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A 10 éves Csillag téri körforgalmat minden tavasszal virágdíszbe öltöztet ik Fotó: Miskolczi Róbert 

Szegeden és környékén az elmúlt évtized-
ben 11 körforgalom épült. Többségükbe 
virágokat, cserjéket ültettek, néhány kör-
ben a közeljövőben virágosládákban pom-
páznak majd a növények. Vannak azonban 
olyan köröndök is, amelyeket nem virágok, 
hanem autókeréknyomok „díszítenek". 

A szegedi körforgalmak története a Csillag 
téren kezdődött 1996-ban. Ezt követően 
épült meg a Csongrádi sugárúton és az algyői 
úton, a Mol-telepnél (1999), az E75-ös úton 
a sándorfalvi leágazásnál (2000), Alsóváro-
son a Szentháromság utca-Rákóczi utca ta-
lálkozásánál, a Vörösmarty utcán a színház 
sarkánál (2001), a Bakay Nándor utca és a 
Vásárhelyi Pál utca kereszteződésében, a ket-
tős körforgalom a Dugonics téren (2002), a 
47-es úton Algyőnél (2003) valamint a Bécsi 
körút-Szenháromság utca kereszteződésé-
ben és a Bajai úton (2004). 

A szegedi köröndök nem csupán a forga-
lom lassítását, s ezáltal a közlekedés biz-
tonságosabbá tételét szolgálják, jórészük 
esztétikai élményt is jelent, hiszen virágok, 

cserjék díszítik a csomópontokat. A Csillag 
téri körforgalom jó eséllyel indulhatna a 
legszebb, legvirágosabb körforgalom ver-
senyben. A Dugonics téri dupla körforga-
lom botanikusokat vonz Szegedre, hogy át-
vegyék az itt jól bevált módszert. Ezen az 
útszakaszon tavaly cserjéket is ültettek, de 
a tél és a sózás tönkre tette a növények 
nagy részét, ezért itt - és a Tisza Lajos kör-
út felújított szakaszán - minden évben ta-
lajcserére lesz szükség. 

- A cserjéket idén egynyári virágos növé-
nyekkel váltottuk ki - mondta Kovács János, a 
Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterü-
let-fenntartási igazgató-helyettese. Ezek a virá-
gok ráadásul látványosabbak, üdébbek is. A 
Csongrádi sugárúti körforgalom közepébe a 
napokban ültetik ki a palántákat, a társaság 
célja az, hogy a Szegedre látogatókat a bejövő 
utakon, a város kapuiban vbágözön fogadja. 
Az E75-ös úton, a sándorfalvi leágazásnál is ki-
alakítják a virágágyást a körforgalom közepén. 

Két csomópont azonban virágdísz nélkül 
marad: a Mátyás térnél, illetve a Dózsa utcán 
a színháznál úgynevezett mini körforgalmat 

VIRÁGÖZÖN SZEGED 
KÖZTERÜLETEIN 

Mintegy 100 ezer darab egynyári nö-
vényt, 8 0 0 cserepes muskátl it , 50 lá-
dás muskátlit ültet ki 3 6 0 0 négyzet-
méteres területre - Szeged parkjaiba, 
útjai mellé - a környezetgazdálkodási 
kht. A virágosítás 15 millió forintba 
kerül, erre jön még pluszban a fenn-
tartás költsége. 

építettek. Utóbbi díszburkolatot kapott, s 
eredetileg sem tervezték a virágosítását: na-
gyon kicsi a hely a körben haladó autóknak, 
buszoknak. Időnként a nagyobb járművek 
kereke a csomópont szélén-közepén halad át, 
egy-két helyen már meg is süllyedt a burko-
lat. A virágosítás a csomópont közepén tehát 
nem jöhet szóba, viszont a terelőszigetekbe 
ültettek növényeket. 

NYEMCSOKÉVA 

A vevőnek kötelező lesz felújítania az alkotóházat 

Szinte bármi építhető 
a Bertalan híd lábánál 

Majd egy tucat körforgalom Szegeden és környékén 

Virágos keringőhelyek 
Pályázat segítségével értékesíti 
az önkormányzat Szegeden az 
Árboc utcai alkotóházat, amely-
nek sarki részét az útszélesítés 
miat t elkezdték bontani . Lakó-
épület kivételével bármi épít-
hető a kedvező fekvésű felső-
városi telken. Az új ingatlannak 
azonban szinkronban kell len-
nie az alkotóházzal - az ut-
caképi védelem miat t . 

