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Üres a lemezbolt, csak az írható CD-k forgalma nő Magyarorszá-
gon Fotó: Karnok Csaba 

Az üres lemez fogy 
leszenszky Zsolt a Magyar 

Hanglemezkiadók Szövetségé-
nek képviseletében elmondta: 
más hazai nagyvárosokban is ez 
a helyzet. Még a fővárosban van 
néhány hanglemezbolt, de már 
egy kézen meg lehet számolni 
őket. A piac szomorú átrendező-
dése ez - tette hozzá. A lemezel-
adásokban évről évre kétszámje-
gyű csökkenés tapasztalható az 
országban, a kereskedők árrése 
10-15 százalékra csökkent. Köz-
ben hatalmas mennyiségben 
áramlik be az üres, írható lemez. 

Ötezer szám zsebben 
- Szegeden legnagyobb kínálat 

a Media Markthan található, de 
az a különlegességekre vadászók-
nak kevés - magyarázta András. 
A fiatal egyetemi oktató sok 
száz, talán ezer lemezből álló 
gyűjteményt őriz otthon; zsebé-
ben, nagy teljesítményű lejátszó-
ján úgy ötezer tömörített zene-
számot hord magánál. Szerinte a 
Cora és a Tesco lemezosztálya 

csak a tömegigényeket elégíti ki. 
- A belvároson belül egy lemez-
bolt maradt, a nagyáruházban. 
Ott maxi CD nem kapható, jó-
részt csak használt lemezeket 
tartanak. Aztán találni még le-
mezt az antikváriumban, köny-
vesboltban is van néhány helyen, 
de kicsi a készlet és drága - sorol-
ta a lehetőségeket. András Kecs-
keméten vásárol egy kisboltban, 
jó áron. 

Bezárt a szentély 
Néhány hónapja zárt be Szeged 

belvárosának utolsó lemezboltja. 
Az MCD Zeneszalon monopol-
helyzetben volt azóta, hogy a tá-
gas, elegáns Fotex Records lehúz-
ta a rolót. Mindkét üzlethelyiség 
üres. A Kelemen utcai bolt az 
„időtálló értékeket" gyűjtő Sza-
bolcs szerint igazi szentély volt. 
Most viszont a legnagyobb kész-
lettel rendelkező, lemezeket is 
forgalmazó áruházban két éve 
rendelt albumot sem kapta még 
meg. 

A fogyasztói szokások megvál-
toztak: a hanglemezkiadók szö-
vetsége szerint Nyugat-Európá-
ban 200-300 százalékos éves nö-
vekedést is produkál a legális in-
ternetes zeneletöltési piac. Ma-
gyarországon azonban még nem 
keresik a fizetős letöltéseket, Je-
szenszky Zsolt szerint a fogyasz-
tók nehézkesnek találják. Az in-
terneten egyébként óriási lemez-
áruházak is működnek. Munka-
társunk egy George Bensőn 
DVD-t egy hét alatt öt angol fon-
tért kapott meg az egyik netes 
boltból. 

M.B.I. 

ÜRES ÜZLETEK 
« | A Fotex Records lemezbolt üzlethelyisége 4 0 0 négyzetméternél is nagyobb, 

a cég a lemezbolt bezárása után először m á s t ípusú üzlet nyitásán gondol-
kodott, de az tán v isszaadta a helyiséget az IKV-nak - tudtuk meg Bárányi 
Iréntől. Az IKV Rt. gazdasági igazgatója elmondta: több pályázati forduló-
ban sem sikerült értékesíteni a Kelemen utcai helyiség bérleti jogát, így 
most egy újabb fordulóban, az eddigi tapaszta latok f igyelembe vételével 
hirdetik meg. A másik lemezbolt , az M C D Zeneszalon esetében a bérleti jog 
tulajdonosa m á s n a k adta tovább a helyiséget - tette hozzá. A belvárosi 
üzlethelyiségek bérleti dí ját egyenként határozza meg a cég, a fekvés, a 
műszak i ál lapot és a kereskedelmi szempontok f igyelembevételével . 

