tökön kétnapos konferencia a 
szegedi városházán. Az Esély a 
stabilitásra alapítvány és a szege-
di egyetem Európa-tanulmányok 
központja közös rendezvényé-
nek első napján a kommuniká-
ció alapkérdéseiről beszéltek az 
előadók, majd egy országos napi-
lap, egy tévécsatorna és egy in-
ternetes hírportál brüsszeli tudó-
sítója összegezte az EU-újságírók 
tapasztalatait. Pénteken a nyil-
vánosság és közélet kölcsönhatá-
sáról és a médiatudomány okta-
tásáról hangzottak el előadások. 


