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A Feher bot napjan 
£Zt a napot a 60-as évek közepén azért „iaialtaü ki", 

hogy legalább egy évben egyszer figyeljünk rájuk. 
Magam nem sok értelmét látom, hogy egyetlen napon vil-
lan a vaku a fény túlsó oldatán élőkre. Amilyen gyorsan 
kialszik ugyanis a fénye, oly sebesen felejtődik el mindaz, 
amit megvilágított. S aztán az év Jénnmaradó 364 napjan 
újra egyedül botorkálnák a sötétben, s nem akad senki, aki 
átsegíti őket az utca túlsó oldalára. 

Ők persze azt mondják, hogy még ez az egynapos figye-
lem is jó nekik. Arra talán elég, hogy ne írják le őket vég-
érvényesen, s mert legalább október derekán elmond-
hatják azt, amire egész esztendőben senki sem kíváncsi. 

Például azt, hogy néhány éve még létezett a vaknorma, 
volt pótszabadság és hatórás munkaidő. Elmondanák azt, 
hogy már munka sincs. A telefonközpontokban sem tarta-
nak igényt rajuk, pedig ez az ő klasszikus munkaterületük 
volt évtizedekig. S ilyenkor szólhatnak arról, hogy a vak-
járadék nem eri el a 9 ezer forintot. Eelhozhatnak egy, a 
mindennapi kirekesztettségükre jellemző történetet a han-
gos közlekedési jelzőlámpáról, amiből csak kettőt kértek. 
Szeged két forgalmas átkelőhelyén. Egy éve kaptak rá ígé-
retet, de azóta is arra várnak, hogy valaki átkísérje őket, 
ha zöldet mutat a hangtalan lámpa. 

De itt, miért is várnák a gyerekektől, hogy átvezessék 
őket az utca túlsó oldalára? Ahol a fogyatékosság kire-
kesztéssel párosul, ott olyan nemzedék nő fel, amelyik ezt a 
modellt követi és adja majd tovább. Igy hát még évtizede-
kig csak pillanatfelvételek készülnek a Fehér bot napján. 

Kalocsai Katalin 

• Emlékkiállítás a múzeumban 

Zoltánfy István 
50 éves lenne 

„A képíró üzenete" cfmmel 
Zoltánfy István festményeiből 
nyílt tegnap emlékkiállítás a 
Móra Ferenc Múzeum első 
emeleti kiállítótermében. A 
tárlat az 1988-ban elhunyt 
művésznek a közgyűjtemények 
és intézmények tulajdonában, 
illetve a család birtokában lévő 
alkotásait viszi közönség elé. 

Zoltánfy István 1944-ben 
született Deszken. Iskoláit 
Szegeden végezte. A Tábor 
utcai szabadiskolában kezdett 
foglalkozni a képzőművészet-
tel Vlasics Károly és Tápai 
Antal irányításával. A Tanár-
képző Főiskolán Vinkler Lász-
ló volt a mestere. Haláláig a 
szegedi Tömörkény István 
Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola tanára volt. 
Első kiállítását még főiskolás-
ként rendezte 1966-ban. Azóta 
számos országos, nemzetközi 
és helyi tárlaton vett részt, több 
önálló kiállítást is rendeztek 
műveiből. 1971-ben bemutatta 
a TV Galériája. Többek között 
önálló kiállítással szerepelt 
Budapesten a Mednyánszky 
Teremben (1972), a Népsza-
badság sajtóklubjában (1983), 
a Csontváfy Teremben (1986), 
a miskolci Szőnyi István Te-
remben (1974), a képőcsarnok 
gyón bemutatótermében 
(1977), a hódmezővásárhelyi 
Medgyessy teremben (1978), 
Balassagyarmaton (1981), a 
csepeli iskola galériájában 
(1984). a debreceni Medgyessy 

ZOLTÁNI Y ISTVÁN 
I Ml I KKIAI ITTÁSA 

Teremben (1984), a Tamási 
Galériában (1985), valamint 
Szegeden, ahol a Képtárban 
1977-ben gyűjteményes kiál-
lítása, a Gulácsy Teremben 
kamaratárlata volt. 