KÖRKÉP 

DOMASZÉK. A szeptemberi 
napközi, ebéd és kisbusz térítési 
díjának befizetésére csütörtökön 
és pénteken 8 órától 16 óráig lesz 
lehetőség az általános iskolában. 
Az általános iskolai pótvizsgák 
időpontja augusztus 29-e, hétfő 
8 óra. Az iskolában az első 
tanítási nap szeptember l-jén, 
csütörtökön lesz. A tanévnyitó 
ünnepséget is szeptember l-jén 
tartják 8 órakor a 
sportcsarnokban. A művészeti 
iskola tanszakaira szeptember 
I -je és 10-e között még lehet 
jelentkezni. A tankönyvárusítás 
pontos időpontjáról az általános 
iskola kapujára kifüggesztett 
hirdetményekből 
tájékozódhatnak. 

DÓC. Szerdán délután fél 
kettőkor tartja következő ülését 
az önkormányzati 
képviselő-testület. Beszámoló 
hangzik el a testület jogkörében 
kiadott döntésekről, 
utasításokról, tárgyalásokról, a 
lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról valamint az 
átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról. Belovai Pál 
polgármester tájékoztatat a 
2005.1. félévi költségvetési 
gazdálkodásról, a költségvetési 
rendelet módosításáról. 
Elhangzanak a 2005-2006-os 
tanévkezdéssel kapcsolatos 
testületi állásfoglalások, majd 
egyéb előterjesztések, kérdések, 
interpellációk következnek. 

F O R R Á S K Ú T . Augusztus 27-én 
rendezik a XII. forráskóti 
falunapot a sportpályán. Fél 
kilenckor ünnepi szentmisét 
tartanak a templomban, melyen 
megemlékeznek a II. 
világháború hősi halottjairól. 
Tíz órakor kezdődik az „Ali 
Star" labdarúgó mérkőzés a 
Forráskút SE és a Baranya 
megyei Bogád FC csapatai 
között. Fodor Imre polgármester 
II óra 40 perckor köszönti a 
vendégeket, majd Vincze László 
országgyűlési képviselő 
megnyitja a falunapot ós átadják 
a díszpolgári címet. Délelőtt 
horgászversenyre várják az 
érdeklődőket a Horgász tónál. A 
sportpályán 12-koraDomix 
muzsikál. Fél háromkor 
kezdődik a tűzoltó bemutató és 
az önkéntes tűzoltó egyesületek 
versenye. A színpadon háromkor 
a Hupikék Törpikéket'láthatják, 
majd a forráskóti előadó 
csoportok műsora következik. 
Fellép többek közt az Őszirózsa 
Népdalkör, a Ficánka óvodás 
tánccsoport, az általános iskola 
színjátszó csoportja, és a 
FIKUSZ. Nyolc órától a Crystal, 
majd a Neo Tones koncertezik. A 
falunapot tűzijáték és utcabál 
zárja, zenél a Zsomboys. 

K I S T E L E K . Ma és csütörtökön 
a strandfürdőn sportdélutánt 
rendeznek. Két sportágat 
próbálhatnak ki a mozogni 
vágyók délután 3 órától: a 
strand focit és a kevéssé 
ismert petáng nevű ügyességi 
játékot. 

MÓRAHALOM. A u g u s z t u s 
utolsó hétvégéjén, pénteken, 
szombaton és vasárnap az 
Erzsébet Gyógyfürdőbe a 
mórahalmi lakosok - a lakcím 
kártya felmutatásával -
ingyenesen mehetnek be. 

RIIZSA. A műve lődés i h á z b a n 
ma 8 és 12 óra között bálaruha 
vásárt tartanak. 

SZEGED-TÁPÉ. Szeptember 
3-án rendezik a volt pajori 
lakosok és iskolások 
találkozóját. Tizenegy órakor 
az iskola emlékhelyénél rövid 
megemlékezést tartanak,- majd 
beszélgethetnek, bográcsban 
főzhetnek a résztvevők. Forrai 
Sándor szervező kéri, hogy 
mindenki értesítse rokonát, 
ismerőseit, mert a szervezők 
nem tudnak értesítést küldeni. 
Örömmel várják azokat is, 
akik az első találkozón nem 
vettek részt. 

A Kárász utcát hat kamera figyeli-A vigyázó szemek visszatartó ereje 

Eltűntek a falfirkálók, a zsebesek 
A szegcdi önkormányzat hat 
köztéri kamerájának felvételét 
rendőrök figyelik. A képsorok 
évente tucatnyi szabálysértési 
és büntetőeljárásban szolgálnak 
bizonyítékul, de elrettentő ere-
jük is jelentős. 

