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Slágerajándékok ballagásra: ékszer és mobiltelefon 

„Mi búcsúzunk, és elmegyünk..." 

kell, szponzort keresnek az is-
kola feldíszítéséhez. 

- Ma már nem akkora üz-
let a ballagás, mint pár évvel 
ezelőtt - panaszolja az egyik 
belvárosi virágszalon ve-
zetője. - Mindenki szeretné 
minél olcsóbban megúszni a 
beszerzést, ezért sokan piacról 
vagy termelőtől vásárolnak. A 
virágárus szerint egy klasszi-
kus - fiúknak hosszú, a lá-
nyoknak kerek vagy gömb 
alakú - csokor ára kettőezer 
forinttól kezdődik, határ a 
csillagos ég. Ma már nem kö-
telező az egyforma ballagási 
öltözék, míg pár éve a kosz-
tüm volt divatban, az idén a 
szabóságokban sokan kabát-
kával kiegészített ujjatlan ru-
hára adtak megrendelést. - Az 
összkép a fontos - hangsú-

Miséi mondtak a nővérekért 
mellett - sokak szerint -
megszállottak. A fizetésük 
megalázóan alacsony, a 
munka nehéz, sok és nagy 
szakértelmet kíván. 

Az ő esetükben nem lehet 
hálapénzre hivatkozni, mert 
ők legfeljebb egy meleg kéz-
szorítást, netán egy doboz 

Szabó Péter kezdte meg a visszaszámlálást . 
(Fotó: Tésik Attila) 

Munkatársainktól 
Szegeden és a megyé-

b e n a h é t v é g é n t ö b b 
eze r d i á k int búcsút a z 
osztálytársaknak, kedves 
tanároknak, és nem utol-
sósorban az iskolának. A 
ballagás jó a lka lom arra , 
hogy összegyűljön a ro-
konság. Az együttlét örö-
m e mellett sokan d r á g a 
a j á n d é k k a l t esz ik m é g 
e m l é k e z e t e s e b b é a bú-
csút a k ö z é p i s k o l á t ó l . 
Bal lagási k ö r k é p ü n k b e n 
i s k o l a v e z e t ő k e t , v e n -
déglősöket , v i rágüzletek 
és d i v a t s z a b ó s á g o k ve-
zetőit , va lamin t a z érin-
tetteket kérdeztük meg. 

meg tud szüntetni. Tény az is, 
hogy csökkenteni kellene a 
vizek szervesanyag-tartalmát, 
mert ez - a mélyfúrású kutak 
vizének hőmérséklete mellett 
- jó tápanyagként elősegíti a 
bejutott baktériumok elszapo-
rodását. 

Baj az is, ha az ivóvíz 
egyes összetevői, így az am-
mónium vagy az arzén meg-
haladja a szabványban előírt 
határértéket. A csongrádi kis-
térségben vizsgált 12 közkút 
közül nyolcnak a vizében az 

lyozza Csizmadiáné Fülöp 
Éva üzlettulajdonos. Ilyenkor 
jóformán nincs két egyforma 
ruha, alkattól, ízléstől és 
pénztárcától függően igazítják 
a tinikre a legmegfelelőbbet. 
A zömében szürke vagy vilá-
goskék öltözékek ára 10-16 
ezer forint. 

Nagy Zsuzsanna, a szentesi 
Boros Sámuel Közgazdasági 
és Humán Szakközépiskola 
végzős tanulója izgalommal 
várja a ballagást. Most jött rá, 
hogy mennyire szeretett isko-
lájába járni, hiányozni fognak 
neki a tanárok, a diáktársak. A 
hódmezővásárhelyi Cziczka 
Barbara, a Corvin Mátyás 
Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola diákja 
arra kíváncsi, vajon milyen 
útravalóval látja el őket az 

bonbont kapnak a hálás be-
tegtől. Dolgoznak éjjel, nap-
pal, túlórában, emelik a napi 
több mázsa terhet, elviselik a 
szekatúrát, ha nyűgös a be-
teg. A makacs hivatástudat-
tal megáldottak kitartanak, a 
többiek meg elhagyják gyor-
san a pályát, s mennek a szu-

ammóniatartalom az EU-
szabvány határértéke fölött 
van. Négy pedig a vas miatt 
kifogásolható. A Szeged kör-
nyéki községekben sok olyan 
kút működik, amelynek a vi-
ze a vastartalom szempontjá-
ból a mágyar előírásoknak 
megfelel, de az EU már kifo-
gásolná. Minőségi probléma, 
ha hiányoznak olyan kémiai 
összetevők, amelyekre az em-
beri szervezetnek szüksége 
lenne. A megyében ilyen a 
fluorid hiánya és a víz ke-

