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KORKÉP 

ALGYÓ. Ma este 7 órakor 
kezdődik a tinibuli a faluházban. 

DESZK. Nyolcadik alkalommal 
rendeznek ma gyorsasági 
kerékpárversenyt Deszk és 
Szóreg között. Kilenc órakor az 
alsó tagozatosok indulnak a 
szőregi dombról Deszk felé. Az 
óvodások 13 órakor, a 
nyugdíjasok és felső tagozatosok 
fél órával később, a 
középiskolások és felnőttek 15 
órakor rajtolnak. Indítás 
páronként egy szőregi és egy 
deszki versenyzővel. A 
települések közötti összesített 
pontversenyben első helyezést 
elért település elnyeri a 
vándorserleget, melynek védője 
Szórcg. A nagyobb létszámmal 
versenyző település is 
vándorserleget kap, ennek 
védője Deszk. Nevezni az 
indulás helyszínén lehet. 

DOMASZÉK. A hastáncklub 
mától minden pénteken 18 és 19 
óra között tart foglalkozást az 
ifjúsági házban. 

FORRÁSKÚT. A mentálhigiéné 
csoport valamint a jógacsoport 
alakuló megbeszélése ma este 6 
órakor kezdődik a művelődési 
házban. Szeretnének egy 
önsegítő, önismereti csoportot 
létrehozni, ahol a psziehodráma 
alapjaival, a csoportos és egyéni 
segítő beszélgetések 
biztosításával, önismereti, 
drámapedagógiai játékok, 
vezetett immagináció, relaxáció 
és meditáció segítségével a lelki 
egészség kultúráját terjesztenék. 
- A (crney János Művelődési 
Házban újra indul a kézműves 
játszóház gyerekeknek. Első 
foglalkozásra ma délután 3 
órától várják az alkotó kedvű 
gyerekeket. A foglalkozásokat 
minden pénteken ugyanebben az 
időben tartják. 
- Péntekenként a Forráskúti 
Ifjúsági Kulturális és Szabadidős 
Egyesület, azaz a Fikusz várja 
tagjait és minden fiatalt a Jemey 
János Művelődési Házba, 
klubestre este 8 órától. 

SZEGED-TÁPÉ. Gyékényből 
szőtt falu címmel III. nemzetközi 
szövő-fonó találkozót rendeznek 
Tápén a Heller Ödön Művelődési 
Házban október 7-e és 9-e között. 
Ma 9 órától érkeznek a találkozó 
vendégei és berendezik a közös 
kiállítást, melyet 16 órakor 
nyitnak meg. Ekkor mutatkoznak 
be a külföldi művészek, és 
szavazni is lehet az alkotásokra. 
Az öltözékek és a kiegészítők 
bemutatóját 17 órától tartják, a 
külföldi vendégek szakmai 
bemutatója a vacsora után, fél 
hétkor kezdődik. Szombaton a 
pénteki szavazás alapján 
legnagyobb sikert aratott tárgyak 
szakmai bemutatóját tartják, 
majd fonott, fűzött és szövött 
technikákat tanulhatnak az 
érdeklődök. Délután fél kettőtől 
Kerekes Ibolya tart előadást 
Gyékény ősidőktől napjainkig; 
miért pont Tápé? címmel. Fél 
háromtól Bárány Mara előadását 
hallhatják a tacsi 
gyékénykötésröl. Az 
eredményhirdetés és a szakmai 
díjak kiosztása 19 órakor lesz, 20 
órától a Hagyományőrző Együttes 
táncház műsorát láthatják. 
Vasárnap 8 és 12 óra között 
állatfigurák készítenek a 
résztvevők gyékényből, csuhéból, 
szalmából. Szabadkáról 
szalmafonók, Erdélyből 
gyékényesek, Finnországból 
kákafonók, szövök és 
faháncskéreg-kosárfonók 
érkeznek Tápéra. 

RÖSZKE. Szeptember utolsó 
napján indult a röszkei 
művelődési házban a röszkei 
gyermek és ifjúsági 
önkormányzat által fiataloknak 
szervezett filmklub. Az őszies 
téli időszakban minden 
pénteken várják a fiatalokat a 
vetítésekre, melyre a Mobilitás 
pályázati támogatása ad 
lehetőséget. A filmklub 
következő vetítését ma tartják. 

