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Ma tartják a fehér hot napját 

A hónap könyve 
a hangoskönyv 
A szegedi hangoskönyvtárban 
hétszáz művet tartanak nyil-
ván. A kazettákra vett alkotások 
zöme szépirodalom. Tblsztoj 
Háború és béke című regénye 
például hatvanhárom kazettán 
fért el. 

Kevesen tudják, hogy a hangrög-
zítést föltaláló Edison előrébb so-
rolta a vakokat és gyengén látó-
kat a zenehallgatóknál a fonográf 
fölhasználását tíz pontban fölso-
roló fontossági listán. A látásuk-
ban korlátozottak segítése a má-
sodik helyen, míg a gyönyörköd-
tetést szolgáló muzsika fölvétele 
a negyedik bekezdésben szere-
pelt. 

Mindezt Molnár Mária, a So-
mogyi* könyvtár fiókhálózati 
osztályvezetője mondta el an-
nak kapcsán, hogy a megyei bib-
liotékával közös „A hónap 
könyve" sorozatunk októberi ré-
szében a „hangoskönyvről" em-
lékezünk meg annak kapcsán, 
hogy e hónap tizenötödikét a fe-
hér bot napjává nyilvánították, 
jelezve, hogy a vakok és gyengén 
látók megkülönböztetett figye-

lemre szorulnak. Nekik segít a 
maga eszközeivel a Szegeden 
működő megyei könyvtár, 
amelynek hangoskönyvtárát 
1981-ben adták át a Stefánia 2. 
szám alatt. 

Az első időkben a könyvtáro-
sok és önkéntes segítők olvasták 
magnószalagra a könyvek szöve-
gét, később a vakok budapesti 
szövetsége küldte a nagyrészt 
színészek és előadóművészek 
közreműködésével készült fölvé-
teleket. A szegedi Hangoskönyv-
tár több mint 700 művet tart 
nyilván. A kazettákra vett mű-
vek zöme szépirodalom, de szak-
és tankönyvek anyagát is gyűjtik. 
Az arányok érzékeltetésére: 
Tolsztoj Háború és béke című re-
génye 63 kazettán, az Újszövet-
ség 16-onfértel. 

A vakok megyei szövetsége 
8-900 tagot tart nyilván, de az 
érintettek ennél sokkal többen 
lehetnek. Családtagjaik, baráta-
ik, szomszédaik segítségével ők 
is részesülhetnének a hangos-
könyvtár kínálta lehetőségek-
ből. 

NY. P. 

Akadálymentes közlekedés mozgáskorlátozottaknak 

Rámpaláz az országban 
A felújítás alatt álló szegedi Rá-
kóczi teret már úgy alakítják át, 
hogy ott a mozgáskorlátozottak 
is akadálytalanul közlekedhes-
senek - hangzott el tegnap a 
szegedi ' fogyatékosügyi fóru-
mon. 

A két évvel ezelőtt életre hívott 
szegedi fogyatékosügyi fórum -
amelyben részt vesz valamennyi 
fogyatékkal élő szervezet képvi-
selője - arra hivatott, hogy segít-
se a városban élő fogyatékosok 
életkörülményeinek javítását. 
Ahhoz, hogy ez minél sikeresebb 
legyen, a városnak csatlakoznia 
kell az Esélyegyenlőségi Hivatal 
országos programjaihoz. Botka 
László polgármester a progra-
mok és helyi törekvések bemuta-
tása miatt hívta meg a keddi fo-
gyatékosügyi fórumra Farkas Já-
cint fogyatékosügyi miniszteri 
biztost. 

Az Esélyegyenlőségi Kormány-
hivatal képviselője elmondta: 
Rámpaláz elnevezéssel indítják 

azt az országos programot, amely 
a gazdasági élet szereplőitől vár-
ja, hogy a középületek akadály-
mentesítésében aktívan vállalja-
nak szerepet, s cserébe ezeken az 
épületeken reklámfelületet kap-
hatnak. Tervezik még, hogy köz-
munkásokat vonnak be a közte-
rületek akadálymentesítésébe. 

A helyi viszonyokról Fekete Al-
bertné számolt be. A Szegedi 
Mozgássérültek Alternatív Egye-
sületének elnöke elmondta: Sze-
geden megkezdődött az autó-
buszok akadálymentesítése, 
ugyanezt tervezi a MAV is. Bot-
ka László bejelentette: a felújítá-
sa végéhez közeledő Rákóczi te-
ret már úgy építették át, hogy ott 
a mozgáskorlátozottak akadály-
mentesen tudjanak közlekedni. 
Erre kétmillió forintot biztosított 
a város. Elhangzott, hogy az el-
múlt időszakban 12 milhó forin-
tot költött a város a fogyatékkal 
élő szervezetek székhelyeinek 
felújítására. 

K.K. 