Több mint másfél millió forint 
értékben rongáltak a vandálok 
csupán az utóbbi hetekben a 
szegedi Záporkertnél. Felgyúj-
tották a szelektívhulladék-gyűj-
tő hengereket, fákat téptek ki, a 
közeli Záportó partján pedig 
felégették a kukákat, leszaggat-
ták a fémládákat és összetörték 
a padokat. A környéken lakók 
felvetették, ha a közeli rendőr-
őrs járőrei nincsenek jelen a 
megfelelő pillanatban, hogy tet-
ten érjék a „kártevőket", talán a 
térfigyelő kamerák segítséget 
jelentenének. 

- Térfigyelő rendszert a szegedi 
belvárosban működtet az önkor-
mányzat. A Kárász utcára négy 
évvel ezelőtt került kamera, miu-
tán a sétálóutcát több százmillió 
forintból felújították. A hat ka-
merát 18,5 millió forintért sze-
relték fel, karbantartása és mű-
ködtetése azóta minden évben 6 
millió forintba kerül - tájékozta-
tott a rendszerért felelős Németh 
István, a Szegedi Ingatlankezelő 
és Vagyongazdálkodó Rt. el-
nök-vezérigazgatója. A mindent 

A térfigyelő rendszer kamerája a Klauzál tér fölött 

látó készülékek hatósugara öt-
ven-száz méteres, így belefér a 
Kárász utcán kívül a Klauzál tér, 
valamint a Széchenyi tér, a Kele-
men utca, a Somogyi utca és a 
Dugonics tér jelentős része. 

A kamerák eredményesek. 

Fotó: Karnok Csaba 

csoport galambjainak elrablóit 
rögzítették. A figyelő szemeket 
ugyan az IKV Rt. üzemelteti, mo-
nitorait viszont a városi rendőr-
kapitányságon rendőrök figyelik 
éjjel-nappal. Ők riasztják a közel-
ben tartózkodó rendőröket vagy 

Közreműködésükkel került rend-
őrkézre például a Zrínyi utcai éj-
jel-nappali bolt kasszájával me-
nekülő férfi, de segítettek a Ká-
rász utcai motorkerékpáros rabló 
elfogásakor is, és ugyancsak jól 
jöttek, amikor a köztéri szobor-

közterület-felügyelőket. Más cé-
gek, bevásárlóközpontok kame-
ráit azonban a rendőrség nem 
tartja számon, pedig ilyenek is 
működnek városszerte. 

- A kamerák felvételeit az 
adatvédelmi törvény betartásá-
val kezeljük és semmisítjük meg. 
A képsorokat több száz esetben 
használtuk már fel, évente tucat-
nyi esetben bizonyítékként szol-
gáltak büntető- vagy szabálysér-
tési eljárásokban - tájékoztatott 
Kovács Mihály alezredes, a Sze-
gedi Rendőrkapitányság vezető-
je. A rendszernek köszönhetően 
számottevő rongálás az utóbbi 
években nem történt a belváros-
ban, a környékről eltűntek a fal-
firkálók és nincsenek zsebesek, 
pénzváltók vagy illegális árusok. 

DOMBAI TÜNDE 

FELVÉTEL I N D U L 
Az országban összesen ötvennégy 
térf igyelő rendszer működik 7 1 2 
kameráva l . Egységes tért igyelés -
a külföldi t e r r o r t á m a d á s o k t a -
paszta la ta i a l ap ján - m é g a ter ro -
ristagyanús személyek megf igye-
lésében is segíthetne, ezér t a fő-
városi közlekedési vá l la la t a na -
pokban úgy döntött, k a m e r á k k a l 
szerel i fel a metrók, később pedig 
az autóbuszok utasterét . Az in téz-
kedést az ada tvéde lmi biztos ag-
gályosnak tar t ja . 

A rehabilitációs 
központ már készül 
Önkormányzati támogatásból 
fejlesztik a szegedi gyermek-
gyógyászati centrumot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Húszmillió forint önkormányza-
ti támogatásról szóló szerződést 
írt alá tegnap a Szegedi Gyer-
mekgyógyászati Centrum, a sze-
gedi önkormányzat és az egye-
tem vezetése. Túri Sándor pro-
fesszor, a gyermekcentrum veze-
tője elmondta, a támogatásból 
rehabilitációs központot hoznak 
létre, ahol három tornateremben 
egyszerre legalább hat gyógytor-
nász foglalkozhat a gyerekekkel. 
Kialakítanak egy hidroterápiás és 
egy logopédus szobát, két rehabi-
litációs valamint egy gyermekne-
urológiai rendelőt. A szükséges 
szakember gárdát már fölvette a 
gyermekgyógyászati centrum. 