Az Árboc utcai alkotóház 2003 
novembere óta üresen áll. La-
punkban korábban megírtuk, 
hogy az önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlant sokáig in-
gyenesen használó Dél-alföldi 
Népművészeti Egyesület közel 
tízmillió forintos tartozása ren-
dezését kérte a várostól. Miután 
az önkormányzat nem fizetett, a 
civil szervezet feloszlatta önma-
gát. Idővel az egykor szebb napo-
kat látott épületbe hajléktalanok 
költöztek, előkertjében ember-
magasságú gaz nőtt. 

Az önkormányzat tavaly - miu-
tán felmérte az ingatlan műszaki 
állapotát - elállt korábbi szándé-
kától, már nem kívánta működ-
tetni az alkotóházat. Az építészek 
véleménye szerint ugyanis az Ár-
boc utcai épület felújítása legke-
vesebb hatvanmillió forintjába 
került volna a városnak. Az ön-
kormányzat döntött: értékesíti az 
alkotóházat a hozzá tartozó te-
lekkel együtt. Problémát jelentett 
azonban, hogy a szegedi építési 
szabályzat szerinti útszélesítési 
tervbe belelógott az épület Maros 
utca felöli toldalékos, utólag hoz-
záépített sarki része. Csáti Fe-
renc, az IKV Rt. irodavezető-he-
lyettese lapunknak elmondta: a 
szabályozási tervek szerint széle-
síteni fogják az Árboc utcát. A 

A bevándorlási hivatal minden esetet külön bírál el 

Erdélyi rokonát hívta 
Erdélyi rokonát hívná meg ta-
nulni Szegedre Ocskó Elek, ám 
a hatóság kevésnek találja a bor-
dányi vállalkozó jövedelmét. A 
hivatal eseteket mérlegel - a 
család minden követ megmoz-
gat. 

- Magyarságomban aláztak meg 
- panaszolta indulatosan Ocskó 
Elek. Erdélyben élő, magyariga-
zolvánnyal rendelkező sógoro-
mat hívtuk volna meg bordányi 
házunkba - magyarázta - , és egy 
évig fedeztük volna itt-tartózko-
dásának és taníttatásának költ-
ségeit. Ehhez igazolnom kellett 
volna a bevándorlási hivatalban, 
hogy el tudom tartani a sógoro-
mat. A beadványomat azonban 
elutasította a hivatal, pedig 
bankszámlámon először 300 
ezer, majd később további 400 
ezer forintot helyeztem el. Ennek 
ellenére azt kifogásolták, hogy -
mivel gyesen vagyok - nincsen 
elegendő pénzem. Három há-
zunk és a műhelyem 27 milliót 
ér, de a hivatalnak ez is kevés. 
Nyolc éve nem találkoztunk a 
sógorommal, most szabályosan 
meg akarom hívni, és nem ha-
gyom, hogy megakadályozzon a 
bürokrácia. írásban fellebbez-
tünk - mondta Ocskó Elek. 

- Válasszuk ketté a tanulmá-
nyi és a látogatói célú vízum sza-
bályait. Mindkettővel legfeljebb 
egy évig tartózkodhat a külföldi 
állampolgár az ország területén, 
és egyik sem jogosítja munkavál-
lalásra - összegezte a tudnivaló-
kat Petrik Orbánná, a Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatal 
regionális igazgatója, mivel a 
konkrét ügyről nem nyilatkozha-
tott. Tanulmányi vízummal a 
felsőoktatásban, az „egyéb" elne-
vezésű vízummal az általános 

vagy középiskolában tanulhat-
nak a diákok. Ehhez itteni lakha-
tásukat és saját megélhetésüket 
kell igazolniuk az iskolalátogatá-
si igazolás csatolása mellett. 
Lakhatnak albérletben, kollégi-
umban vagy családtagnál. Kül-
földön maradó családjuk itteni 
bankszámlán helyezhet el beté-
tet, vagy magyarországi rokonuk 
vállalhatja ellátásukat. Ekkor a 
vendéglátó igazolja a feltételeket 
- hasonlóan a látogatói vízum-
hoz. 

