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A konferencia-központ pénze elvileg megvan, de továbbra sem tudni, hogy hol 

A könyvtár biztosan felépülhet 
Az Ady téren elkezdett és rövid idő után le is állt 
könyvtár- és konferenciaközpont-építkezés sajnálatos 
módon választási kampánytéma lett, pedig valójában 
nem ott a helye. A helyzet jelenlegi kárvallottja nem 
valamelyik politikai párt, hanem a Szegedi Tudomány-
egyetem mintegy 25 ezer hallgatója. 

Az utóbbi napok eseményeiről, pontosabban az építkezés 
szempontjából az eseménytelenségről részletesen tájé-
koztattuk olvasóinkat. Ezúttal megkíséreljük összefoglal-
ni az egyetemi könyvtár ügyének elképesztően hosszú 
történetét, abban a reményben, hogy segítjük a véle-
ményalkotást is és az Ady téren elkezdett munka folyta-
tását is. 

A szegedi egyetemnek sohasem volt „rendes" könyvtá-
ra. Az 1921-ben pár szobába beköltözött könyvtári rész-
leg munkatársai és az egyetem mindenkori vezetői azóta 
minden igyekezetükkel azon voltak és vannak, hogy le-
gyen az intézmény működéséhez elengedhetetlen, meg-
felelő színvonalú könyvtár. Ezt legújabban már informá-
ciós központnak nevezik, jelezve, hogy az idő haladtával 
a megfelelő színvonal azt is jelenti, hogy a könyvtár szá-
mítógépes környezetben működik, használva a modern 
informatika minden vívmányát. 

Először a húszas évek végén erősödött föl az igény a 
könyvtárra, aztán 1938-ban került ismét az érdeklődés 
fókuszába egy terv, mely szerint a Somogyi-könyvtárral 
közösen kellene létrehozni az egyetemet is kiszolgáló in-

tézményt. 1945 után megint sürgetően merült föl a 
könyvtár hiánya - mint addig, ekkor sem lett belőle sem-
mi. E három után még két sikertelen próbálkozás követ-
kezett. Máder Béla, az egyetemi könyvtár jelenlegi igaz-
gatója szerint a legkomolyabb esély 1966-ban mutatko-
zott, amikor szintén a Somogyival közös, új intézményre 
gondoltak. Az akkori kultuszminisztériumnak volt pén-
ze, az oktatási tárcának nem. A Somogyi új épülete meg-
épült a Dóm téren, az egyetem továbbra is megfelelő 
könyvtár nélkül maradt. A rendszerváltás után egymást 
érték a konkrét - elképzelések. Megmaradtak a képzelet-
ben. 

Folytatás a 6. oldalon 
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Sokasodnak a kínai ruházati boltok Csongrád megyében is. A térség 
legnagyobb „ázsiai áruháza", a Cserepes sori piac a béke szigete, de 
a városokban a régi boltok és az új diszkontok között élesedik a 
harc, az árusok közt nő a feszületség. 

Az alig elfogadható minőségű, de 
nagyon olcsó és nagy mennyiség-
ben árult ruhadarabok alternatí-
vát jelentenek a márkásabb és 
drágább termékekkel szemben. 
Már nem csak a piacokon, ha-
nem a megye városainak köz-
pontjában nyitott 23-26 disz-

kontban is megjelentek a kínai 
áruk és árusok. Az éles verseny 
miatt sok helyen terem feszült-
ség, a butikosok, de még a bálás 
cuccokat kínáló árusok forgalma 
is megsínyli a kínai diszkontok 
jelenlétét. Például Hódmezővá-
sárhelyen végleg le kíván tele-

pedni az ott négy éve élő kínai 
származású Huang Tim Ping és 
neje, Zhu Pang Ging. Talán nem 
is sejtik, a hazai vállalkozók Vá-
sárhelytől Makóig szigorítanák a 
kínai boltokra vonatkozó szabá-
lyokat. E helyzetben a megye leg-
nagyobb „ázsiai áruháza", a sze-
gedi Cserepes sori piac a béke 
szigete: ott kínai, arab, török és 
magyar - egy gyékényen árul. 

Összeállításunk a 17. oldalon 

Árvízi katasztrófához hasonlította a fagy okozta károkat az egyik 
csongrádi szőlősgazda. Ez a kormány álláspontja is, mert úgy 
döntött: májusban előleget kapnak a legalább ötvenszázalékos 
fagykárt szenvedett gyümölcsösök és szőlőültetvények gazdái. 

A decemberi és az áprilisi fagy 
Csongrád megyében közel há-
romezer-négyszáz hektár gyü-
mölcsöst, háromezer hektár sző-
lőt tarolt-le. Fagykirály pusztítása 
több ezer családot fosztott meg 
ezévi -jövedelmének nagy részé-
től. A baj még ennél is nagyobb: a 

szokatlanul hideg napokban nem 
csak a gyümölcsfák virágai, a sző-
lőfürt-kezdemények semmisül-
tek meg, némely növények any-
nyira károsodtak, hogy nem élik 
meg a következő tavaszt. 

Összeállításunk a 7. oldalon 

Száz idézés a bíróságra 

Lebukott az illegális 
szoftvermásoló 
Üzletszerűen elkövetett és je-
lentős vagyoni hátrányt okozó, 
a szerzői jogok megsértését je-
lentő bűntettel vádolja az 
ügyészség a vásárhelyi A. Ta-
mást és száz társát. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A vádirat szerint A. Tamás körül-
belül 1998 májusa és 1999 nyara 
között „Killer" és „Morder" né-
ven hirdetéseket tett fel az inter-
netre, melyekben meghatározat-
lan helyről vásárolt, nem jogtisz-
ta szoftvereket kínált eladásra. 