A rehabilitációs központot -
mely már az idén elkészülhet -
az egykori gyermekkórház volt 
laboratóriumának és gazdasági 
épületének, gyógyszertárának 
helyén alakítják ki. A korábbi 
gazdasági igazgatóság helyén az 
orvosi rendelők már működnek, 
ide költözött a Stefániáról a gyer-
mekpszichiátria. 

Botka László, Szeged polgármes-
tere elmondta, a 20 millió forintos 
támogatásról az önkormányzat 
már a 2005-ös városi költségvetés 
elfogadásakor döntött. 

Az önkormányzati támogatás 
mellett saját forrást is igénybe 
vesz a centrum: a Gyermekklini-
ka Alapítvány számláján össze-
gyűlt 8 millió forintot. A további 
tervek között Túri Sándor pro-
fesszor a Pulz utcai fertőzőkór-
ház gyermekosztályának áttele-
pítését említette. 

Mindszenti horgász talált rá a holttestre 

Nyomozzák, ki lehet 
a Tiszában talált nő 
Egy mindszenti horgász női holttestet talált vasárnap késő délután 
a Tiszán. Korom Mihály uszadékfáért indult, amikor felfedezte a 
vízben az asszonyt. Az 50 év körüli nő személyazonossága ínég is-
meretlen. A rendőrség nem talált bűncselekményre utaló nyomot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Borzalmas látvány volt, még 
most is beleremegek" - mesélte a 
mindszenti Korom Mihály, aki 
vasárnap késő délután a nagyrév-
től pár száz méterre egy női holt-
testet talált a Tiszában. Erről la-
punk tegnapi számának első ol-
dalán is beszámoltunk. 

A mindszenti férfi gyakran hor-
gászik a folyónak azon szakaszán. 
Uszadékfáért indult ladikján, 
amikor egy kis öbölben megpillan-
totta a holttestet, ami egy kidőlt 
fán akadt fenn. A ruhára és a hajra 
lett figyelmes Korom Mihály, aki, 
miután felfedezte a holttestet, 
azonnal a part felé vette az irányt, 
és értesítette a rendőrséget. 

A mindszenti horgászt nagyon 
megviselte az eset. Holttestet 
most először látott a folyóban. 
Nem is akart még egyszer a köze-

lébe menni, de a rendőröknek 
meg kellett mutatni, hogy hol 
bukkant rá. 

A folyóban megtalált 50 év kö-
rüli nő személyazonossága még 
ismeretlen - tudtuk meg M. To-
ronykőy Mártától, a megyei rend-
őr-főkapitányság sajtóreferensé-
től. Az asszony 155 centiméter 
magas, 60 kilogramm, kerek arcú, 
őszes, középhosszú hajú. Feke-
te-fehér, ujjatlan felsőt viselt, alat-
ta kék, virágmintás ruhával. Feke-
te, műbőrből készült, fűzős cipő 
volt a lábán. Fülében arany fülbe-
valót, ujján karikagyűrűt viselt. A 
rendőrség kéri, hogy aki ráismert, 
jelentkezzen a 80/555-11 l-es te-
lefonszámon, vagy a vásárhelyi 
rendőrkapitányságon. A nő pár 
napja kerülhetett a vízbe. A rend-
őrség bűncselekményre utaló jelet 
nem talált: feltehetően fulladás 
okozta a halálát. 

Csak nagyáruházakban kapható legális muzsika 

Zeneműbolt nélkül a város 
Néhány hónapja az utolsó hang-
lemezbolt is megszűnt Szege-
den. A rajongók a felvágott vagy 
a kenyérpirítók mellett találnak 
lemezeket a nagy, külvárosi áru-
házakban. A lemezeken már 
csak 10-15 százalék haszna volt 
a kereskedőknek, az eladások 
pedig látványosan csökkentek. 

A könyvesboltok, antikváriu-
mok szaporodnak, a hanglemez-
boltok azonban eltűntek Szeged-
ről. Már csak néhány más profilú 
üzletben árulnak új lemezeket, 
hol vasalók és hűtőszekrények, 
hol élelmiszerek, hol könyvek 
társaságában. 