A látogatáshoz - a meghívóle-
vél mellé - ugyanis ingatlantulaj-
doni lapot, bérleti szerződést 
vagy szállásfoglalást kér a hiva-
tal, és megfelelő jövedelmet vagy 
megtakarítást. Esetenként mér-
legelik, milyen keresetből él a 
család, képes-e vállalni vendége 
terhét. A meghívó ugyanis fele-
lős a megélhetéséért, bármilyen 
egészségügyi ellátásáért, sőt ha-
zautazásának költségét is állnia 
kell. Amennyiben nem rendelke-
zik elegendő keresettel, a megta-
karítás kamatösszegét vizsgálják 
(nem a törzstőkét), mert a csa-
ládtagok a törzstőkét nem élhe-
tik fel. A magyarigazolvány eze-
ket a szempontokat nem befolyá-
solja, önmagában ugyanis tanu-
lásra, munkavállalásra, egész-
ségügyi ellátásra nem jogosít. 

DOMBAI TÜNDE 

KIVÉTEL 
Tavaly a bevándorlási hivatal a 
4 ezer 600 tartózkodási enge-
délykérelmet szinte kivétel nél-
kül kedvezően bírálta el, 726 le-
telepedési kérelemből 85-öt , 178 
v ízumkérelemből 5-öt , 820 csa-
ládegyesítésre vagy gyógykeze-
lésre szóló meghívólevélből 
78 -a t utasított el. 

bontással várhatóan júliusban 
végeznek. Ez után két, közel egy-
forma nagyságú telket alakítanak 
ki a több mint háromezer négy-
zetméter alapterületű ingatlanon 
- mondta a szakember - , amiből 
az egyiket értékesíti az önkor-
mányzat. Csóti Ferenc hangsú-
lyozta: a Tisza-part felőli zöld te-
rület nagyobb részét nem lehet 
eladni. Az IKV Rt. által készített 
értékbecslés után nyilvános pá-
lyázat útján értékesíti a város az 
ingatlant. A pályázatot úgy írják 
ki, hogy a vevőnek kötelező lesz 
felújítania az alkotóházat. Az 
IKV előterjesztése alapján, várha-
tóan ősszel dönt a közgyűlés a te-
rület értékesítéséről. 

- Az ingatlan a városközponti 
zónához tartozik. A besorolás 
alapján a lakóépületek kivételé-
vel bármit lehet emelni a terüle-
ten, így kereskedelmi, szolgálta-
tó, gazdasági és igazgatási épüle-
teket - mondta érdeklődésünkre 
Sz. Fehér Eva. A városi főépítész 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 
az utcaképi védelem miatt az új 
ingatlannak szinkronban kell 
majd lennie az alkotóházzal. 

SZ. c. sz. 

EVI EGYMILLIÓ 
NÉPMŰVÉSZETRE 

j H A Dél-alföldi Népművészeti Egye-
sület megszűnése után azt tervez-
te a város, hogy valamely közmű-
velődési intézményén keresztül 
támogatja a népművészetet. Végül 
az önkormányzat a Napsugaras 
Egyesülettel 2004-ben kötött 
együttműködési megállapodása 
keretében öt esztendeig évi egy-
millió forinttal segíti a civil szer-
vezet munkáját - így támogatva a 
népművészetet. 

A szúnyogok megérzik a hidegfrontot 

Veszettül támadtak a vérszívók 
Az idei, rendkívül szúnyogos évben foko-
zottan figyelni kell viszketést nehezen tűrő 
gyerekekre. A szúnyogcsípéstől a kicsik 
akár vérmérgezést is kaphatnak. Az elmúlt 
napokban veszettül támadtak a vérszívók, 
mert megérezték a hidegfrontot, s előtte 
szerettek volna jóllakni. 

