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Egyetemi slágerszak a pszichológia 

Negyvenszeres volt 
a túljelentkezés 
Az SZTE pszichológia szakára majd-
nem ezren jelentkeztek - a huszonöt 
meghirdetett helyre. A fiatalok saját 
problémáikra is megoldást remélnek. 

Negyvenszeres volt a túljelentkezés idén 
a Szegedi Tudományegyetem pszicholó-
gia szakán: 25 helyre majdnem ezren 
adták be felvételi kérelmüket. A szak 
népszerűségének több oka van: sokan 
saját problémáikra keresnek megoldást, 
mások a lélekgyógyászat javuló társa-
dalmi megítélése miatt jönnek. Van 

olyan is, aki egyetemi tanulmányai so-
rán kedveli meg a pszichológiát, és je-
lentkezik a szakra. Szokolszky Ágnes 
tanszékvezető docens szerint egyre több 
munkahelyen van szükség képzett pszi-
chológusokra, bár az alkalmazásukhoz 
szükséges pénz sokszor hiányzik. A szak 
a legdrágább bölcsészképzések egyike, a 
másoddiplomás levelezősök 195, a nap-
pali költségtérítésesek 165 ezer forintot 
fizetnek félévente. 

írásunk az 5. oldalon 

Cseh Anita több száz jelentkező közül jutott be a legjobbak közé 

Rögbizni is kell 
a legszebb lányoknak 
Az egyik férfimagazin cím-
lapján pózolhat a szegedi 
Cseh Anita, aki több száz 
jelentkező közül jutott a leg-
jobbak közé. 

Rögbizni, viccet mesélni, éne-
kelni is tudni kell azoknak a lá-
nyoknak, akik az egyik férfi-
magazin novemberi címlapján 
kívánnak szerepelni. A külö-
nös szépségversenyre több szá-
zan jelentkeztek, közülük 
46-an kaptak lehetőséget, hogy 
egy öt héten át tartiíshow-mű-
sorban bizonyítsák: címoldalra 
valók. Az egyik résztvevő, a ti-
zenhét éves szegedi Cseh Anita 
először méretteti meg szépsé-
gét, hasonló versenyen eddig 
sosem indult. Számára a ver-
seny során eddig az éneklés je-
lentette a legnagyobb kihívást, 
barátaival megígértette: azt az 
adást, amelyben dalra fakad, 
nem nézik meg. A fiatal lány 
nem akar lemondani a modell-
kedésről akkor sem, ha nem 
kerül címlapra novemberben. 

Bővebben a 6. oldalon 
Cseh Anita az egyik férfimagazin címlapjára 
s z e r e t n e fe lke rü ln i Fotó: Frank Yvette 
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Halálos 
motorbaleset 
Szatymaznál 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tragikus kimenetelű közlekedési 
baleset történt szombaton kora 
délután a szatymazi körforgalom 
közelében, a 75-ös főúton. Egy 
Budapest felé haladó Honda mo-
torkerékpár nem tudta elkerülni 
az ütközést a jánosszállási.bekö-
tőútról elé kanyarodó Suzuki 
személygépkocsival. A motorke-
rékpárt vezető 40 éves férfi a 
helyszínen belehalt a sérülései-
be. A helyszínelés idejére a rend-
őrség félpályán lezárta az úttes-
tet. A baleset körülményeit szak-
értők vizsgálják, amíg ennek 
eredménye nincs meg, a Suzuki 
vezetőjének felelősségét nem 
erősítette meg a rendőrség. A 
személyautó utasai nem sérültek 
meg a balesetben. 

lildLtí 
Autókölcsönző 

Telefon: 62/541 066 
E-mail: szeged@hertz.hu 

nap múlva ér Szegedre! 
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Igazi méhcsalád zümmögött a szegedi ünnepen 

Csomagolt virágpor és méz szépe 

50 év a KSH-nál KÖZELI GYÖNGYSZEM PALICS 
Klonkai László 1955 
szeptemberében kezdett el 
dolgozni a KSH-nál Szegeden. 

10. OLDAL, A PÉNZ BESZÉL 

Folytatás a 3. oldalon 

Mindszenti 
gyilkosság 

Az olimpiai bajnok a SZUE születésnapjára tért haza szülővárosába 

Czene hobbiból úszik 

A zümmögő méhkas a legkisebb érdeklődők figyelmét is megragadta 

Nem csak üzleti céllal érdemes átlépni déli 
határunkat. A palicsi tó környéke minden 
évszakban remek kirándulóhely. 