„Ez a világ a látóknak épült" 

A vak ember vágya 

Mcrilin cs Zoltán látónak született Fotó: Gyenes Kálmán 

Nem csupán a vakokat kellene felkészíteni arra, hogyan intézzék 
ügyeiket a postán, a boltban, a hivatalban. A látókat is meg kellene 
tanítani, hogyan viszonyuljanak a látássérültekhez - véli Svicevic 
Mcrilin és Félcgyházi Török Zoltán. 

A szegedi hangoskönyvtárban ta-
lálkozunk Svicevic Merilinnel és 
Félegyházi Török Zoltánnal. Be-
szélgetésünk során két azonos 
sors rajzolódik ki elóttünk. Meri-
lin és Zoltán is egészségesen szü-
letett, látásukat gyermek- illetve 
felnőttkorukban veszítették el. 

Ez nem fáj 
A vajdasági születésű, ma 

Szegeden élő asszonynak - nem 
tudni, egy betegség szövődmé-
nyeként, vagy örökletes hajlam 
miatt - nyolcéves korában kez-
dett rohamosan romlani a látá-
sa. - A szüleim viselkedéséből 
olvastam ki: valami nagyon tra-
gikus dolog történik velem -
meséli Merilin. - Ezért én is 
kétségbeestem. Azonban sze-
rencsés voltam: ugyanabban az 
osztályban folytattam a tanu-
lást, ahol elkezdtem, és tanára-
im, osztálytársaim valamiféle 
kiváló ösztön által vezetve so-
kat segítettek nekem. Padtár-
sam diktálta a feladatokat, írni 
akkor még tudtam. 

Később zeneelméletet hallga-
tott a zeneakadémián, tanulmá-
nyait azonban a délszláv háború 
félbeszakította. 2000-ben tele-
pültek át Magyarországra. -
Nem fáj ez az állapot, meg kell 
tanulni együtt élni vele - magya-
rázza Merilin. Körvonalakat, szí-
neket még lát, de nem tudja elol-
vasni azt a rengeteg könyvet, 
amit szeretne. Zeneelméletet 

A FEHER BOT 
NAPJA 
A vakok és gyengén látók szá-
ma 44 ezerre tehető Magyar-
országon. Közülük sokan el-
szigetelődve élnek, nehezen 
mozdulnak ki otthonról. Má-
sok viszont dolgoznak vagy 
tanulnak. Szegeden a hangos-
könyvtárban működik a vakok 
klubja, amelynek tagjai ma 
délután rendeznek ünnepi 
összejövetelt a fehér bot nap-
ja alkalmából. 

sem tud tanítani, nem ismeri a 
Braille-kottát. 

A gyerek arca 
Merilin szívesen tolmácsolna -

anyanyelvi szinten beszél szer-
bül és horvátul, most pedig né-
metül tanul - , és gondolkozik 
azon is, hogy diplomát szerez 
gyógypedagógia szakon. Bár 
negyvenes évei elején jár, ügy vé-
li, még nem késő elkezdeni. Sze-
retne vak gyerekekkel foglalkoz-
ni, és azon sorstársaival, akiknek 
lelki támaszra van szükségük. 

Félegyházi Török Zoltán Kiste-
lekről jár be nap mint nap szege-
di munkahelyére, a Szefóhoz. O 
is egészségesen született. - Gye-
rekkoromban rémülettel töltött 
el, ha megláttam egy vak embert 
az utcán. Soha nem gondoltam 

volna, hogy elveszítem a látásom 
- m o n d j a . Zoltánt 1992-ben reti-
naleválással operálták, 10 napon 
belül kétszer is. Látása a máso-
dik műtét után kezdett romlani. 
1999-ben Pécsett újra megmű-
tötték, 5 hónapig újra látott. - A 
fiam hétéves volt, amikor először 
láthattam az arcát - mesélte Zol-
tán. - Soha nem felejtem el: tü-
zetesen tanulmányoztam őt, 
olyan aprólékosan átnéztem, 
hogy zavarba jött. Amikor má-
sodszor veszítettem el a látáso-
mat, az sokkal jobban megviselt. 

A városiak sietnek 
Zoltán Kisteleken könnyen el-

boldogul. Maga intézi ügyeit, a 
boltban mindig akad egy ismerős, 
aki segít levenni a polcról a megfe-
lelő árut. Szegeden is jól eligazo-
dik, bár nem könnyű neki regge-
lente átjutni a Kossuth Lajos su-
gárút egyik oldalról a másikra. Úgy 
véli, itt az emberek kevéssé segítő-
készek, de ennek talán az az oka, 
hogy mindenki siet. Veszélyes-ko-
mikus helyzetbe is került már: egy 
alkalommal az utcán sétált, s nem 
vette észre, hogy az egyik csatorna 
fedelét levették. Rálépett - a vízve-
zeték-szerelő vállára. 

