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KÖRKÉP 

ALGYÓ. Az algyői könyvtár 
pályázatot hirdet Legkedvesebb 
könyvem - olvasd el Te is! 
címmel. A pályaművekben 
legfeljebb két gépelt oldalon 
várják az olvasmányélményeket 
és azt is, miért éppen az a könyv 
a kedvenc. A pályázaton bárki 
részt vehet, a műveket május 
20-áig várják a könyvtárban. Az 
értékelést a Tollforgatók Körének 
tagjai végzik, a jutalom bögre, 
póló, sapka és könyv. A Kedvenc 
könyvem képekben 
képregénypályázatra a 14 év 
alatti gyerekek pályaműveit 
várják A4-es méretben, 3-10 
oldalban május 20-áig. A Nagy 
Könyv szavazáson részt vevő 
algyőiek között jutalmat -
könyv, bögre, póló, ingyenes 
internethasználat - sorsolnak ki. 
Szavazni április 23-áig lehet. 

DESZK. Március 18-án 
rendezték meg a Deszki Maros 
Menti Fesztivál színjátszás 
kategóriájának fordulóját. Az 
első helyen a rúzsai Bendegúzok 
csoport, a második helyen a 
Talentum Alapfokú Művészeti 
Iskola ásotthalmi csoportja 
végzett. A zsűri harmadik 
helyezést nem osztott ki. A 
fesztivál néptánc és egyéb tánc 
kategóriájának fordulóját április 
22-én rendezik meg. 

DÓC. A község 
önkormányzatának 
képviselő-testülete tegnap 
tartotta következő ülését. 
Beszámoló hangzott el a testület 
jogkörében kiadott döntésekről, 
utasításokról, tárgyalásokról, a 
lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint az 
átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, a 2004. évi 
költségvetés végrehajtásáról, és 
elfogadták a zárszámadást. Ezt 
követően egyéb előterjesztések 
majd kérdések és interpellációk 
hangzottakéi. 

MÓRAHALOM. A Magyar 
Csillagászati Egyesület szegedi 
csoportja az egyre 
fényszennyezettebb szegedi ég 
miatt új észlelőhelyet keresett. 
Alkalmas megfigyelőhelyet a 
mőrahalmi Aranyszöm 
Rendezvényház által üzemeltetett 
széksósi Tanyai Turisztikai 
Központ területén találtak. 
Szeged és környékének amatőr 
csillagászai a kedvező ég esetén 
havonta egy-egy holdmentes 
szombat estét és éjszakát töltenek 
itt közös észleléssel, távol a 
zavaró fényektől. 
- A Homokháti Gazdasági 
Tanácsadó Egyesület egymillió 
forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert a Nemzeti 
Felnőttképzési Intézet által kiírt 
pályázaton. A támogatás 
keretében megvalósuló projekt 
célja, hogy a homokháti 
kistérségben élő, hátrányos 
helyzetű, képzésből kimaradt, 
pályakezdő munkanélküli 
fiataloknak nyújtson segítséget 
ismeretszerzésben és az 
elhelyezkedésben. A 
programindító és felmérő 
összejövetelt tegnap 17 órakor 
tartották. 

SZEGED. Az Új Akropolisz 
Egyesület ma 19 órakor Csapdák 
a táblán és az életben címmel 
tartja következő előadását a 
Juhász Gyula utca 36.-ban. Az 
előadáson a sakkról, a figurákról 
és a játszmákról, a játék- és 
személyiségtípusokról 
hallhatnak az érdeklődők, de 
megtudhatják azt is, a tábla 
csatatér vagy konditerem. 
- A Szegedi "Ibdományegyetem 
JGYTFK 
Rajz-Művészettörténeti 
Tanszékén rendezik a XXVII. 
OTDKII. országos művészeti és 
művészettudományi 
konferenciát március 31. és 
április 2-a között. A rendezvény 
fővédnöke Jancsó Miklós 
Kossuth-díjas filmrendező, 
védnökei Botka László 
polgármester, Szabó Gábor 
rektor és Galambos Gábor, a 
IGYTFK főigazgatója. 