Novemberben döntenek a Centrum-gödör kényszerbeépítéséről 

Hárommilliárdos titkos terv 
A volt szegedi Centrum Áruház 
(most Skála) mögötti gödör sor-
sa a novemberi közgyűlésen 
végleg eldől. Ekkor a képvise-
lő-testület várhatóan megsza-
vazza a terület kényszerbeépí-
tését. A gödörre a tulajdonos-
nak vannak elképzelései: há-
rommilliárdos beruházást ter-

Több mint tizenöt éve van kör-
bekerítve a Püspök, Tábor és 
Mikszáth Kálmán utca által ha-
tárolt építési telek. A városképet 
csúfító területet a szegediek 
többsége csak Centrum-gödör-
nek hívja. A tizenöt év alatt a te-
lek többször gazdát cserélt, két 
éve elkészült a terület végleges 
rendezési terve, de érdemi válto-
zás eddig nem történt. 

A novemberi közgyűlésen 
azonban dönthetnek arról, eltű-
nik-e végre a Belváros egyik szé-
gyenfoltja. Ha a közgyűlésen a 
testület kötelezi a tulajdonost a 
beépítésre, annak két éven belül 
meg kell kezdeni a munkálato-
kat, amelyeket legkésőbb 2007 
végéig be is kell fejezni. 

- Azért is fontos a jövő havi 
közgyűlés és az építési kötele-
zettség elrendelése, mert a város-
vezetés ezen döntése precedens-
értékűnek számít majd - mond-
ta Novak István városi főépítész. 
- A döntés meghozatala után a 
Hági étterem vagy a Somogyi ut-
cai foghíjtelek felújítása, illetve 

Csak a plakátok változtak az évek alatt. Fotó: Kamok Csaba 

beépítése is felgyorsulhat, hiszen 
az önkormányzat ezután köny-
nyebben szólíthatja fel a tulajdo-
nosokat, lerövidülhet a jogi pro-
cedúra. 

Az építési terület tulajdonosa, 
Ambrus fános tegnap azt közöl-

te lapunkkal, hogy dolgoznak a 
gödör hasznosítását előkészítő 
projekten: - Folyamatosan 
egyeztetünk az önkormányzat-
tal is, de azt mindenkinek be 
kell látni, hogy egy 3 milliárd fo-
rintos beruházást nem lehet 

Kecskéstelepen a fakivágások ellen tiltakoznak 

Lakóházak épülnének 
a védőerdő helyén 
Folytatás az 1. oldalról 

Kecskéstelep önkormányzati képviselője, Bartáné 
Tóth Mária lapunktól értesült arról, hogy az erdő 
ügye ismét napirendre került. Bartáné elmondta: a 
módosító indítvány beadásához minden magán-
embernek joga van, ezzel éltek a telektulajdonosok 
az év elején. Döntés azonban még nem született az 
ügyben. 

A legutóbbi közgyűlésen ugyanis úgy határozott a 
testület, hogy október 22-ig kell felülvizsgálni a 
módosító javaslatokat, valamint középtávú akció-
tervet kell kidolgozni a véderdőkre. Bartáné hang-
súlyozta: ezeknek az erdősávoknak több hasznos 
funkciója is van, ezért ő nem fog hozzájárulni ah-

hoz, hogy a negyvenéves kecskéstelepi iákat kivág-
ják. 

Az ügyben megkerestük a Dél-alföldi Erdészeti 
(Dalerd) Rt.-t is, ugyanis a társaság kezelésében 
volt az erdő a privatizáció előtt. Fazekas József igaz-
gatóhelyettes elmondta, hogy 1994-ben a törvény 
értelmében ezt a területet kellett kijelölni kárpót-
lásra, az árverésen pedig az erdő - egy keskeny sáv 
kivételével - el is kelt. Tehát kilenc éve magántulaj-
donban van, így a Dalerd Rt.-nek nincs beleszólása 
abba, mit kezdenek vele. 

Az árverés körül a lakók által feltételezett tör-
vénytelenségek ügyében senki sem tudott nyilat-
kozni, hiszen az értékesítést az a kárpótlási hivatal 
intézte, amely már évek óta nem létezik. 

Középiskolai 
börze 
A Százszorszép Gyermekház hato-
dik alkalommal szervezi meg a 
szegedi középiskolák börzéjét. A 
Szegedi Nemzetközi Vásár U és M 
pavilonjában a megyeszékhely 
húsz középiskolája mutatkozik be 
holnaptól egészen péntekig. A 
szervezők és a kiállítók minden 
hetedikes és nyolcadikos diákot, 
szülőket és pedagógusokat várnak. 

A standokon a kiállítók a kér-
désekre igyekeznek választ adni, 
ráadásul nemcsak az iskolákról 
tudhatnak meg mindent az ér-
deklődők, hanem az érettségi 
utáni továbbtanulási lehetősé-
gekről is. 

A szervezők délelőttönként 
osztályokat vámak, délután vi-
szont a szülőknek adnak majd 
részletes felvilágosítást. 

Xavér dupláz 
A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel Varnus Xavért a mára ere-
detileg meghirdetett, este 7 óra-
kor kezdődő koncert előtt, fél 
4-től fél 6-ig is hallhatja a szegedi 
új zsinagóga közönsége. Az első 
koncerten Bach-muzsikát, este 
hétkor pedig Albinoni, Ravel és 
Vivaldit játszik a népszerű orgo-
nista. 