A vakságot szerinte meg lehet 
szokni, de soha nem lehet elfo-
gadni. A vak ember mindig is vá-
gyik arra, hogy lásson. Merilin 
számára furcsa, hogy a látók 
nem tudják, hogyan küzdjék le 
zavarukat: a vakokkal feszélye-
zetten viselkednek. Úgy tartja, ez 
a világ a látók számára épül, így 
nem csoda, hogy a vakok gyak-
ran akadályokba ütköznek. 

NYEMCSOK ÉVA 

Blahó Gabriella: Az.én Nagy Könyvem 

Önzés 
és önzetlenség 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletembe-
rek, sportolók és újságírók vallanak legked-
vesebb könyvükről. Lapunk újságírója, Bla-
hó Gabriella Gonda István és Illés Csilla, A 
szépség szimfóniája című könyvéről beszél. 

„Arról, hogy mi végre születtünk is erre a világra, mit és kit ke-
resünk benne, oly sok éjszakán lehet gondolkodni, ábrándozni, 
álmokat szőni. Leginkább akkor, amikor már nem süt a nap, 
előbújt a hold és csillagok ragyognak az égen. A természetesen 
tiszta tudatnak abban a csendjében, amikor a felszínesség zaja 
elhallgat, valóságos csodává érik az az érzés, melyet mindenki 
magában ügy ismer fel: igen, ez vagyok én. A szépség szimfóniá-
ja valóban nagy könyv, melyet egy egészen hideg, fogcsikorgató-
an szomorú téli napon vettem meg, mert ügy gondoltam, ne-
kem most erre van szükségem. Ez mérhető idővel ezelőtt volt. 

Valami felhőtlen érzés járja át a könyvet, a szeretet és kötődés, 
a visszafogott elegancia és a felszabadult öröm, a játék és a ro-
mantika, a megélt érzékiség és a lemondás végtelennek tűnő le-
írásában. Ez olyan könyv, melyet mindennap elő lehet venni 
egy-egy űjabb gondolat befogadásáért, és amelyet ezért egy ideje 
mindig a közelemben tartok. A párkapcsolatban megélhető 

szárnyalás és mélység, a félté-
kenység és odaadás végtelenül el-

J M k lentmondó feszülésében is vala-
mi levegőszerű tisztaság hatja át a 
tartalmát. Olvastán világossá vá-
lik, hogy ezen a Földön is lehet 
boldognak lenni, pontosabban le-
hívható a Menny, s ennek egyet-
len igaz módja a szív választása. 
Utakról szól a kötet, a boldogság 
megtalálásának és elvesztésének 
útjairól, melyen járunk egyéb-
ként mindannyian, akik kutat-
juk, hogy mi végre születtünk is 
erre a világra, mit és kit keresünk 
benne." 

Torlódtak az M5-ősnél 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap a délelőtti órákban szer-
kesztőségünkbe több autós is fel-
háborodva telefonált: Kiskunfél-
egyházánál, mielőtt ráhajthattak 
volna az M5-ösre, leállították az 
autókat és a matricákat ellenőriz-
ték. A panaszosok azt mondták, 
hatalmas dugó alakult ki, amit el 
lehetett volna kerülni a korszerű, 
kamerás módszerek alkalmazásá-
val. Megkérdeztük Winkler-Vrrág 

Andrást, az Állami Autópálya-ke-
zelő (AAK) Rt. kommunikációs 
vezetőjét, miért választották ezt a 
módszert. A vezető azt válaszolta, 
az úgynevezett vizuális ellenőr-
zéshez gyakran folyamodnak a le-
ésfelhajtóknál: ilyenkor azt ellen-
őrzik, hogy érvényes matricával 
mennek-e fel a sztrádára az autó-
sok. Sokan ugyanis a matricát 
csak az első pihenőnél, a benzin-
kúton vásárolják meg. A kelle-
metlenségekért elnézést kérnek. 

Balástyai nyertesünk 
Kisorsoltuk Tele kosár játékunk e heti nyertesét: a szerencse Gera Já-
nos balástyai olvasónknak kedvezett ezúttal - őt jövő kedden délelőtt 
visszük el a szegcdi Tesco Áruházba, ahol 30 ezer forintos ajándék-
utalványt költhet el. Az akció természetesen folytatódik, nyugdíjas 
olvasóinknak nem kell mást tenniük, mint hogy figyelik felhívásain-
kat, s helyesen válaszolnak kérdéseinkre. 

