
4 • A K T U Á L I S * CSÜTÖRTÖK, 2003 . JÚLIUS 17. 

A régi útleírások a mai fiatalokat is érdeklik. 

Nagyítóval kutatnak a programok után a diákok 

Alapjáraton 
az egyetemi ldubok 

KÖRKÉP 

BALASTYA. A község orvosi 
rendelőjének felújítását tervezi a 
balástyai önkormányzat. Ennek 
érdekében pályázatot adtak be a 
Csongrád Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz. A 
beruházás teljes költsége az 
előzetes becslések szerint bruttó 
4,8 millió forint lenne. A 
tanácstól 3,4 millió forintot 
remél az önkormányzat, a 
hiányzó összeget pedig a község 
állná. A pénzből kicserélnék a 
rendelő teljes víz- és villamos 
rendszerét, új nyílászárókat 
kapna az épület, valamint 
felújítanák a vizesblokkot. 

MÓRAHALOM. A mórahalmi 
Móra Ferenc Altalános Iskola 
nemrég két pályázaton is 
jelentős támogatást nyert. A 
Csongrád Megyei Közgyűlés 
oktatási bizottsága 
százötvenezer forinttal járult 
hozzá egy, az ősszel 
megrendezésre kerülő kistérségi 
konferencia költségeihez. A 
halmozottan hátrányos 
helyzetű, elsősorban roma 
gyermekek társadalmi 
integrációját segítő program 
keretében pedig mintegy 100 
ezer eurós (26 millió forintos) 
támogatásban részesült az 
intézmény. Az „integrÁLOM" 
című pályázat a beküldött 
százötven munka közül a 
legmagasabb szakmai 
pontszámot érte el. 

RÖSZKE. A röszkei 
önkormányzat július elsejétől 
megszervezte a szervezett 
szilárdhulladék-szállítást 
külterületen is. A község 3 ezer 
500 lakosából 750-en tanyán 
élnek. A program keretében 
meghatározott heh eken tíz 
darab, egyenként négy 
köbméteres konténert helyeztek 
ki. Ezeket csütörtökönként a 
Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. kukásautói ürítik. A 
hulladékszállításon kívül más 
szolgáltatással is fejlesztik a 
röszkei tanyavilágot. A 
napokban megtörtént a 2-es 
ütemű tanyai ivóvízhálózat 
műszaki átadása. Ennek 
köszönhetően hatvan tanyát 
kapcsoltak rá a vezetékes 
ivóvízrendszerrc. 

SÁNDORFALVA. Hétfőn utazott 
haza az izraeli és litván 
néptánccsoport Sándorfalváról. 
A második nemzetközi 
megyejáró fesztivál keretein 
belül idén ők voltak az elsők, 
akik bemutathatták 
hagyományőrző táncukat. Az 
első nap a vendéglátó 
sándorfalviak tartottak 
táncházat. A 35 izraeli és 22 
litván meghívott ízelítőt kapott a 
magyar tánc- és zenei 
kultúrából. A vendégek az itt 
töltött öt nap alatt több 
településen is megfordultak, 
ismerkedve a vidéki élettel. 

SZEGED. A Máltai 
Szeretetszolgálat 
kerékpárgyűjtést szervez a 
kárpátaljai gyermekeknek 
Szegeden. A június elejétől 
augusztus 20-áig tartó akció 
célja, hogy szeptembertől az 
iskolától távol lakó diákok 
közlekedését meg tudják 
könnyíteni. A szervezők várnak 
minden olyan kerékpárt, amely 
használható állapotban van, de a 
tulajdonosa már nem tart rá 
igényt. Akik szeretnének 
felajánlást tenni, azok ezt a 
szolgálat szegedi irodáján, a 
Csanád utca 9. szám alatt 
tehetik meg, minden hétköznap 
délelőtt kilenc órától délig. 

ZSOMBÓ. A nyári szünidő 
hasznos eltöltésére kínálnak 
programokat gyermekeknek a 
zsomböi művelődési házban. E 
hónapban minden kedden és 
csütörtökön délelőtt fél kilenctől 
tíz óráig várják a nyolc-tizennégy 
év közötti kisdiákokat. Tréfás 
vetélkedőket, valamint 
társasjáték-versenyeket -
Activityt, illetve Gazdálkodj 
okosant - szerveznek. 

