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Szeged - A Dóm tér, a Nyugi Kert és a TIK tetszik
legjobban az elsős egyetemistáknak. Van, aki GPS-szel,
van, aki kerékpárral közlekedik. Egy budapesti és egy
solti gólyát kérdeztünk, hogyan boldogulnak Szegeden.
Megkérdeztünk egy kistelepülésről és egy nagyvárosból érkező elsőéves, a
Szegedi Tudományegyetemre járó hallgatót, milyennek találja a várost most, a
szemeszter elején. A város szépsége mindenkit levett a lábáról.
– Öt helyett húsz percbe telt eljutni a Jancsó-kollégiumtól a TIK-be, ennek
ellenére bizonygattam a többieknek, hogy tudom, merre kell menni – nevetett
az elsőéves orvostanhallgató, Kufcsák Anna, aki tanulmányai miatt költözött
Budapestről Szegedre.
– Örültem, hogy ide vettek fel, bár először féltem, hogy a főváros után unalmas
lesz, de nem így lett. Szeged olyan, mintha összenyomtam volna Budapestet,
csak barátságosabb és világosabb, ott sokszor elvesznek a részletek. Elmentem
az összegyetemi gólyatáborba, ott is jól éreztem magam. Azon kívül szórakozni
még csak a JATE-ban és a Nyugiban voltam – folytatta a atal egyetemista.
Hozzátette: a Dóm tér és a TIK modern épülete nagyon tetszik neki, már a
könyvtárba is beiratkozott.
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Azt is elmesélte, furcsa távol lenni a családjától, a nagybevásárlás volt az első
idegen élmény. – Nem lesz időm mindig főzni, így listát írtam azokról a
helyekről, ahol majd szeretnék ebédelni. A SZOTE Ételbárt már kipróbáltam,
oda biztosan megyek máskor is. A kollégiumhoz is közel van – fogalmazott
Anna, aki azt is elárulta, a telefonja mindig kéznél van, hátha használnia kell a
GPS-t.
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Megmarad a kekszgyári kockatömb
Győrben
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Felsőváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 53 m2,
12.290.000 Ft
Részletek »

Északi városrész,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 55 m2,
12.600.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

Még Budapest után is könnyű eltévedni Szegeden
Kufcsák Anna szerint. Fotó: Török János

Déliapró
Autó, Használt autó

A szintén elsőéves Sánta Barbara, aki az SZTE Herman Ottó Kollégiumban lakik,
az alig több mint hatezer lakosú Bács-Kiskun megyei Soltról érkezett. Azt
mondja, eddig csak egyszer tévedt el, de akkor is a legjobbat hozta ki belőle.
Felismerte az utca nevét, rájött, hogy egyik korábbi osztálytársa ott lakik, így
meglátogatta.

Albérlet, Lakás, Családi ház

– Jól tájékozódom, a tömegközlekedésre sem lehet panaszom, a 32-es busz
pont nekem való. Ami a legfurcsább volt Solthoz képest, az a sok ember, és
hogy nem ismerek senkit. Az itt élők kedvessége is meglepett. Szerintem bárkit
megállíthatnék az utcán, hogy útba igazítson – mesélte Barbara, aki még
kerékpárját is elhozta Szegedre. A 18 éves, tanár szakos lány azt is elárulta, alig
várja, hogy kicsit fesztiválmentes legyen a Dóm tér, és alaposan
körbenézhessen. Szereti még a Széchenyi teret, és a Dugonics térre, a
nagyáruház felé is gyakran viszi az útja.

Utazás, üdülés

– A szórakozóhelyeket még nem fedeztem fel, de voltam a kollégiumi és az
összegyetemi gólyatáborban. Soltról is jöttek ismerőseim, de már vannak új
barátaim is. A kollégiumban pedig tényleg családias a hangulat, sok az érdekes
program. Vannak tudományos estek, lmklub, teaház és frizbi is – fogalmazott
Sánta Barbara, aki már egy felolvasóestet is kinézett a szegedi
programkínálatból.
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