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Kistelek 
• Munkatársunktól 

Június 26-ra virradóan G. 
Zsolt és V. Antal kisteleki la-
kosok betörtek a helyi fürdő-
ben lévő Strand büfébe, ahon-
nan műszaki cikkeket és italfé-
leségeket loptak el. A szállítás-
hoz egy ugyancsak lopott Tra-
bantot használtak. A járművet 
és az ellopott cikkeket a rend-
őrség lefoglalta. Rablás és va-
gyon elleni bűncselekmények 
miatt előzőleg már tizennégy-
szer büntetett S. János kisteleki 
lakos június 28-án reggel hét-
kor otthonában támadta meg 
az egyedül élő S. Juliannát. A 
nyolcvanéves nőt egy karóval 
ütlegelte, majd az áldozat 40 
ezer forintjával távozott a 
helyszínről. Tíz órás nyomozás 
után a rendőrség elfogta és őri-
zetbe vette a tettest, aki beis-
merő vallomást tett. 

Bordány 
• DM-információ 

A hét végén (szombaton és 
vasárnap) romániai vendégek 
jártak Bordányban. A Temes 
megyei Detta 1994 óta Bor-
dány testvértelepülése. Azóta 
több szálon is megindult a kap-
csolatkeresés, ismerkedés a két 
település polgárai között. Most 
a dettai vállalkozók térképez-
ték föl a bordányi gazdaság 
helyzetét, lehetőségeit. 

Mórahalom 
• DM-információ 

A mórahalmi Közösségi 
Ház és a város szociális intéz-
ményeinek segítségével húsz 
hátrányos helyzetű gyermek 
vehet részt a hétvégi Liget 
Fesztiválon. A szegedi rendez-
vénysorozat előadásokkal, já-
tékokkal várja a gyerekeket. 

Ásotthalom 
• Munkatársunktól 

Asotthalom önkormányzata 
- a képviselő-testület döntése 
értelmében - a Térségi Víz-
műüzemeltetési Intézmény 
központi vagyonából megvá-
sárolja Zsombó és Rúzsa va-
gyonrészét. Az ehhez szüksé-
ges anyagi fedezetet az 1997. 
évben a TVI-nél keletkezett és 
az ásotthalmi önkormányzatot 
megillető eredményből bizto-
sítják. 

Baks 
• Munkatársunktól 

Bakson a közelmúltban ké-
szült el a Május 1. és a Köztár-
saság utcák szilárd burkolata, 
tegnap pedig megkapták a for-
galomba helyezési engedélyt 
is. A községben ezzel még 
nem ér véget az utak építése, 
mivel a megyei területfejlesz-
tési tanács 9,4 millió forintot 
adott - a benyújtott pályázat-
ban foglaltak szerint - az Ady 
Endre utcai út kiépítésére. 

Algyö 
• Munkatársunktól 

Ötödik alkalommal rende-
zik meg július 4-én, Algyőn a 
lovasnapot. Különleges látvá-
nyossággal várják a rendezők 
- a gazdakör és az önkormány-
zat - az algyői bekötőút mel-
lett kialakított lovaspályán az 
érdeklődőket. Két ugrószám-
ban, két fogathajtó számban és 
a fuvarosversenyen ötven ló, 
negyven lovas, 10-12 fogat 
verseng a díjakért. A reggel 9 
órakor kezdődő, várhatóan 17 
óráig tartó versenyen Csongrád 
és Békés megyei lovasok mu-
tatják meg, mit tudnak. A kö-
zönség jó hangulatáról büfék 
és mutatványosok is gondos-
kodnak. 

Dohányzás, drog... 
„ S z a k e m b e r e k és 

szakmaiság a mentálhi-
giénében Európában és 
Magyarországon" cím-
mel nemzetközi konfe-
renciát rendeznek július 
3-5. között a Szent-Györ-
gyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetemen. 

A kongresszuson nemzet-
közileg ismert és elismert 
szakemberek számolnak 
majd be az európai és nemze-
ti mentálhigiénés programok-
ról. Ennek keretében a részt-
vevők megismerhetik a men-
tálhigiénés területek - okta-
tás, képzés, közösségek és 
hálózatépítés, önsegítés és 
voluntáris segítés, alkohol- és 
drogprevenció, illetve depen-
dencia, az öngyilkosság meg-
előzése, kisebbségek mentál-
higiénéje - új fejleményeit. 
Európa egyes régióinak sajá-
tos problémákat kell megol-
daniuk, és ezek sajátos meg-
közelítéseket igényelnek -
olvasható a konferencia bul-
letinjében. Ez a megállapítás 
különösen érvényes a közép-
európai régióra, azon belül is 
Magyarországra. Az elmúlt 
évtizedek gazdasági és társa-
dalmi változásai nyomán na-

gyon sok mentálhigiénés ár-
talom és probléma halmozó-
dott fel. A térségben lévő po-
litikai feszültségek, a növek-
vő társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek, a szociális 
és kulturális változások sora 
a lakosság egyetlen csoport-
ját sem hagyta érintetlenül. 
Ez a változássor a mentálhi-
giéné számára fontos lehető-
ségeket és feladatokat jelent. 