Nyaranta, amikor remélhetni, 
hogy Szegedre is jönnek az uta-
zók, Szökefalvi-Nagy Erzsébet, a 
Somogyi-gyűjtemény kiváló is-
merője és kutatója, a könyvtár 
igazgatója tematikus kiállításo-
kon mutatja be a könyvtár-ado-
mányozó kincsestárának részle-
teit. Az idei nyáron a Somo-
gyi-gyűjtemény legnagyobb érté-
kéből, az útleírásokból, a földraj-
zi tárgyú könyvekből válogatott. 
A tárlathoz reprezentatív, kitű-
nően szerkesztett, gazdagon il-
lusztrált, a látogatót minden 
részletben eligazító katalógust 
szerkesztett. 

Ennek bevezetőjében fölsorolja 
az okokat: miért is indultak tá-
voli, idegen országokba az egyko-
ri utazók, a könyvek szerzői? 
Igen színes a kép. Ha csak a ma-
gyarokat nézzük: volt közöttük 
követ, misszionárius, Be-
nyovszky Móricot a politikai 
nyugtalansága hajtotta, a dorozs-
mai születésű lerney János a ma-
gyarok őshazáját kereste, Reguly 
Antal a finnugor, Vámbéry Ár-
min a török rokonságot. Volt, 
akinek menelcülni kellett, máso-
kat a vadászszenvedély vitt, vagy 
a kalandvágy, a testi-lelki gyógy-
ulás keresése, a növény- és ás-
ványtani kutatás célja. Akadt, 
akinek egyszerűen csak időtöltés 
volt az utazás. Verne Gyula pedig 
képzeletben utazott... 

A kiállításon mindegyikre van 

példa. A legtöbb utazástárgyú 
könyv igen gazdagon illusztrált -
a tárlat megmutatja a könyvrit-
kaságok legszebb, értékes, művé-
szi illusztrációit is. Mindezek 
mellett bepillantást enged a 
könyvek kalandos sorsába, a ka-
nonok olvasási szokásaiba, gyűj-
tőszenvedélyének titkaiba. Va-
gyis nem szigorúan utazástörté-
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neti szakkiállítás várja a Somo-
gyi-könyvtárban a látogatókat, 
hanem valóságos művelődéstör-
téneti panoráma. A Nagy utazók 
- híres utazások című kiállítást 
tegnap nyitotta meg a Somo-
gyi-könyvtárban Simon Miklós 
bőrgyógyász professzor, Szeged 
díszpolgára. 

S. E. 

Hét közben alig találni diákok-
nak szóló rendezvényt, nyitva 
tartó klubot, szombat-vasárnap 
viszont programdömpingre szá-
míthatnak a fiatalok. 

A tanév ideje alatt számtalan ká-
vézó, klub, diszkó szervez hajna-
lig tartó bulikat, mert a város 
több ezer tanulója igényli azokat. 
A koncertek, rendezvények han-
gulata felhőtlen jókedvről árulko-
dik, s az óriási siker mindig újabb 
embereket vonz. Azonban ezek-
nek a zajos tömegeknek a zöme a 
nyári szünidővel eltűnik a város 
utcáiról, s velük együtt mintha a 
klubok, kávéházak is megszűn-
nének élni. így a szórakozni vá-
gyó helyieknek nagyítóval kell 
kutatni a programok után. 

Több helyiség nyári szabadság 
címén szeptemberig zárva tart, il-
letve sokan ebben az időszakban 
ejtik meg az esedékes felújításo-
kat. Azok a helyek, melyek láto-
gatói több generációból tevődnek 
össze, igyekeznek a nyár alatt is 
üzemelni és rendszeres program-
mal szórakoztatni közönségüket. 
Mégis látványosan kevesebb bu-
lit szerveznek júniustól szeptem-
berig. Pedig pont ez az időszak 
lenne az, amikor a fülledt nyári 
estéken önfeledten szeretnék sza-
badidejüket tölteni a helybéliek 
és a városba érkezők. 