TUdás, 
informatika, 
verseny 
A nemzetközi versenyképesség 
egyik mutatója az informatikai 
fejlettség - Magyarországon a 
kutatói számítógép-hálózat és 
az alkalmazások már elérik a 
legfejlettebb EU-tagállamok 
szintjét . Erről is szól a Net-
workshop 2005 elnevezésű kon-
ferencia, amelyet a TIK-ben tar-
tanak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kutatási, oktatási és közgyűj-
teményi szféra informatikai fej-
lesztéseiről, az iparág magyaror-
szági eredményeiről adnak ké-
pet az évente egy-egy tudásköz-
pontban, felsőoktatási intéz-
ményben megrendezett Net-
workshop konferenciák. Az idei, 
14. konferenciának az SZTE új 
tanulmányi és információs 
(TIK) központja ad helyet. A 
tegnap kezdődött háromnapos 
előadás-sorozatot 400-an hall-
gatják, nyolc szekcióban mint-
egy 130 témáról lesz szó. Egye-
bek mellett a nagysebességű há-
lózati technológiákról, a korsze-
rű szolgáltatásokról, a könyvtári 
tartalomszolgáltatásról, a kö-
zösségi információs rendszerek-
ről, a szuper-számítástechnikai 
kérdésekről. 

Mint a fejlett országokban ál-
talában, Magyarországon is a ku-
tatási, felsőoktatási közösség jár 
az élen az informatikai fejleszté-
sekben, e téren már elértük a leg-
fejlettebb EU-tagországok szint-
jét. A kutatási és felsőoktatási 
számítógép-hálózat létrehozója, 
fejlesztője és működtetője a 
Nemzeti információs infrastruk-
túra fejlesztési program (NIIF): 
mintegy 700 intézmény 600 ezer 
felhasználója számára biztosít a 
nemzetközi élvonalnak megfele-
lő kommunikációs lehetőséget. 

Mostani konferenciájának 
helyszínén a hazai számítástech-
nika úttörő szegedi tudósának, a 
száz évvel ezelőtt született Kal-
már László professzornak állít 
emléket egy kiállítás, amelyen az 
„ősszámítógépeket" is láthatják 
az érdeklődők. 

Rendőrök 
a laktanyában 
A dél-alföldi régió honvédségi és rendészeti vezetői 
negyedévente áttekintik, értékelik a térség bűnügyi 
helyzetét. A bűnügyi kabinet soros ülésének tegnap 
a vásárhelyi laktanya adott otthont. A megbeszélés 
keretében Lukács János dandártábornok, megyei 
rendőrfőkapitány és Kovács József ezredes, a lakta-
nya parancsnoka együttműködési megállapodást 
írt alá. 

Az összefogásra Csongrád megye földrajzi fekvé-
se miatt is szükség van. A magyar, román, vala-
mint a szerb-montenegrói hármas határnak kö-
szönhetően kiemelten kell kezelni az illegális be-
vándorlást, a csempészetet. Ráadásul a déli és dél-
keleti országrész nem csupán hazánk, hanem az 
Európai Unió határa is. Éppen ezért fontos, hogy a 
két testület egymás munkáját segítse. 

Forrás 2005 
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
ma 9 órai kezdettel az új kamarai székházban in-
formációs napot szervez vállalkozások számára, 
amelyen az aktuális hazai és uniós pályázati lehe-
tőségekről, hitelkonstrukciókról, s egyéb, műkö-
dést segítő szolgáltatásokról tájékoztatják az érdek-
lődőket. 