A kongresszus délelőtt 10 
órakor kezdődő plenáris ülé-
seit a SZOTE Szemészeti 
Klinikáján, míg a szekcióülé-
seket az MTA Szegedi Aka-
démiai Bizottság székházá-
ban, illetve a SZOTE Dóm 
téri Oktatási Épületében tart-
ják . Július 3-án 15 órától 
„Társadalmi és mentálhigié-
nés problémák" címmel, júli-
us 4-én 15 órától pedig „A 
megoldás eszközei és helyszí-
nei " címmel rendeznek szek-
cióülést. A konferenciát a jú-
lius 5-én 13 órakor kezdődő 
kerekasztal-beszélgetés zárja, 
ahol a szekciók munkáját és 
tapasztalatait összegzik majd 
a résztvevők. A diskurzus 
helyszíne: az MTA Szegedi 
Akadémiai Bizottság székhá-
za. 

Si. C. Sz. 

Kétmillió 
a rendöröknek 

A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
felkészülten várja az ide-
genforgalmi szezont, s 
azon m u n k á l k o d n a k , 
hogy a Szegedre, illetve 
a megyébe látogató ven-
dégeknek minél keve-
sebb kellemetlen élmény-
ben legyen részük. Ehhez 
jelentős segítség az a 
kétmillió forint, amelyet 
központi forrásból kapott 
a főkapitányság. 

Kétmillió forintot kapott 
az Országos Idegenforgalmi 
Bizottságtól a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
az idegenforgalmi szezon 
rendőri feladatainak ellátásá-
ra. Bár a támogatás összege 
az elvégzendő munka nagy-
ságához képes csekély, a 
szándékot mindenképpen ér-
tékelni kell. Eddig ugyanis 
jó fo rmán csak a Balaton-
környék részesült ilyen, és 
ehhez hasonló központi tá-
mogatásban, most azonban 
egy idegenforgalmáról neve-
zetes vidéki nagyvárosra is 
gondoltak a fővárosi döntés-
hozók. A rendőrség tájékoz-
tatása szerint a kétmilliós tá-
mogatást üzemanyag-vásár-
lásra, túlórák kifizetésére, és 

egyéb, járulékos költségek 
finanszírozására fordítják. 

A nyári idegenforgalmi 
szezonban a rendőrök szá-
mára is kiemelt jelentőségű 
eseménysorozatnak számít a 
Szegedi Szabadtéri Játékok. 
A városunkba látogató kül-
földi és hazai vendégek sza-
badidejének zavartalan eltöl-
tése, valamint a programok 
biztosítása érdekében állan-
dó rendőri jelenlétet biztosí-
tanak a Belvárosban és a 
Dóm tér környékén. Ehhez 
az állomány egy részének át-
csoportosítására volt szük-
ség. A rendőrök mindenek-
előtt a közlekedés rendjének 
fenntar tására , valamint a 
jogsértők kiszűrésére ügyel-
nek. 

Ugyancsak az idegenfor-
galmi szezon kezdetére ala-
kult meg az a fogyasztóvé-
delmi nyomozócsopor t , 
amelynek feladata a rossz 
minőségű termékek, az ala-
csony színvonalú szolgálta-
tások kiszűrése. A nyomozó-
csoport rendszeres akciókat 
hajt majd végre, s informáci-
ókkal segíti azokat a szerve-
zeteket, amelyek hatékonyan 
tudják biztosítani a fogyasz-
tói érdekvédelmet. 

A. L. 

Ók már a Dóm térre vigyáznak. (Fotó: Miskolezi Róbert) 

Hadüzenet az impotenciának 
• MTI Press 

Szenzációként terjed a 
hir, miszerint az Egyesült 
Államokban új, impoten-
cia elleni szert hoztak 
forgalomba. Mivel világ-
szerte - nálunk is - sok a 
potenciazavarral küzdő 
férfi, megkezdődött az 
ostrom, az érdeklödésá-
radat, a szakorvosok és 
gyógyszerkutató szak-
emberek véleményét kér-
dezik a reménykedő pa-
ciensek. 