A programok leginkább a hétvé-
ge köré csoportosulnak, pénteken 
és szombaton akár még válogatni 
is lehet közöttük, ki-ki megtalál-
hatja a saját zenei ízlésének meg-
felelőt. A hét folyamán ezzel el-

lentétben csak a Sing-Sing, a JA-
TE-klub és a Gin Tonic egy-egy 
rendezvénye szerepel a palettán. 
A Szeged Plaza az egyetlen hely, 
ahol hétköznap is különféle lehe-
tőségek várják a vendégeket. 

Szeged két egyetemi klubja a 
nyár alatt óvatosan, „alapjára-
ton" üzemel. A Dóm téri SZO-
TE-klub a nyitva tartást a szabad-
téri játékokhoz igazítja, így csak 
pénteken és szombaton, az elő-
adások végén várja a szórakozni 
vágyókat. A JATE-klub ugyan jú-
lius végéig hétköznap este is ki-
nyit, de csak 5 órától. Július 28-a 
után pedig felújítás miatt három 
hétre bezár. Korunk kedvelt szó-
rakozóhelyei a diszkók, melyek-
ből városunkban nem túl nagy a 
választék. A Cocktail Dance 
Club bezárása óta az egyetlen 
hely, mely a diszkózene szerel-
meseit várja, az a Sing-Sing. A 
Somogyi-könyvtár mögötti plac-
con üzemelő Sörkert központi 
szerepet kap a városiak életében. 
A hét minden napján délelőtt 
11 -tői éjfélig nyitva tartó kerthe-
lyiségben valamennyi korosztály 
képviselői megtalálhatók. A kel-
lemes hangulatú sörözés kedve-
lői itt otthonra találhatnak. 

Hiába találni szórakozni vá-
gyókat és programokat Szegeden, 
a Belvárosban jól körül kell nézni 
ahhoz, hogy olyan kiszolgáló 
egységet találjunk, amely zsúfo-
lásig tele van. A kihasználatlan-
ság oka a vendéglősök szerint az, 
hogy a nyárra hazautaztak az 
egyetemisták és a főiskolások. 

B. SZ . -GY. P. 

A sógor kidobta az égő lakásból rokona gyermekét 

Plédeken landolt a kislán 
Fogyatékos 
gyermekek 
otthona 
Sérült és állandó gondozásra 
szoruló gyermekeket befogadó 
otthon megnyitására készülnek 
Mórahalmon. A Holdfény 2001 
Alapítvány központi támoga-
tásból és helyi segítséggel hozta 
létre a nyár végétől működő in-
tézményt. 

Tíz fogyatékos gyermek befoga-
dására alkalmas otthon nyílik a 
mórahalmi Remény utcában. 
Létrehozója a Holdfény 2001 
Alapítvány, működtetője pedig a 
civil szervezeten belül alakított 
közhasznú társaság. Tülkös Jó-
zsefné, a kht. igazgatója tájékoz-
tatása szerint az otthonban a 
magas színvonalú, szakszerű el-
látás mellett segítik a sérült gyer-
mekek fejlődését. Hozzátette, tu-
domása szerint az országban 
még sehol sincs hasonló kis lét-
számú, bentlakásos intézmény, 
amelynek gondozottjai családias 
légkörben élhetnek. 

Az igazgató kiemelte, hogy a 
megyei közigazgatási hivatal 
minden szakmai segítséget 
megadott a működéshez szük-
séges feltételek megteremtésé-
hez. Már kiadták az elvi műkö-
dési engedélyt, a végleges jóvá-
hagyás után pedig megnyithatja 
kapuját az otthon, amelyben ti-
zennégy gondozó ápolja és ta-
nítja a gyerekeket. Az alapít-
ványt létrehozók abban bíznak, 
legkésőbb a nyár végén, hivata-
losan is megnyithatják az intéz-
ményt. 

A terveket a szociális és csa-
ládügyi minisztérium fogyaté-
kosügyi programjának forrásai-
ból, a Johannita Segítőszolgálat, 
valamint magánszemélyek hoz-
zájárulásával valósíthatták meg; 
munkájukat kezdettől támogat-
ta a mórahalmi önkormányzat 
is. Az otthonba szakorvosi vizs-
gálat után kerülhetnek a gyere-
kek. Az érdeklődők a 
70/332-1183-as telefonszámon 
kérhetnek részletesebb fölvilá-
gosítást. 

NY. P. 