Víz alatt még soha nem találtak csempészcsövet 

Rejtélyes vezeték a Holt-Tiszában 
Rejtélyes csővezetékre bukkan-
tak a halászok Röszkénél a 
Holt-Tisza mélyén. A több száz 
méter hosszú cső a meder alján 
Szerbia-Montenegróba vezetett 
át. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Röszkén a Holt-Tiszánál a Hor-
dós elnevezésű részen egy cső-
darabot szakítottak fel hálójuk-
kal lehalászás közben a halá-
szok. A szegedi határőrizeti ki-
rendeltség határőrnyomozói a 
több száz méter hosszú csőveze-
téket Szerbia-Montenegróig kö-
vették, ám azt, hogy hová és 
meddig vezet a cső, nem tudták 
meghatározni. A magyar határ-
őrök ezért felvették a kapcsola-
tot szerb kollégáikkal. Megálla-
pították, hogy a cső a 
szerb-montenegrói oldalon 
másfél méterrel a part előtt ki-
vezetés nélkül ért véget. 

Az egycolos, azaz a két és fél 
centiméter átmérőjű műanyag 
cső KPM minősítésű. Ez azt je-
lenti, hogy a vezeték igen jó mi-
nőségű és tartós. 

- Benzint és szeszt is csem-
pészhettek a csövön keresztül, de 
akár az anyatfej is átmegy rajta -
fogalmazott Kovács Iván alezre-

A holtág partja teljesen érintetlen képét mutatja a természetnek. Pedig valami, valamikor csak tör-
tént errefelé. Fotó: Kamok Csaba 

des, a Kiskunhalasi Határőr Igaz-
gatóság sajtóreferense. A határ-
őrök feltételezése szerint a veze-
téket valószínűleg régebben, akár 
évekkel ezelőtt fektették a 
Holt-Tisza medrébe. Arra nézve 

semmilyen adat nem áll a ható-
ság rendelkezésére, hogy ki, mi-
kor és hogyan helyezte el a cső-
hálózatot a víz mélyén. - Mivel 
határsértés és bűncselekmény 
nem történt, a vámosok járnak 

el az ügyben - tájékoztatta la-
punkat Kovács Iván, aki hozzá-
tette: a föld alatt már sok eset-
ben, a víz alatt azonban még so-
hasem találtak csempészvezeté-
ket. 

egyik napról a másikra előkészí-
teni. 

Kérdésünkre, mi ez a beruhá-
zás, milyen épületet szeretne fel-
építeni, a tulajdonos üzleti titok-
ra hivatkozva nem adott választ. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

HÍREK 
POKORNI SZEGEDEN 
Pokorni Zoltán lesz a vendége a 
Civil Szövetség Egyesület szegedi 
fórumának. A Kárász utcai 
Átrium Üzletházban 
csütörtökön este fél 7-kor 
kezdődő nyilvános beszélgetésen 
Tráser László újságíró faggatja 
majd a Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség alelnökét aktuális 
politikai, közéleti kérdésekről. 

NONO A VIRÁGBAN 
Gregor József Kossuth-díjas 
operaénekes nyitotta meg tegnap 
este a Virág cukrászdában Sipos 
Judit, alias Nono Megújulás 
című képzőművészeti 
kiállítását. 

A LENGYEL DZSESSZRŐL 
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN 
A szegedi Nemzetiségek 
Házában (Osztróvszky utca 6.) 
ma délután 5 órától a lengyel 
dzsesszről Krzysztof 
Scieranskival Pleskonics András 
beszélget. 

FECSKEAVATÓ A TABÁNBAN 
A szegedi Tabán Általános és 
Művészeti Alapiskolában ma 
délután fél 1-től rendezik meg az 
úgynevezett Fecskeavatót. A 
napközis munkacsoport 
szervezte avatáson az iskola 
polgáraivá fogadják az új 
elsősöket. Az első fecskék a 
nyolcadikosokkal közös játékos 
vetélkedőn vesznek részt. 

ORGONAKONCERT RÓKUSON 
Hock Bertalan, a budavári 
Mátyás-templom orgonistája ad 
koncertet ma este 7 órakor a 
rólcusi templomban. A 
hangversenyen a műsorfüzetben 
jelzettől eltérően nem a Szegedi 
Gregorián Együttes, hanem 
Kovács Gábor vezetésével a 
Canticum Nóvum kamarakórus 
lesz a közreműködő. 

TÁNCKALEIDOSZKÓP 
A MÚZEUMBAN 
A szegedi Móra Ferenc Múzeum 
a Három a tánc! című 
kiállításához kapcsolódva 
Tánckaleidoszkóp címmel 
előadássorozatot szervez. Első 
alkalommal szerdán délután fél 
5-től Borbély Jolán 
néprajzkutató Viselet -
táncviselet című előadását 
hallgathatják meg az érdeklődők 
a múzeumban. 


