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Szegedi számadás a városházán 

Péter László új könyve 

Péter László irodalomtörténész új kötetét tegnap Lengyel András mutatta be a könyvhét alkalmából 
a városháza dísztermében. Fotó: Karnok Csaba 

Péter László irodalomtörténész életműsoroza-
tának részeként jelentette meg a Bába és Társai 
Kiadó a Szegcdi számadás című kötetet. A szer-
zővel, Szeged díszpolgárával tegnap a városházán 
Lengyel András irodalomtörténész beszélgetett. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi számadás Péter László elmúlt két-három 
év alatt írott cikkeinek, tanulmányainak gyűjtemé-
nye. A kötet négy részből áll: az elsőben történelmi 
emlékekről szóló írások szerepelnek például Ferenc 
József szegedi szobráról, vagy Röszke és Szatymaz 
irodalmi vonatkozásairól. Az Örökhagyók fejezet 
két legfontosabb írása Kálmány Lajosról és Löw 
Immánuelről szól, mellettük Móricz Zsigmondról, 
Szent-Györgyi Albertról, valamint Babits Mihály 
legjobb szegedi barátjáról, Kún Józsefről olvasha-

tunk. A Kortársaim című harmadik részben Péter 
László többek között Csongor Győzőről, Németh 
Andrásról és Feuer Györgyről, valamint egykori ta-
nárairól, Halasi-Nagy Józsefről, Sík Sándorról és a 
tavaly elhunyt Kasznár Tóth Emmáról ír, aki betű-
vetésre tanította a mindszenti iskolában. A negye-
dik fejezet önéletrajz és vallomás a városról. A kö-
tet hátsó borítóján a szerző nyomatékosítja szándé-
kát: „Most is az a célom, hogy globalizálódó vilá-
gunknak szükségszerűen uniformizálódó hatását a 
couleur locale művelődési örökségének, a hely szel-
lemének ápolásával igyekezzem ellensúlyozni, ne-
hogy az utánunk következő nemzedékek élete si-
várrá, egyhangúvá szürküljön." 

Péter László folytatja a munkát, az Osiris Kiadó 
számára Juhász Gyula összes verseinek új kiadását 
korrigálja, valamint a készülő Szatymaz-monográ-
fia művelődéstörténeti fejezetét írja. 

Keddi könyvheti programok 

A Huszár utcába 
mennek a díszletek 

Az ünnepi könyvhét programso-
rozatában ma, kedden 14.30-tól 
a Juhász Gyula Művelődési Köz-
pont nyugdíjasklubjában találko-
zót rendeznek Pásty Júlia Szege-
den éló vajdasági írónővel. A be-
szélgetést Kiss Ernő népművelő 
vezeti. 17 órától a Bartók Béla 
Művelődési Központban az Er-
dély című album fotókiállítással 
egybekötött műsoros könyvbe-

mutatóját tartják. Közreműkö-
dik: Soós Andrea. 18 órától Gyö-
kerek címmel az MTESZ-szék-
házban (Szeged, Kígyó u. 4.) csa-
ládfa* és könyvbemutatót ren-
deznek a Közéleti Kávéház prog-
ramsorozatában. A vendég: Bá-
lint Jdnosné Ágoston Ilona csa-
ládfakutató és Majzik István, a 
Bába és Társai Kiadó vezetője. 
Az Eltűntnek nyilvánítva és a 

Kárpátoktól az Alpokig című kö-
tetekről a házigazda, Kiss Ernő 
beszélget a szerzővel. Virágzik a 
számban az átok címmel cigány 
népköltészeti és irodalmi estet 
rendeznek 19 órától a Bartók Bé-
la Művelődési Központban. Az 
előadó: Kilyén Ilka, a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház szín-
művésze. A produkció rendezője: 
Kincses Elemér. 

HÍREK 
HAMMIDO-V1ZSGAKIÁLLÍTÁS 
A szegedi Hammido Művészeti 
Iskola növendékeinek június 
18-áig megtekinthető vizsgakiál-
lítását ma, kedden 17 órakor 
nyitják meg a Juhász Gyula Mű-
velődési Központban. A felkészí-
tő tanárok: Csanálosi Béláné, 
Herédiné Szűcs Ildikó, Kedves 
Miklósné, Látó Angéla, Pataj 
Miklós, Sugár Ibolya, Székely 
Anna, Szekeresné Véber Noémi, 
Tóth Rózsa, Vastag Andrea. 

FÓRUM A NAGYBANIRÓL 
A kiskundorozsmai nagybani 
zöldség- és gyümölcspiac jelenle-
gi helyzetéről tartanak ma lakos-
sági fórumot. Tóth József és 
Thurzó Ferenc önkormányzati 
képviselők az érdeklődőket este 
7 órára várják a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban (Negyven-
nyolcasutca 12.). 