Föld napja, később 
A Föld-napi rendezvényt a lapunkban megjelent dá-
tummal ellentétben nem március, hanem április 
22-én és 23-án tartja a szegedi Fehér-tón a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park igazgatósága. A rendezvényen töb-
bek között lesz madárhatározás alapfokon, terepi-
madarásztúra, környezetvédelmi előadás, játék, ter-
mészetvédelmi kiállítás, dia- és filmvetítés, terepi 
akadályverseny, és felavatják az új Fehér-tói tanös-
vényt is. Jelentkezni Ábrahám Krisztiánnál lehet, a 
30/6380-297-es telefonszámon. A hibáért elnézést 
kérünk. 

A legtöbb boltban és trafikban 
szemrebbenés nélkül kiszolgál-
ják cigarettával és alkohollal a 
fiatalkorúakat, holott ezért ha-
talmas pénzbüntetés jár. Két ti-
nilánnyal jártuk végig Szeged 
belvárosát, és szinte sehol nem 
utasí tot ták vissza őket. 

Akár több százezer forintos bün-
tetést is kiszabhatnak azokra a 
boltokra és vendéglátó helyekre, 
ahol fiatalkorúakat szolgálnak ki 
szeszes itallal vagy dohányáru-
val. Ennek ellenére többség vál-
lalja a kockázatot. Úgy gondol-
kodnak: a vevő az vevő. Kíváncsi-
ak voltunk, Szeged belvárosában 
hány helyen tartják be a tör-
vényt. Az eredmény lehangoló 
volt. 

A 16 éves Anitával és a 15 
éves Katával indultunk „bevá-
sárlókörútra". Mindkét lány do-
hányzik, és soha nem jelent 
problémát számukra a cigaretta 

beszerzése. Mint elmondták, 
egyszer sem volt szükség arra, 
hogy felnőtt vásároljon helyet-
tük. Tudják, hol szolgálják ki 
őket, így mindig azokra a he-
lyekre járnak. 

Első utunk egy belvárosi élel-
miszerboltba vezetett, ahol egy-
ből az igazolványt kérte az eladó. 
Magyarázatként hozzáfűzte: 
őket büntetik meg, ha kiszolgál-
nak fiatalkorúakat. Hasonlókép-
pen jártunk egy másik ábécében 
is, igaz, itt a lányok a korukra vo-
natkozó kérdésre beismerték, 
hogy fiatalkorúak. A visszautasí-
tás után alig egy perccel azonban 
ismét ugyanazt kérte Kata ve-
lünk lévő nővére, Zsuzsa, őt pe-
dig már igazolvány nélkül is ki-
szolgálták. 

Ezeken kívül találtunk még egy 
kisboltot, ahol nem adtak ciga-
rettát a lányoknak. - Nem tar-
tunk olyan márkát, amit kért, de 
magának nem is adnék - mondta 

az eladó. A nem túl barátságos 
gesztus nagyon meglepte Katát, 
ilyen durva elutasítással ugyanis 
még soha nem találkozott. A 
többi próbálkozása azonban kár-
pótolta a „csalódásért". 

Az egyik újságosnál még felfe-
deztük a törvény tiszteletét: az 
eladólány nem akarta igazol-
vány nélkül kiszolgálni a tini-
ket. Némi rábeszélés után azon-
ban meg tudták győzni, hogy ad-
jon nekik pár doboz füstölniva-
lót, amit végül félig a pult alatt, 
de a kezükbe csúsztatott. Egy 
trafikban viszont már ennyi el-
lenállásba sem ütköztek, az el-
adó minden kérdés nélkül átad-
ta a cigarettát. 

Ezen felbátorodva a következő 
helyre, egy édességboltba már tö-
mény alkoholért mentek be a lá-
nyok. - Vagy már tizennyolc 
éves? - kérdezte az eladó, ránéz-
ve a 15 éves Katára. O azonban -
tanulva az őszinteség következ-

ményéből - szemrebbenés nélkül 
igent mondott, így a cigi mellé a 
Vodkát is kiadták neki. Szeszes 
italt Anita is tudott venni: az 
egyik trafikban még segítettek is 
neki minőségi bort választani. 
Cigarettához azonban személyi 
igazolványt kértek tőle, ám mi-
vel „nem volt nála" - azt nem ka-
pott. 