7. OLDAL 

Szeged és Félegyháza között csak 100 kilométeres sebességre építik ki a pályát 

Felemás vasútkorszerűsítés 

Feltehetően gyilkosság áldozata 
lett tegnap délután egy mindszen-
ti férfi. M. Toronykőy Mártától, a 
megyei rendőr-főkapitányság szó-
vivőjétől megtudtuk: az áldozat 
rokonai értesítették őket, amikor 
délután hiába keresték hozzátar-
tozójukat. Információink szerint 
az elkövető félig elásta áldozatát, 
az értesülést azonban a rendőrség 
nem erősítette meg. 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

Az olimpiai bajnok úszó, Czene 
Attila tegnap ismét Szegeden 
járt, az apropót a SZUE 75. 
születésnapja adta. 

Szeged első uszodáját 1930. 
szeptember 18-án vehették bir-
tokba a helyi polgárok, erre em-
lékeztek tegnap. Az ünnepség 
apropóján beszélgettük Czene 
Attilával szülővárosához és a 
SZUE-hoz kötődő emlékeiről, az 
úszáshoz fűződő jelenlegi kap-
csolatáról. Elmondta, hogy ta-
nul, közben dolgozik, s az is el-
képzelhető, hogy egyszer kipró-
bálja magát edzőként is. 

Részletek A Dél Sportjában Czene Attila i t thon, Szegeden Fotó: Karnok Csaba 

Péntektől vasárnapig tartó 
dél-alföldi mézünnepet rendez-
tek a szegedi Mars téren. Jól 
fogyott a facélia és a krémméz. 

Az akácot ismerik a legtöbben, de 
ínyenceknek a facéliát ajánlotta 
Böröcz István az első dél-alföldi 
mézünnepen a szegedi Mars té-
ren. Az algyői Györffy László cso-
magolt virágport és selymes 
krémmézet is kínált, utóbbit főleg 
fiatal lányok keresték. Az ünnep 
igazi látványossága volt az üveg-
kaptárban zümmögő méhcsalád. 
A látogatók kóstolhattak mézes 
puszedlit és mézben pácolt csir-
kemellet, mézes szüreti salátát és 
méhész vándortanyai bográcsost. 
Az ünnep szépévé a húszéves kis-
teleki Bors Erikát választották. 

Fotó: Frank Yvette Riportunk a 4. oldalon 

Második vágányt épít a MÁV Városföld és Kis-
kunfélegyháza között a Cegléd-Szeged vasútvonalon, 
a munkák miat t sokat késnek a vonatok, fövő év 
végére Szeged és Cegléd között 15 perccel csökkenhet 
a menetidő, de Félegyházáig így is csak 100-zal 
haladhatnak a szerelvények. 

Fél órákat késő vonatok, rajtuk fürtökben lógó diákok -
péntek délután a beállványozott szegedi nagyállomá-
son. Bár szinte elviselhetetlen ilyenkor az utazás, leg-
alább ott a vigasz: fejleszt a MÁV. A vonatok azért kés-
nek, mert a pályát újítják föl, a konténerállomás pedig 
sokkal kellemesebb, tisztább, mint a régi. 

A Cegléd-Szeged vasútvonalon Városföld és Kis-
kunfélegyháza között előkészülnek egy újabb sínpár 
építésére. A munkálatok az Európai Beruházási 
Banktól fölvett hitelből zajlanak, ebben az évben 
mintegy 3,4 milliárd forint értékben. A Cegléd és 
Szeged közötti egyvágányú pályán ez a 12 kilométe-
res szakasz volt a leghosszabb állomásköz. A máso-
dik vágány megépítése után nem kell majd egymást 
bevárniuk a vonatoknak, az ellentétes irányba hala-
dó szerelvények a két állomás között is találkozhat-
nak. A napokban 4 méterrel arrébb tették a meglevő 
sínpárt, így lesz hely az új vágány lefektetéséhez. Ez-
alatt az utasokat vonatpótló buszok szállították. A 
korábbi években készült el Cegléd és Városföld kö-
zött az új pálya és az új biztosítóberendezés, a vona-
tok azon a részen 100 helyett 120 kilométeres sebes-
séggel mehetnek. 

a felújítás után - a jövő év végétől 

A BUDAPEST 1 0 0 k m / h 

1 2 0 k m / h 

Albertirsa 1 4 0 k m / h 

Cegléd 

4 Kecskemét 

Városföld , ^ 

Kiskunfélegyháza 

kétvágányú 
szakaszok SZEGED 
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