Az ajándék pénzből fotelt vesz a lány, aki munka mellett tanul 

Andié a kétszázezredik diákhitel 
A szegedi Gajdács Andrea adta 
be a kétszázezredik diákhi-
tcl-igénylést - tegnap vendégül 
látták és megajándékozták Bu-
dapesten. 

- Először nem akartam elhinni, 
hogy én vagyok a kétszázezredik 
igénylő. Azt hittem a barátaim 
tréfálnak meg - számol be Gaj-
dács Andrea a pillanatról, ami-
kor felhívták a Diákhitel Köz-
pont Rt.-tői. A harmincegy éves 
nő elsőéves az SZTE Juhász 
Gyula Tanárképzó Főiskola pe-
dagógia szakán, levelező tagoza-
ton. Jelenleg a Magyar Posta 
Rt.-nél dolgozik személyi értéke-
sítőként, így a nappali tagozat 
szóba sem jöhetett. 

- Félévente nyolcvanezer forin-
tos tandíjat kell fizetnem, vala-
mint angoltanfolyamra fogok 
járni, hiszen nyelvvizsga nélkül 
nincsen diploma. A fizetésem 
elegendő lenne ezek fedezésére, 
de a megszokott életszínvona-
lam fenntartásához már kevés -
meséli Andrea. - Havi harminc-

Andrea és a nyerő igénylőlap Fotó: Schmidt Andrea 

ezer forintot igényeltem, féléven-
kénti egy összegben való utalás-
sal - mondja. 

A húgával él saját lakásukban, 
mint mondja, önellátók. Min-
dent ők fizetnek, a szüleik segít-
ségét a legritkább esetben veszik 

igénybe, ezért Andrea átlagosan 
havi százezer forintot költ. Mivel 
rendelkezik állandó munkahely-
lyel, más jellegű hitelekre is jogo-
sult lenne, de miután tájékozó-
dott a lehetőségekről, a diákhi-
telt tartotta a legjobb megoldás-

nak. - Ez bármilyen személyi 
kölcsönnél kedvezőbb, de a fő érv 
az volt, hogy a törlesztést elég az 
iskola befejeztével elkezdenem. 
Addig még négy év van hátra -
mondja. 

Andreát tegnap Budapestre 
invitálta a Diákhitel Rt., ahol 
Csillag Tamás vezérigazgatótól 
egy hónapnyi vissza nem térí-
tendő diákhitelt vehetett át -
vásárlási utalvány formájában. 
- Azt hiszem, ebből a pénzből 
valami klassz kis bútort veszek. 
Egy fotel pont jól jön - mondja 
Gajdács Andrea, aki szemláto-
mást örül a nem várt szerencsé-
nek. 

KISS GÁBOR GERGŐ 

MILLIÁRDOK 
Az alkalomból közleményt adott ki 
a Diákhitel Központ Rt., mely sze-
rint 2001 szeptembere óta 85.5 
milliárd forintot fizettek ki. A tava-
lyi tanévben minden harmadik di-
ákhitelre jogosult élt a lehetőség-

HÍREK 
HUPIKÉK PÉTER 
BEMUTATKOZIK 
A szegedi Kövér Béla Bábszínház 
holnapután, vasárnap tartja az 
idei évad első bemutatóját. A 
közönség Urbán Gyula Hupikék 
Péter című családi mesejátékát 
tekintheti meg a szerző 
rendezésében. Az előadás 11 
órakor kezdődik. 

K1SHOMOK - LAKÓÖVEZET 
A vezetékes telefon, a gáz, az 
ivóvíz bekötésének, valamint a 
szilárd burkolatú utak 
megépítésének köszönhetően 
egyre többen költöznek ki a 
Vásárhelyhez tartozó 
Öreg-Kishomokra. A város 
közgyűlése lakóövezetté 
nyilvánította a kiskerteket, így 
jövő februártól már nem csupán 
gazdasági, hanem lakóépületeket 
is emelhetnek az 
ingatlantulajdonosok. A 
kishomoki egyesület elnökétől, 
Saja Máriától megtudtuk, a 
hatszáz kiskertnek majdnem 
negyede lakott. Érdekesség, hogy 
az utóbbi időkben elsősorban nem 
Vásárhelyről, hanem távolabbi 
településekről, sőt külföldről is 
települtek ide néhányan. 