ÜLÉS SÁNDORFALVÁN 
Képviselő-testületi ülést tarta-
nak ma, kedden délután 3 órakor 
Sándorfalván. Darázs Sándor 
polgármester beszámol a testület 
jogkörébe tartozó döntésekről, 
fontosabb tárgyalásokról, vala-
mint értékeli az elmúlt heti falu-
napokat. A község vállalkozói-
nak helyzetét, illetve a telepenge-
délyezési eljárás menetét Muhi-
né Boruzs Ilona jegyző ismerteti. 

ÉVADZÁRÓ 
A BÁBSZÍNHÁZBAN 
Ötvenhatodik évadját zárja a 
szegedi Kövér Béla Bábszínház. A 
társulat ma, kedden délelőtt 11 
órakor tartja az ülését, melyen az 
elmúlt évad eseményeit és a jövő 
évi terveket beszélik meg. 

A TANULÁSI ZAVAROKRÓL 
MAKÓN 
A mai magyar oktatási rendszer-
ben megtörténhet, hogy az 
egyébként ép intellektusú, de va-
lamilyen tanulási zavarral küsz-
ködő diákkal nem tud mit kezde-
ni az általános iskola. Amikor ez 
kiderül, a szülők kálváriája kö-
vetkezik, amely rendszerint vagy 
egy alapítványi iskolában, vagy a 
tanulásban akadályozott gyere-
kek iskolájában, azaz régi nevén 
a „kisegítőben" ér véget. A baj 
csak az, hogy innen nagyon ne-
héz visszajutni arra az útra, ame-
lyen a többség jár. És ez az érin-
tettek egész életét meghatározza. 
Minderről a IV. Csongrád megyei 
mentálhigiénés konferencián 
esett szó, amelyet Makón szer-
veztek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Nemzeti Színház és 
Szabadtéri Játékok Igazgatósága 
hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rást hirdetett egy 4500-5000 
négyzetméter alapterületű, irat-
tározásra, díszletraktározásra és 
-gyártásra alkalmas ingatlanra. 
Az ajánlatkérő gépjárműparkoló-
val rendelkező, közművesített, 
tömegközlekedési eszközzel és 
gépjárművel egyaránt jól megkö-
zelíthető, azonnal beköltözhető 
szegedi ingatlant keresett. A pá-
lyáztatás során három céget kér-
tek fel ajánlattételre, a Huszár 99 

Három komoly baleset is tör-
tént a hét végén Makó környé-
kén. 

Ittas vezető okozott balesetet va-
sárnap hajnalban Kiszomboron, 
a kisállomásnál. Z. S. 2 óra 55 
perckor a falu felől a 43-as útra 
kanyarodott rá, és nem vette ész-
re a kereszteződésben szabályo-
san álló, befordulni készülő au-
tót, amelynek nekiütközött. A 
helyszínelő rendőröknek Z. S. 
bevallotta, hogy ivott. 

Hétfőre virradó éjszakán tör-
tént. Makó és Ferencszállás kö-
zött, a község előtt lévő parkoló-
ban műszaki okok miatt megállt 
egy román Dacia, mögötte pedig 
hamarosan egy másik román 
személygépkocsi. Ekkor ért ide 
egy pótkocsis IFA-val a kecske-

Kft.-t, az IKV Rt.-t és a Heavytex 
Újszegedi Szövő Rt.-t. A Közbe-
szerzési Értesítő legfrissebb szá-
mából kiderül, hogy a három vál-
lalkozás közül csak a Huszár 99 
Kft. tett ajánlatot, amelynek a 
Huszár utca 1. szám alatt, a volt 
Kábelgyárban van a székhelye, 
ott, ahol jelenleg az okmányiro-
da is működik. A Huszár 99 Kft. 
egy 4850 négyzetméteres ingat-
lant ajánlott fel, amelyért a szín-
ház négyzetméterenként 520 fo-
rintot fizet havonta. Ez áfa nél-
kül havonta 2 millió 522 ezer, 
évente pedig 30 millió 264 ezer 
forint kiadást jelent a szegedi 
színháznak. 

Fotó: Csongrádi VTV 

méti H. A., aki valószínűleg el-
aludt a kormánynál, így fékezés 
nélkül belehajtott az út szélén 
várakozó autókba. Az ütközés 
következtében két ember súlyo-
san megsérült. Az IFA 2600 elő-
nevelt pulykát szállított volna 
Battonyára. Nagyon sok jószág 
elpusztult. A baleset következté-
ben húsz percig állt a forgalom a 
43-as úton. 

Hétfőn hajnalban Magyarcsa-
nádon egy bolgár rendszámú 
BMW Nagylak felől érkezve túl 
nagy sebességgel hajtott be a fa-
luba, az esőfüggöny miatt nem 
vette észre időben a kanyart, 
nem tudta bevenni, és egy fának 
ütközött. Az autó teljesen össze-
tört, a gépkocsivezető azonban 
nem sérült meg nagyon. 