Kizárólag a szomszédok lélckjclcnlétén és a 
tűzoltók gyorsaságán múlt, hogy nem tör-
tént tragédia kedd este a Londoni körúton, 
amikor egy ott lakó férfi benzinnel fel-
gyújtotta szomszédja lakását. 

Kedden este valószínűleg szerelemféltésből 
gyújtotta fel egy 49 éves férfi a szomszédja la-
kását a Londoni körút 1. szám alatt. A gyúj-
togatáskor a lakásban a tulajdonos gyermeke 
és sógora tartózkodott. A kislányt a sógor az 
ablakon át a lakók által kifeszített takaróra 
dobta, őt a tűzoltók az utolsó pillanatban 
menekítették ki. A szomszédok elmondása 
alapján a sógor nem akarta megvárni a tűzol-
tókat, majdnem kiugrott az ablakon. 

Másnap a ház lakói még mindig a kedd es-
ti gyújtogatás hatása alatt álltak. A kapun 
belépve nem kellett sokáig keresni a lakást: 
a lépcsőházban messziről érezhető volt az 
üszkös fa semmivel sem összetéveszthető 
szaga. A második emeleti lakás teljesen ki-
égett, de a lángok kicsaptak a lépcsőházba 

is: a plafon és a falak alaposan összekormo-
zódtak. 

Nem gondoltuk volna, hogy a Jóska ilyenre 
képes. Mindig szelíd, nyugodt ember volt. 
Igaz, gyógyszert szedett, talán Seduxent, meg 
néha ivott rá egy picit, de ezt akkor sem hit-
tük volna el róla - mondták egybehangzóan a 
lakók. Kedd este a szomszédok békésen be-
szélgettek a belső udvarban, ám egyszer csak 
kiabálásra lettek figyelmesek. - A lakás tulaj-
donosának testvére felment valamiért a tu-
lajdonos lányával a lakásba. Ekkor történt a 
baj. Elkezdett kiabálni, hogy menjünk, segít-
sünk - mesélte az egyik, neve elhallgatását 
kérő lány. - Először azt hittük, a kisgyerek-
nek lett valami baja. Azonban nemsokára 
megláttuk, ahogy gomolyog kifelé a fekete 
füst. Azonnal szóltunk a tűzoltóknak, a 
rendőrségnek és a mentőknek. 

Amikor megláttam a füstöt és a tüzet, egy-
ből az jutott eszembe, hogy fogjunk össze 
plédeket, mert azokkal el tudjuk kapni a kis-
lányt - elevenítette fel a történteket az egyik 

gyermekmentő szomszéd, Búza Sándor. -
Összefogtunk három-négy takarót, s az ablak 
alá álltunk. Abba a mai napig bele sem merek 
gondolni, mi lett volna, ha nem sikerül. 

Búza Sándor elmondta, nagyon veszélyes 
dologra vállalkoztak, de abban a helyzetben 
nem volt jobb ötletük. Várták a tűzoltókat, 
miközben féltek, hogy bennéghet a kislány. -
Az első és a második emelet között van egy 
nagyon széles párkány. Rettegtem a gondo-
lattól, hogy beleakad zuhanás közben. Na-
gyon megkönnyebbültem, amikor leért a ta-
karóra. De még most is borsódzik a hátam a 
kedd estétől - tette hozzá a férfi. 

A gyújtogatást a gyermek kisebb zúzódás-
sal megúszta, a sógort viszont füstmérgezés-
sel kellett kórházba szállítani. A gyújtogatót, 
aki maga is első- és másodfokú égési sérülé-
seket szenvedett, a rendőrség őrizetbe vette 
és eljárást indított ellene több emberen elkö-
vetett emberölés kísérletének alapos gyanúja 
miatt. 

GARAI SZAKÁCS L Á S Z L Ó 

Búza Sándor ötlete volt, hogy feszítsenek ki takarókat. Még a folyosó is a tűzesetről „beszél". Fotó: Schmidt Andrea 

Kiállítás nyílt a Somogyi-könyvtár kincseiből 

Nagy utazók, könyvekben 
Somogyi Károly esztergomi ka-
nonok, aki könyvtárát Szeged-
nek adományozta, nem volt 
nagy utazó, gyűjteményének 
legértékesebb része mégis a 
földrajz és útleírás irodalom. 