A megrendelők egy lista alap-
ján válogathattak a játékprogra-
mok, zenei- és videoanyagok kö-
zött. Ezeket A. Tamás postai 
úton küldte el nekik. Ezzel - a 
vádirat szerint - 200 ezer forint 
anyagi haszonra tett szert. 

A megrendelésekről sem A. Ta-
más, sem vásárlói nem tájékoz-
tatták a szerzői jogok birtokosa-
it, azaz jogtalanul közreműköd-
tek a szerzői jogvédelem alatt ál-
ló művek felhasználásában, de 
főként azok sokszorosításában 
és terjesztésében. A szerzői jog 
tulajdonosai ugyanis nem kötöt-
tek írásbeli szerződést velük, az-
az nem adtak engedélyt műveik 
ilyen formában való terjesztésé-
re. 

A. Tamás ezzel 166 jogtulajdo-
nosnak összesen 47 millió 905 
ezer 981 forint vagyoni hátrányt 
okozott. Az ügyet a Csongrád 
megyei Bíróság dísztermében 
tárgyalják szeptember 2-ától, 
ugyanis a vásárhelyi bíróságon 
nincs akkora terem, amelyben 
valamennyi vádlott egyszerre el-
férne. 
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A kormánytól várnak 
segítséget a gazdák 

Lezárják a Dugonics teret 
A Dugonics téri kettős körforgalom építése miatt 
április 22-étől, hétfőtől csak a szomszédos ut-
cákon haladhatnak a járművek. 

A forgalomelterelés miatt néhány utcában megvál-
tozik a megszokott közlekedési rend. A Tisza Lajos 
körút felől a Dugonics tér irányába haladók a Go-
gol utcába kanyarodva juthatnak el a Kálvária su-
gárúttá, illetve tovább, a Dáni utcán át a Petőfi Sán-
dor sugárútta.A Petőfi Sándor sugárútról érkezők a 
Gyertyámos utca, Jósika utca, Gutenberg utca vo-
nalon érik el a Tisza Lajos körutat. A Kálvária su-
gárút felől a Tisza Lajos körútra a Jósika utca, Gu-
tenberg utca, a Petőfi Sándor sugárúttá pedig a Jósi-
ka utca, Gyertyámos utca, Vitéz utca irányába ve-
zet az út.Zsákutca lesz a Somogyi utca egyetem 
melletti, Toldi utcától kezdődő szakasza. 

A terelőútvonalak biztonságossá tétele miatt né-

hány mellékutca forgalmi rendje is módosul. így a 
Zászló utca Vitéz utca és Földváry utca közti ré-
szén, fordított irányba, a Vitéz utca felé halad majd 
az egyirányú forgalom. A Jósika utca és Béke uca ke-
reszteződésében az elsőbbségadás rendje változik. 

Egyirányú lesz a Jósika utca Kálvária sugárúttól a 
Gutenberg utcáig vezető szakasza. A Jósika utca 
Gogol utcai kereszteződésében a Jósika utcán hala-
dók kapnak elsőbbséget. Egyirányú lesz a Béke utca 
Dáni utca és Petőfi Sándor sugárút közti része: így a 
sugárútról, illetve a szemközti Földváry utcából 
nem lehet behajtani a Béke utcába. 

A forgalmirend-változás ápribs 22-én lép életbe, 
de az érintett utcák KRESZ-tábláit már a hét végén 
átrendezik. A megállási és várakozási rendet szabá-
lyozó táblákat viszont már pénteken délután elhe-
lyezik. A Dugonics téri útzár a tervek szerint júni-
us 7-ig tart. 
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Cekkerek 
és kosarak 

Ugrásszerűen megemelkedett a 
fogtömések száma megyénkben. 
Esetenként 10-20-szorosárais 
nőtt az fogorvosokat látogató pá-
ciensek száma. A jelenség kap-
csán az OEP Csongád megyei in-
tézete hamarosan ellenőrzi a fo-
gászati rendelőket. 

4. oldal 

VÁLASZTÁSI ÖSSZEÁLLÍTÁS 
Háromoldalas választási össze-
állítást készítettünk mai szá-
munkban. Bemutatjuk a 2. for-
dulóba jutott megyei 3-as és 7-es 
számú választókerület jelöltjeit, 
tudnivalókat közlünk a vokso-
lásról és közreadjuk, hogy az or-
szágban kik maradtak még állva 
a 2. forduló előt. 

8., 9. és 11. oldal 

A megye legnagyobb „kínai áruháza": a szegedi Cserepes sori piac 

Olcsóbbak a bálásnál 

Lassan változik Magyarországon 
a férfi és a nő szerepét megjelení-
tő reklám. Sőt esetenként azt is 
mondhatjuk, hogy nem gyengíti, 
inkább erősíti a hagyományos 
férfi és női szerepekkel kapcsola-
tos társadalmi sémákat, sztereo-
típiákat. Mindez úgy nyilvánul 
meg, hogy a férfiakat munka 
közben, míg a hölgyeket ottho-
nukban, családanyaként, vagy a 
férfi partnereként, a szépség 
megtestesüléseként ábrázolják. 
A reklámok többsége szerint: a 
férfi erős, a nő pedig tőle függ... 

Bővebben a Sziluettben 
Elfagytak a gyümölcsfák, a hajtások és a virágok a mindszenti He-
vesi Lajos kertjében is. Fotó: Gyenes Kálmán 
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