utolsó osztályfőnöki órán Sza-
nyi Marianna tanárnő. Nagy 
Krisztina is az őt búcsúztatók 
között lesz: a ballagás napján 
fölvirágozzák az épületet, a 
végzősök tarisznyájába pogá-
csát, sót és könyvet rejtenek. 
A szegedi Horváth Csaba, a 
Kőrösy József Közgazdasági 
Szakközépiskola végzőse in-
kább az érettségi miatt izgul, 
a ballagás napja szerinte arra 
jó alkalom, hogy összegyűljék 
a rokonság. A Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnázium padját 
hagyja el Hatvani Donát, aki 
már túl van az ez alkalomból 
szervezett németországi uta-
záson. Megközelítőleg 100 
ezer forintra becsüli a család 
kiadásait, ebben benne foglal-
tatnak már az ajándék, az új 
öltözék, a meghívók, a tabló-

permarketekbe eladónak, a 
bankvilágba tisztviselőnek, 
netán Ausztriába az itthoni 
bér többszöröséért. A fiata-
loknak eszébe sem jut ezt a 
hivatást választani, utánpót-
lásra a kórházak nem épít-
hetnek. 

A nővérhiány aggasztó, s 

ménysége. Egy-egy kút vize 
több komponens miatt is ki-
fogásolt lehet, így fordulhat 
elő, hogy ha az unió direktí-
vái szerint minősítenénk a 
vizsgált 148 kutat, akkor csak 
négynek a vize lenne megfe-
lelő - hangsúlyozta Fodré 
doktornő. 

Igaz-e, hogy már a nyolc-
vanas évek elején kiderült: az 
Alföld déli részén egyes 
mélyfúrású kutakban a lite-
renként megengedett 50 mik-
rogrammnál nagyobb meny-

képek és a vendéglátás költsé-
gei is. Az ajándékok között 
idén a mobiltelefon a sláger, 
sokan számítanak mutatós ék-
szerekre is. Pető Tiborhoz, a 
Tisza Lajos Könnyűipari 
Szakközépiskola tanárához 
idén először jönnek szerená-
dozók, három osztályát saját 
készítésű pogácsával, vala-
mint üdítővel és pezsgővel 
várja. 

A Kiskőrösi Halászcsárdá-
ban hattól harminc főig fog-
laltak a családok asztalt, a 
gondosan készülők már janu-
árban megtették ezt. Aki az 
utolsó pillanatban gondol er-
re, az csak szerencsével talál-
hat magának helyet. A szege-
di éttermekben a menük ára 
800 és 3300 forint között vál-
tozik. 

még inkább az, hogy a meg-
oldást idegenből verbuvált 
nővérek betelepítésével kí-
vánja megoldani az egész-
ségügyi vezetés, ahelyett, 
hogy valóra váltaná a régi 
ígérvényeket, s megfizetné, 
megbecsülné a gyógyításban 
nélkülözhetet len, itthoni 
nővéreket. Ám addig marad-
nak a szentmisék. 

K . K . 

nyiségben fordul elő arzén? 
A tisztiorvos szerint vizsgála-
taik igazolták, hogy az ivóvi-
zek 5,8 százaléka arzéntartal-
muk miatt kifogásolható 
minőségű: Rúzsán és Eperje-
sen két-két vízmű kútjának 
arzéntartalma jelentősen 
meghaladja az előírt mérté-
ket. A két faluban programot 
dolgoztak ki az önkormány-
zatok a vízminőség megjaví-
tására, jelenleg a lakosság 
elsősorban palackozott vizet 
fogyaszt. 

Fodré doktornő arról tájé-
koztatott, hogy a vízszolgálta-
tók feladata a vízminőség 
rendszeres ellenőrzése. Ezt 
akkreditált laboratóriumokban 
végezhetik. Az eredményről 
értesítik a területileg illetékes 
ÁNTSZ-t. Mindezeknek a kö-
telezettségeknek a betartása, a 
tisztiorvosi szolgálat vizsgála-
taival együtt biztosítják, hogy 
a megyében nem fordult még 
elő ivóvíz miatti egészségká-
rosodás. 

N . Récz Judi t 

Már csak tizenöt nap van 
hátra, és Szentesre jön a fél 
világ. A Panoráma teraszán 
Szabó Péter, az önkormányzat 
sportbizottságának elnöke 
kezdte meg a visszaszámlálást 
csütörtökön, és május 26-áig 
minden délben egy-egy köz-
életi személyiség, ismert 
sportember vagy tehetséges 
diák tép majd le egy lapot az 
I. nyílt kyokushin karate Eu-
rópa-bajnokságot beharango-
zó tábláról. 

Hogy a Nemzeti Sportvá-
rosban küzdhetnek meg egy-
mással nem csak az öreg kon-
tinens, hanem távolabbi föld-
részek legjobb karatékái is, az 

Munkatársunktól 
Az idén immár ötödik al-

kalommal rendezi meg a Sze-
gedi Aranyhaj Alapítvány az 
ország egyik legrangosabb 
fodrász- és kozmetikusverse-
nyét, az Aranyhaj szépség-
fesztivált. Május 13-án, vasár-
nap, délelőtt 9-től délután 6 
óráig hazánk minden szegle-

a szentesi Brezovai Sándor 
sportdiplomáciai sikere. A 
Magyar Tradicionális Kyo-
kushin Karate Szövetség el-
nökeként sikerült kiharcolnia, 
hogy Franciaország helyett 
hazánk nyerje el az EB meg-
rendezésének jogát. Arra pe-
dig nemigen volt még példa, 
hogy egy olyan kisvárosban, 
mint amilyen Szentes, Euró-
pa-bajnokságot bonyolítsanak 
le, legyen bármelyik sportág-
ról is szó. A Nemzeti Sportvá-
roshoz mindenesetre méltó 
lesz az esemény, amely Szabó 
Péter reményei szerint akár 
hagyományteremtő is lehet. 