A lányok egyébként a legtöbb 
helyen már előre tudták, sikerrel 
járnak, vagy sem. Azt mondták, 
a fiatal eladók szinte mindig ad-
nak cigarettát. - Talán azért, 
mert még emlékeznek, milyen 
volt, amikor ők sem vásárolhat-
tak ilyesmit hivatalosan - talál-
gatták. Egy biztos: törvény ide 
vagy oda, a fiataloknak semmifé-
le nehézséget nem jelent a szer-
vezetüket károsító élvezeti cik-
kek beszerzése. így maximum az 
szabhat gátat számukra, ha el-
fogy a havi zsebpénzük. 

TÍMÁR KRISZTA 

Tárlatvezetés a gyönyör kellékei között 

Szexbolt nyílt a Belvárosban 

A több százezer forintos büntetés sem tartja vissza a boltosokat 

Vodka és cigi - tiniknek 

Szinte bárhol meg tudják vásárolni a tizenéves lányok cigarettájukat Fotó: Miskolczi Róbert 

miat t , amely szerint a nagykörúton 
belül nem lehet szexboltot üzemel-
tetni , bezártak. A jogszabályt ismét 
módosí tot ták, s ennek köszönhető-
en nyi that ta meg kapuit a Kárász 
utcai udvarban az 1001 éjszaka. 

Az eltelt másfél nap alatt több vá-
sárló megfordult az udvari boltban, 
vit tek f i lmet és segédeszközöket is. 

Szerda délután csak mi téblábo-
lunk a szokatlanul sötét helyiség-
ben. Fotóriporter kolléganőmmel 
eléggé tanácsta lanul toporgunk, 
mígnem a kolléga hirtelen hátrahő-
köl - egy túlméretezet t vibrátor lát-
tán. 

Az eladó mosolyogva felvilágosít: 
„Van még nagyobb is, de ahhoz már 
fegyverviselési engedély kell". A fia-
talember két éve dolgozik szexshop-
ban. - Sajnos sokan összekötik a 
kuplerájjal az üzletet, igazságtalanul 
- mondja. Akár egy jól felkészült tár-
latvezető, kalauzol minket a gyönyör 
kellékei között. Legénybúcsúk gyako-
ri szereplője a guminő, tudjuk meg, 
de kapható itt minden - a bilincstől a 
korbácson át egészen az ehető bugyi-
ig-

Az udvarba betérőket nem zavarja 
az üzlet, hiszen a szabályoknak 
megfelelően a kirakatban nem lát-
szik „szexuális tárgy", annál kevés-
bé, mivel a bol tnak nincs kirakata. 
A tulajdonos, Koncz Emese el-
mondta : mindössze egyetlen ember-
rel került konfl iktusba, ám ennek 
okáról és részleteiről nem akart nyi-
latkozni. - Azóta megbeszéltük a 
dolgokat és megtalál tuk az arany 
középutat - vi l lantja meg diplomá-
ciai érzékét. 

A. T. J. 

A Kárász utcán az egyik udvarban a 
hét elején megnyílt Szeged Belváro-
sának első szexshopja. 

A Kárász utcai könyvesbolt, mellet-
te egy udvar bejárata, annak a bal 
fölső sarkában szerény tábla. Fekete 
alapon rózsaszín betűkkel ez áll raj-
ta: „Szex üzlet az udvarban". Az 
„1001 éjszaka" elnevezésű üzlet 

szomszédai: egy babacipős, egy ru-
haüzlet és egy gördeszkabolt. A be-
járatot a szabályoknak megfelelően 
befüggönyözték, kintről semmi sem 
látszik. 

Az 1001 éjszaka az első szexshop 
Szeged belvárosában. Közel egy évti-
zeddel ezelőtt a Mérey és a Deák Fe-
renc utcában is működöt t ilyen jel-
legű üzlet, de a szabály szigorítása 

A bolt kínálata csak belülről látszik Fotó: Frank Yvette 