Pannót festett a nagykátai 
házasságkötő terembe, a sze-
gedi kenderfonógyár tanácster-
mébe, a deszki házasságkötő 
terembe. Több díjat, elismerést 
kapott. Elnyerte az Ifjúság Sze-
gedért emlékplakettet, kitün-
tették Szeged város alkotódíjá-
val. megkapta az SZMT Juhász 
Gyula-díját. Többször nyerte el 
a Szegedi Nyári Tárlatok díját, 
elismerték alkotásait a Vásár-
helyi Őszi Tárlaton és a Festé-
szeti Biennálékon. Műveivel 
szerepelt a Szovjetunióban, Ju-
goszláviában, Franciaország-
ban, Ausztriában, a Német 
Szövetségi Köztársaságban és 
Finnországban 

1988. augusztus 14-én tra-
gikus autóbaleset áldozata lett 
Ausztriában. 

• A makói születésű. 52 éves 
p isszor : 965-ben szerzett 
biológia-földrajz szakos tanári 
diplomát a szegedi tudomány-
egyetemen. Éppen húsz eszten-
deje dolgozik a JATE-n, 1974-
ben lett a Gazdasági Földrajzi 
Tanszék munkatársa. 1980-ban 
védte meg kandidátusi, 1989-
ben pedig akadémiai doktori 
értekezeset. 1990-ben nevezték 
ki egyetemi tanárrá, az idén 
júliusban iett tanszékvezető. 

Kutatói érdeklődése az 
agrárföldrajzi témáktól vezetett 
a település- és területfejlesztés 
kérdéseihez, melyeknek szeles-
körű nemzetközi kapcsolatok-
kal rendelkező, elismert szak-
embere. Két önálló könyv mel-
lett 12 kötetnek a társszerzője, 
számos tanulmányt publikált; 
nemzetközi és hazai tudo-
mányos társaságok tagja, illet-
ve tisztségviselője (például az 
ENSZ HABITAT Dél-ma-

• A rektor jelölt az átgondolt változások híve 

Dr. Mészáros Rezsőt 
jelölték a JATE élére 

A József Attila Tudományegyetem Tanácsa dr. Mé-
száros Rezső egyetemi tanárt, a Gazdasági Földrajzi 
Tanszék vezetőjét, a Természettudományi Kar dékánját 
javasolja rektorrá kinevezni. 

gyarországi képviselője). 1985 
és 1992 között a Szegedi Aka-
démiai Bizottság titkára volt. 

A tudományegyetemen 
1988-ban a TTK dékánhelyet-
tesi, majd 1992-től a dékáni 
tisztét tölti be. Vezetői tapasz-
talatai alapján alakította ki azt 
a meggyőződését: csak a jól át-
gondolt, a távlati következmé-

nyekkel is számoló változások 
szolgálják az intézmény és a 
hazai felsőoktatás érdekeit. 
Véleménye szerint a JATE-n 
jó irányú változtatások történ-
tek az utóbbi években: bővült a 
képzési skála, új szakok in-
dultak; jelentős jogokat nyert 
az egyetem a posztgraduális 
képzésben; erősödtek nemzet-

közi kapcsolatai, sokféle kuta-
tási és oktatási pályázati sikert 
értek el; nőtt a hallgatók lét-
száma. Rektori kinevezése ese-
tén ennek a munkának a folyta-
tását, a képzés és a kutatás tar-
talmi fejlesztését, a szellemi 
értékek megőrzését tekinti fel-
adatának. Különös gonddal 
tervezi fejleszteni a város és az 
egyetem kapcsolatait; megol-
dást kfván találni a kollégiumi 
férőhelyek bővítésére, mert a 
kollégiumhiány az egyik leg-
főbb akadálya az egyetem 
további fejlődésének. 

S. E. 

• A pénz egyelőre a földszintig elég 

Magánkollégium Újszegeden 
(Folytatás az I. oldalról.) 
Az építkezéssel kapcsolatos 

alapvető információkat Sipos 
László generálkivitelező és 
Gábor István, a beruházó Euro-
ház Kft. ügyvezető igazgatója 
szolgáltatta. A magántulajdon-
ban levő telek több mint 10 
millióba került, az építési ható-
ság a kollégium miatt a szoká-
sosnál intenzívebb beépítettsé-
get engedélyezett. A beru-
házók legnagyobb problémája, 
hogy eddig egyetlen felsőokta-
tási intézmény sem mutatott 
érdemi érdeklődést az építke-
zés iránt, s az önkormányzat-
tal, illetve a Művelődési Mi-
nisztériummal sem jutottak dű-
lőre. 