B.A. 

Makói balesetek 

A pulykákat szállító IFA vezetője elaludt. 

ÖT SZÁZALÉK 
Hazánk közintézményeinek alig 5 százaléka felel meg az akadály-
mentes közlekedés követelményeinek. A jogszabályok szerint 
2005. január elsejéig, a tömegközlekedésben pedig 2010-ig kell 
biztosítani a mozgássérültek zavartalan haladását. 

A kerekesszékes nem boldogul egyedül Vásárhelyen sem 

Amikor két lépcsőfok is legyőzhetetlen akadály 
Hódmezővásárhely egyetlen 
közintézményében sem megol-
dott a mozgássérültek akadály-
mentes közlekedése. Lukács 
Csaba - sorstársaihoz hason-
lóan - nap mint nap segítségre 
szorul, amikor kerekesszékével 
megpróbál bejutni a város kü-
lönböző épületeibe. 

A kerekesszékkel közlekedő Lu-
kács Csaba egyetlen hivatalos 
ügyét sem tudja egyedül elintéz-
ni Hódmezővásárhelyen. Ennek 
egy oka van, mégpedig az, hogy 
sem a közhivatalokba, sem az 
egészségügyi és kulturális intéz-
ményekbe nem tud segítség nél-
kül bejutni. Szűk ajtók, bevehe-
tetlen lépcsők gátolják az aka-
dálymentes közlekedésben. 

Az orvosi rendelőbe és a kór-
házba sem képes önállóan be-
menni. így a legkisebb betegség 
miatt is házhoz hívják az orvost. 
A recept kiváltásával pedig jön az 
újabb „nagy feladat", amire -
mint általában - szüleit kéri meg 
a mozgássérült fiatalember. 

- A személyi igazolványom ér-
vényesítésére is anyukámmal 
mentem a rendőrségre, aki szólt 
az emeleti irodában dolgozó 
hölgynek, hogy jöjjön le a föld-
szintre, ahová már segítséggel 
ugyan, de bejutottam. Más-

Csaba nem hiszi, hogy 2005-ig mindenhová bejuthat segítség nélkül Vásárhelyen. Fotó: Tésik Attila 

fél-két órát vártam a lépcső alján 
az ügyintézőre, mire lehozta a 
szükséges papírokat - emléke-
zett Lukács Csaba. 

A postai befizetéseket és az 

összes hivatalos teendőjét szülei 
intézik. A kulturális rendezvé-
nyekre való bejutás sem egysze-
rű. A Petőfi Sándor Művelődési 
Központ aulájába viszonylag 

könnyedén be lehet menni, vi-
szont a színházterem elótti lép-
csőkön már csak két-három sze-
mély segítségével tud keresztül-
vergődni. 

- Ha a biztonsági őrök nincse-
nek, akkor a Fekete Sasba sem 
jutok be. Az is több napot vett 
igénybe, mire sikerült elérni őket 
és lebeszélni velük, hogy számít-
hatok a segítségükre - tette hoz-
zá. 

Meglepő, hogy nem csak a régi 
típusú épületek felújításánál, 
hanem a nemrégiben épített 
sportcsarnoknál sem vették fi-
gyelembe a kerekesszékkél köz-
lekedők igényeit. Ami valójában 
nem sokat, csupán kicsit széle-
sebb ajtókat és a lépcsőkkel pár-
huzamos rámpák kialakítását 
jelenti. 

Az épek számára talán elkép-
zelhetetlen, hogy van, akinek egy 
alacsonyabb lépcső is akadály le-
het. 

- Kézilabdameccsekre szoktam 
járni a sportcsarnokba, ott is se-
gítség kell, pedig csak két lépcső-
fokról van szó - mondta Csaba. 

A legtöbb mozgáskorlátozott, 
így a születésétől fogva sérült 

Csaba is hátrányos helyzetűnek 
érzi magát azért, mert mások se-
gítségére szorul a mindennapok-
ban. Az ép emberek többsége se-
gítőkész, azonban sokan tanács-
talanok, hiszen nem tudják, ho-
gyan és hol kell megfogni egy 
mozgássérültet. 

Az elmúlt években nagyon ke-
vés olyan változás történt a vá-
rosban, amely a kerekesszékesek 
haladását könnyítette meg. 

- Az utak és a járdák találkozá-
sánál kialakított szegélyek nagy 
segítséget jelentettek. Ettől azon-
ban még nem lett akadálymentes 
a közlekedésünk - hangsúlyozta 
Csaba. 

A vásárhelyi fiatalember nem 
hiszi, hogy a törvényben megha-
tározott időpontra, azaz 2005-re 
megvalósul a közintézmények 
akadálymentesítése. Csupán ab-
ban bízik, hogy némi változás 
történik, és talán egy-két épület-
be bejuthat önállóan is. 

P.M. 