9 Mit is lehet tudni a cso-
daszerként emlegetett Vi-
agráról? - kérdeztük dr. 
Papp György andrológus 
professzortól. 
- Nem csodaszerről van 

szó és még csak azt sem 
mondhatom, hogy új szerről. 
Ugyanis UK 92428 „álné-
ven" már korábban beszá-
moltak a világ vezető andro-
lógusai róla, illetve a vele 

kapcsolatos korábbi kísérle-
tekről. Az elmúlt évben jutott 
a kísérlet olyan állapotba, 
hogy összefoglaló tanulmányt 
adhattak ki róla és már meg is 
nevezték a gyógyszert, ami 
egy korábbi, szívbetegségre 
szedett szer továbbfejleszté-
sekéntjött létre. 

• Ön mint szakember, 
miként vélekedik róla? 
- A világon igen sokan 

szenvednek potencia-, helye-
sebben merevedési zavarban. 
Hozzávetőlegesen százmillió 
férfi sorolható ide. Magyaror-
szágon minden harmadik fér-
fit sújt ez a gond. Hozzávető-
legesen egymillió férfi pró-
bálta ki a szert, ami - ismét-
lem - nem csodaszer. A lé-
nyege az, hogy a sejt szintjén 
avatkozik a szervezetbe és 
hatására növekszik az úgyne-
vezett barlangos testek vérbő-
sége, ezáltal okoz erekciót, 
merevedést az aktus előtt. 

• Nálunk még meg sem 

jelent a gyógyszerforga-
lomban, de már a vészha-
rangot is megkongatták, 
miszerint mellékhatása 
több esetben halálos volt. 
Mi az igazság ezen a té-
ren? 
- Eddig egymillióan szed-

ték és tízegynéhány haláleset-
ről tudunk. Ez szakmai szem-
pontból nem mondható sok-
nak. Mint már említettem, a 
Viagra egy korábbi szív-
gyógyszer továbbfejlesztése, 
nitráttartalmú szívgyógyszer-
rel együtt nem alkalmazható. 
Természetesen minden 
gyógyszernek van bizonyos 
mellékhatása és ez a szer kü-
lönösképpen dózisfüggő, te-
hát a 25-100 milligrammig 
terjedő adagokból nem mind-
egy, hogy ki, mikor, mennyit 
vesz be. Éppen ezért kell min-
den esetben szakorvosra bízni 
az egyénre szabott adagot. 

Mikor kerülhet a Viagra 
nálunk gyógyszertári forga-

lomba? Dr. Paál Tamás, az 
Országos Gyógyszerészeti In-
tézet főigazgatója elöljáróban 
azt hangsúlyozza, hogy a 
gyógyszer Magyarországon 
még nincs törzskönyvezve, 
ami azt jelenti, hogy nálunk 
legálisan nem kapható. Ha a 
gyártó cég úgy dönt, hogy ha-
zánkban is forgalmazza, erre 
a számítások szerint a jövő év 
elején kerülhet sor. Meg kell 
várni az Európai Unió köz-
ponti törzskönyvezését. 

A Viagra nem olcsó szer, 
1 tabletta 10 dollárba kerül, 
főként azoknak ajánlott, akik-
nek valamilyen alapbetegség 
- cukorbaj, magas vérnyomás 
- okozza a potenciazavarát. 
Mindenesetre andrológus, 
urológus, vagy pszichológus 
szakvéleményét tanácsos ki-
kérni. Tüneti kezelésre szol-
gál, a háttérben a legtöbb 
esetben valamilyen krónikus 
betegség húzódik meg. 

k. Gy. 

Sorbaállás a rendelőkben 
• Munkatársunktól 

Egy tavalyi kormányha-
tározat nyomán a betegek 
adatai t a ház iorvosoknak 
és a rende lő in téze teknek 
számítógépre kell felvinni, 
így megszűnnek a kartoté-
kok. 

- Az új rendszer július 1-

től kötelező, de erre a fél or-
szág nincs felkészülve - ál-
lítja dr. Gaál István, a szege-
di Szakorvosi Ellátás és Há-
ziorvosi Szolgálat igazgató-
főorvosa. - A hozzánk tarto-
zó intézményekben naponta 
négyezer beteg fordul meg, 
akiket július 1 -tői - a karto-

tékok helyett - egy 172 kar-
akterből álló szám jelöl. 

Ez tartalmazza a jelentést 
adó rendelő és a beküldő or-
vos kódját, a beteg társada-
lombiztosítási azonosító je-
lét, születési idejét, az ellátás 
kódját és még egy sor fontos 
adatot. Dr. Gaál István kéri a 

betegeket, hogy legyenek tü-
relemmel a kezdeti időszak-
ban, amíg várhatóan megnő 
a rendelőkben a sorbaállás 
ideje. Igaz, a számítógépes 
rendszer beveze téséve l , 
hosszútávon javulni fog az 
egészségügyi ellátás színvo-
nala. 