A 160 millió forintos beru-
házásban 32 garzonlakás, úgy-
nevezett miniapartman épül, 
egy belőlük kulcsrakészen 
körülbelül 1,5 millió forintba 
kerül. Ezekhez további szol-
gáltatások vásárolhatók, ilyen 
például a 34 darab mélygarázs, 
vagy a 780 négyzetméteres 
földszinti szolgáltató rész. Az 
utóbbiba vendéglátóegység, 
fogorvosi rendelő, kozmetikai 

és fodrász-szalon, fittnes köz-
pont alakítható ki, s ezekre már 
jelentkező is van. 

A lakások ára első hallásra 
drágának tűnik, az viszont nem 
ismeretlen megoldás, hogy a 
jobb anyagi helyzetben levő 
szülők a tanulóévekre lakást 
vásárolnak gyermeküknek. 
Megtakarítják az albérleti díjat 
- csak a rezsit kell fizetni - , s 
nem is biztos, hogy a diploma 
után veszteséggel szállnak ki a 
lakásból. Ilyen konstrukcióban 

Fotó: Nagy László 

bizonyára sikeres lenne a vál-
lalkozás, ha az egyéb feltételek 
teljesülnek. 

A beruházóknak egyelőre a 
földszint kialakításáig elegen-
dő a pénzük, eddig harminc-
milliót költöttek, tőkebevonás-
sal szívesen látnának új tulaj-
donosokat is. Hitelfelvételre is 
gondoltak, de a négyszázalé-
kos kamatra adott devizaköl-
csön igazi árát a kalkulálhatat-
lan forintleértékelés teszi bi-
zonytalanná. Ha a kollégium 

nem jön össze, akkor lehet 
ebből még fiatalok, netán 
nyugdíjasok garzonháza is. 
Ebben az esetben azonban 
módosítani kell a hatóságoknál 
az építési engedélyt. 

Az időjárás kedvez az épít-
kezésnek, az utca túloldalán 
két tanulóforma gyerek a 
cölöpökhöz való betonacélt 
vágja méretre. Van belőlük bő-
ven, az összeszokott mozdula-
toknak köszönhetően gyorsan 
szaporodik a rövidebb vasak-
ból álló halom, fogynak az 
egész szálak. A telken az ácsok 
a garázsfödémet zsaluzzák, s 
bár a szekerce és a szeg nélkü-
lözhetetlen, a lehető legmoder-
nebb technológiával a német 
Heva rendszerrel dolgoznak. 
Az 50 centiméter mély vasbe-
tonlemez-alap 800 köbméter 
betont és 45 tonna vasat nyelt 
el, 3800 köbméter földet kellett 
kitermelni a mélygarázsok 
helyéről. A nagy munkába 
valahogy bele akart roggyanni 
a szomszédos művelődési ház 
épülete is, mikrocölöpözéssel 
kellett beavatkozni. 

Az építészeti probléma 
megoldódott, most már csak be 
kellene fejezni valamiből Sze-
ged első „magánkollégiumát". 

Kovács András 
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AZ MDF állandó ügyeletet 
tart a Római körút 31. szám 
alatti irodájában, munkanapo-
kon 10 és 16 óra között. 

A MUNKÁSPÁRT 14-17 
óráig ügyeletet tart a Csap utca 
62. szám alatti pártházban. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodáján (Tisza Lajos krt. 2-4. 
I. em. 123-as szoba) dr. Bálint 

János ingyenes jogi tanácsa-
dást tart az érdeklődőknek, 
15-16 óra között. 

AZ MSZP Szeged és térsége 
szövetsége 17 órakor, az 
MSZOSZ székházának (Eszpe-
rantó utca 3 - 5 . ) földszinti 
termében összevont taggyű-
lésen dönt arról, hogy kit java-
sol Szeged polgárainak megvá-
lasztásra polgármesternek és 
önkormányzati képviselőknek. 

NtCKERMANN+RCISEN 

...ha napsütésre vágyik... 
hetente repülővel, budapesti indulással, szállodában 
vagy apartmanban, félpanzióval vagy reggelivel! 

Kanári-szigetek 47 600 Ft-tól 
Tunézia 43 900 Ft-tól 
Djerba 51 300 Ft-tól 
Marokkó 69 200 Ft-tól 
Izrael 64 900 Kt-tól 
Kérje tájékoztatónkat! 