Néhány szúnyogcsípéses gyereket hat év-
vel ezelőtt tetanusszal, ant ibiot ikummal 
kezeltek Szegeden, mert a vérmérgezés je-
lei mutatkoztak a kicsiken. Az idei vérszí-
vós szezonban Blazsovszky Matild gyer-
mekorvos hasonló esettel még nem talál-
kozott, de elmondta, hogy tegnap két gyer-
meknek is kellett felírnia gyógyszert, mert 

a vény nélkül kapható rázókenőcs már 
nem használt. Az idei, rendkívül szúnyo-
gos évben a doktornő azt ajánlja, a viszke-
tést nehezen tűrő gyerek bőrét kenjék be 
szúnyogriasztóval. 

Az elmúlt napokban a szegediek jobban va-
karóztak és csapkodták magukat, mint más-
kor, mert a szúnyogok veszettül támadtak. 
Ennek oka - Szító András hidrobiológus sze-
rint - , hogy a hidegfront közeledtével a züm-
mögő rovarok falánkabbak voltak. A vérszí-
vók egyébként jobban jelzik az időjárás-vál-
tozást, mint a békák. A szakértő - megfigye-
lésére hivatkozva - elmondta: megjelentek az 
úgynevezett dalos szúnyogok is, amelyek a 
magánházak esővízgyűjtőiben fejlődnek ki. 

Ezek ellen a leghatékonyabb védekezés, ha az 
edényeket szúnyoghálóval lefedik. 

Szabó Ferenctől, a Környezetgazdálkodási 
Kht. igazgatójától megtudtuk: jelenleg Szege-
den a lokálisan fertőzött terület a Holt-Tisza, 
a Holt-Maros és a belterületi tavak környéke. 
Ha az időjárás megengedi - vagyis nem fúj a 
szél és nem esik az eső - , akkor földi, me-
leg-ködös módszerrel irtják a szúnyogokat az 
esti és az éjszakai órákban, hogy a gázolajsza-
gú, kellemetlen füst ne zavarja a lakosokat. 
Az igazgató azt is elmondta, hogy folyamato-
san mérik a repülő szúnyogok számát és e 
szerint minden héten tervet készítenek a vé-
dekezésről. 

CS. G. L. 

Bicikliút 
A csongrádi Tisza-gátra tervezett 
kerékpárút megépítése elől min-
den akadály elhárult. A 312 mil-
lió forint összköltségű fejlesztés-
nek köszönhetően akár már idén 
biciklivel lehet közlekedni a fahíd 
és a közúti híd közötti 6,7 kilo-
méteres szakaszon. A projekt 312 
milliós költségéből mindössze 15 
milhó forintot kell önerőként fe-
deznie Csongrádnak, a fennma-
radó részt uniós források biztosít-
ják. A Belügyminisztérium pályá-
zatán a saját hozzájárulás hatvan 
százaléka elnyerhető, s mivel egy 
győztes pályamunkáról van szó, 
nagy esély van rá, hogy a Ti-
sza-parti városnak csupán 6 mil-
lió forintjába kerüljön a fahídtól a 
közúti hídig vezető, három méter 
széles bicikhút megvalósítása. A 
beruházást jelentősen megdrágí-
totta, hogy a magyar vasúttársa-
ság csak úgy járult hozzá a Csong-
rád-Szentes vonal keresztezésé-
hez, ha korszerű vasúti átkelőhely 
épül a töltésen. 

ADOMÁNYOK 
AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK 
Egy kamionnyi adományt -
ruhát és tartós élelmiszert -
szállított tegnap a Temes megyei 
árvízkárosult falvakba, Ótelekre, 
Magyarszentmártonba és 
Torontálkeresztesre a Szögedi 
Védegylet. A szervezetnek nem 
ez volt az első akciója. Szabó 
László, a védegylet elnöke 
lapunknak elmondta: a szegedi 
máltai és adventista 
szeretetszolgálattal folytatják a 
gyűjtést, a továbbiakban 
szárazélelmet és 
pénzadományokat várnak. 

Júliusban végeznek a bontással, ősszel döntenek az ingatlan érté-
kesí téséről Fotó: Miskolczi Róbert 

SZERETNI BOLONDULÁSIG 
Gergely Róbert és Nádas György 
várja közönségtalálkozóra az 
érdeklődőket kedden délután 4 
órától a Dugonics téri Z. Nagy 
cukrászdában. Az esemény 
apropója Pozsgai Zsolt Szeretni 
bolondulásig című, Szécsi Pál 
életét, dalait feldolgozó darab 
közelgő szegedi bemutatója. 