Szegedi pékemberek 
Korábban csak az Eu-

rosport műsoraiban lát-
hattunk falmászókat, ma 
már azonban Szegeden 
is egyre többen űzik ezt 
az extrém sportot. Az ér-
deklődök és próbálkozók 
száma jóval nagyobb, 
mint az aktív, versenye-
ken is indulóké, utóbbiak 
félszázán lehetnek váro-
sunkban. Ezzel a kemény 
maggal találkoztunk a 
második a lka lommal 
megrendezett szegedi 
falramászó bajnokságon. 
De a hétköznapokon 
bárki összefuthat velük, 
amint egy-egy panelház 
oldalán csüngenek, s a 
nyolcadik emeleten elhe-
lyezett óriás plakátot ra-
gasztják át éppen. 

- Bár lennék 10 centivel 
magasabb... - sóhajt a kicsi 
lány, miután visszapottyan a 
falról. 

- ...vagy erősebb, de az se 
baj, ha gondolkozol! - repliká-
zik a szervező, Táborosi Gá-
bor. 

A falmászó versenyen nem 
sok babér teremne Arnold 
Schwarzeneggernek, itt a 
hosszú, vékony, de erős testal-
kat az előnyös. Az a jó, ha va-
lakinek közel van a súlypontja 
a falhoz. Ja, és erős ujjak kel-
lenek. Olyan erősek, hogy az 
ember egyetlen ujjal képes le-
gyen megtartani a súlyát. 

A falmászás az új keletű, 
extrém sportok családjába 
tartozik. Mint a név is mutat-
ja, a többség szemében ez 
még inkább őrület , mint 
sport. A tájfutás és a termé-
szetjárás párhuzam alapján 
magyarázzák, miként lettek 
az alpinistákból falmászók. 
Sziklán egyébként mindig 
könnyebb próbálkozni, hi-
szen azért ott több repedés és 
dudor akadhat, míg a mester-
séges falon csak az előre 
megtervezett fogásokra ha-
gyatkozhatunk. Ráadásul a 
fal nemcsak függőleges, ha-
nem gyakran „hanyatt dől". 
Az ember pedig nekiindul, s 

Minden egyes méterért meg kell dolgozni. (Fotó: Miskolezi Róbert) 

amikor a lábával spárgázva 
támaszkodik, jobb kezével 
derékmagasságban kapaszko-
dik, balja pedig hiába nyúlna 
fölfele, a legközelebbi fogás 
is egy méterre van tőle, akkor 
megpróbál át lendülni , de 
hopp, visszapottyan, s a 
hegymászókötélen lógva töp-
rengve következik a beveze-
tőben elhangzott párbeszéd. 

- A mozgásanyag rendkí-
vül összetett, a falmászás re-
mekül fejleszti az egyensú-
lyérzéket és a koncentráló ké-
pességet. Csak azokból válhat 
azonban jó versenyző, akik a 
fejüket is használják, nem le-
het ugyanis mindent izomból 
megcsinálni - magyarázza 
Táborosi Gábor. A Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 

sportköre mellett az ő, „Adre-
nalin Embersport Különít-
mény" nevű klubjában töm-
örülnek a szegedi falmászók. 
Edzeni itthon Gábor tetőtéri 
lakásában szoktak, ahol a régi 
padlást valóságos akadálypá-
lyává alakították. Szegeden 
kevés az egyéb lehetőség - a 
töltés tégláin és a vasúti híd 
lábazatán mászkálnak még 
így leginkább Ausztriába jár-
nak edzeni és tanfolyamot 
tartani. Gyakorláshoz nem 
kell egyébként nagy magas-
ság, gyakran 3-4 méteren 
kúsznak oldalazva, fel és le 
mozogva. Mint a pók a falon. 

Akadnak olyan verseny-
zők, akik a hétköznapokon is 
edzésben vannak, ipari alpi-
nistaként keresik a kenyerü-

ket. Panelházak oldalán óriás 
plakátot ragasztanak, panelré-
seket fugáznak, vagy épp a 
Somogyi könyvtár ablakait 
mossák. Ez utóbbira Gábor 
különösen büszke, a barna 
üvegpalota ugyanis több alpi-
nistának is feladta már a lec-
két. 

A szegedi viadalt az Ext-
rém sportzug udvarában ren-
dezték meg a Dobozi és Bér-
ezi Bt., a Polo Graffiti és a 
Boci Tejivó támogatásával, a 
fiúk között Reicher Gábor, a 
lányoknál pedig Rácz Mónika 
győzött. Senior kategóriában 
is indulhattak a falmászók - a 
harminc év fölöttiek már 
öregnek számítanak - , itt Si-
mon Péter diadalmaskodott. 

T. V. 