A T L A S Z U T A Z Á S I I R O D A , 
6720 Szeged, Oroszlán u. 6. Tel.: 322-502, 421-110 

asz® 
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• Hiányolja rókusi olvasónk 
a jobbra kanyarodó járművek 
sz.unára a közúti jelzőlámpát a 
Rókusi körút - Kossuth L. su-
garút csomópontjában. Ta-
pasztalata szerint a kanyarodó 
járművek nincsenek tekintettel 
a kerékpárosokra és balesetve-
szélses helyzetet teremtenek 
az elővit yázatlan kanyarodás-
sal. 
• Eihagvott rendszámtáblát 
találtax fi Volán Taxi dolgo-
zó. a D K V - 1 8 5 forgalmi 
rendszámtáblát tulajdonosa át-
veheti a Szent György téren 
vagy telefonon jelentkezzen a 
488-488-on. 
B Mozgássérült ido /ony 
mondta el panaszát több lakó-
társa nevében a Dózsa Gy. u. 
2 - házból. Sándor Lajosné 

többször kísérletet tett m 
arra, hogy az épület pincéje-
ben. próbateremben zajló, oly-
kor elviselhetetlen zeneboná-
val, dübögéssel járó színházi 
próbákat emberi keretek kö-
zött folytassák, vagy válassza-
nak ehhez más helyszínt - ed-
digi telefonálása nem járt 
eredménnyel. így, mindeddig 
tűrt, de a késő éjszakába nyúló 
hangzavarból, az ugyancsak 
színházi használatú biliárdte-
rem zajából végképp elege 
van. Egészsége megromlott, 
nyugalma nincsen Aki tehet 
valamit a dolgok rendezéséért, 
hát rendezze a dolgot a lakók, 
érdekében. 
• Hős Nagy Mónika fiatal 
lány tacsikutyát talált zsömle-
színben a Római körút-József 
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Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a heten ügyeletes munkatársunkkal, 

Becset Péterrel oszthatják meg. 
Rádiótelefonunk száma: (16-60-327-7X4. 

Munkanapokon 8 és 10 óra között, vasárnap 
pedig 14 és Í5 óra között hívható, Felhívjuk 
olvasóink figyelmét arra. hogy Szegedről is 
mindegyik számot tárcsázni kell Ha ötletük 

van Fekete pont című rovatunk számára, 
kérjük, ugyanitt tudassák velünk 

Attila sugárút sarkán, csütör-
tökön este. Érdeklődni a 
438^t34-es telefonon lehet. 
• A 4-es villamos tanán, vég-
állomásáról eltűnt a pad, a 
megmarad' egy darabot pedig 
a szolgálati, épülethez rakták. 

Az utasok érdekében kér 
vissza a végállomáshoz az 
ülőalkalmatosságokat Sinkó 
Fáni. tarjáni telefonálónk. 
• A Francia u. sarkán . beál -
lított közlekedési jelzőlámpa, 
illetve a járműforgalom elől 

elzárt terület „becsfkozásá-
nak" hatására egyre több jár-
mű állja el a járda, illétve a 
kerékpárút térségét. Most ott 
parkolnak az egyébként koráb-
ban az úttesten, a szélső sáv-
ban tartózkodó autók. Jó lenne 
ennek az állapotnak véget vet-
ni, mondja Nagy József olva-
sónk. 
• „Élettársának halála után 
a saját CSF.B 80 biztosításával 
fordult az 5 ezer förint teme-
tési segély kifizetéséért Trish 
ier Ferencné. Mint elmondta, 
pénz helyett válaszul azt kap-
ta: majtí ha az elhunyt élettárs 
gyereke nyilatkozatban le-
mond a segély összegéről, ak-
kor megkaphatja a pénzt Ol-
vasónk nem érti, mi köze az 

elhunyt élettárs gyerekének az 
olvasónk által évtizedek óta 
fizetett, saját biztosításához. 
• A problémát felvetettük az 
AB Aegon Biztosító szegedi 
1. fiók vezetőjének. Mint 
elmondta, ez a példa számára 
kissé kuszának tűnik. A Cséb 
kötvény tudomása szerint csak 
házastárs elhalálozása esetén 
nyújt kifizetésre lehetőséget, 
élettársi viszonyra nem terjed 
ki Mód nyílik azonban arra 
valószínűleg, hogy az önkor-
mányzattól beszerzett, élettársi 
viszonyt igazoló irat alapján 
temetési segélyt fizessenek 
Az eset teljes és megnyugtató 
tisztázása érdekében olvasónk 
forduljon a fiók vezetőjéhez. 