B. I . 

téből, így például Buda-
pestről, Győrből, Miskolcról, 
Debrecenből, Paksról, Mo-
hácsról, s természetesen 
Csongrád megye városaiból 
érkező szépségiparosok mérik 
össze tudásukat a 624. Számú 
Ipari Szakmunkásképző Inté-
zet Kálvária sugárúti aulájá-
ban. 

A megye kút/amak többségé „rossz" vizet ad 

Mit iszunk majd az EU-ban? 
A kutak mélyén 

Az ÁNTSZ összesen 148 közüzemi 
kút vizét vizsgálta meg Csongrád, Hód-
mezővásárhely, Kistelek, Makó, Móra-
halom, Szeged, Szentes térségében. A 
magyar szabvány szerint ammóniatar-
talma alapján megfelelő, illetve tűrhető 
minősítést kapott 139 anyakút, az EU-
előírásnak azonban csak 19 felel meg, 
129 viszont nem. A hazai normák alap-

ján vastartalmuk miatt nem sorolható 
a kifogásolt kategóriába 131 ivóvízkút, 
az unió viszont 48 ellen emelne kifo-
gást. Az arzéntartalom a magyar szab-
vány követelményei szerint 140 helyen 
megfelelő, illetve tűrhető, és csupán 8 
esetben lépi túl a megengedett szintet. 
Az EU-szabvány már 84-et sorol az 
utóbbi kategóriába! 

Két éve az iskola címere 
díszíti a ballagási tarisznyát - " 
mondja dr. Szeghalmi Zoltán-
ná, a Móra Ferenc Szakkö-
zép- és Szakmunkásképző Is-
kola tanára. Az idén az intéz-
ményből 12 osztály ballag el, 
ebből 90 nappalis és 170 esti 
tagozatos diák. Az iskola mél-
tóképpen búcsúzik a vén diák-
jaitól: virágba borulnak a tan-
termek és a folyosók, színes 
virágfüzérrel „rajzolják fel" a 
táblára a búcsúverset és a tan-
teremajtóra az osztályjelölést. 
A Deák Ferenc Gimnázium-
ban tegnap tartották a bolond 
ballagást. Ilyenkor a búcsúzó 
diákok maskarába öltözve jár-
ják végig az osztályokat, tré-
fálják meg egymást és taná-
raikat. Az iskola hagyomá-
nyai szerint a tanárok bú-
csúműsorral kedveskednek a 
negyedikeseknek. - Szomba-
ton várhatólag 2000-2500 
hozzátartozó és ismerős kö-
szönti a nebulókat - tudtuk 
meg Révész Mihálytól, a gim-
názium igazgatójától. A diá-
koknak nem okoz gondot a 
dekorálás: a kínálat bővítése 
érdekében évről évre igazi öt-
letparádéval állnak elő. Ha 

A l á n y o k n a k g ö m b , a f iúknak hosszú csokor duká l . (Fotó: Karnok Csaba) 

Szentmisét mondott a 
nővérekért tegnap Szegeden, 
a dómban az ápolónők nem-
zetközi napján a megyés 
püspök, Gyulay Endre, kö-
szöntötték őket a tisztiorvosi 
szolgálatnál, s a kórházban. 
Ez a legtöbb megbecsülés -
meg esetleg egy-egy hálás 
tekintet - , ami és amennyi 
egész évben jut nekik. Azok, 
akik ottmaradnak a betegágy 

A megye kútja, 

Mit 
Ha az ivóvíz szennyezett-

ségéről hallunk, általában 
bakteriológiai fertőzöttségére, 
illetve „szagosítására", klóro-
zására gondolunk. A szakem-
berek viszont összesen 64 
vízszennyező kémiai anyagot 
tartanak nyilván, igaz, ezek 
közül csak tizenegyet vizsgál-
nak rendszeresen. 

- A bakteriológiailag kifo-
gásolható, magas összcsíra-
számú víz elsősorban a Békés 
megyével határos községek-
ben fordul elő. Mivel Csong-
rád megyében Makó környé-
kén épült ki legrégebben -
mintegy 40 éve - a közüzemi 
vízellátás, ott és a szentesi já-
rásban több a probléma, mint 
másutt - válaszolta lapunk 
kérdésére Fodré Zsófia, az 
ÁNTSZ Csongrád Megyei 
Intézetének tisztiorvosa. -
Ezért erre a térségre különö-
sen odafigyelünk. A bakterio-
lógiai szennyezettség jelentős 
része a vízvezeték-hálózatok 
műszaki problémáiból adó-
dik, amelyeket az üzemeltető 

Piszkos kezek 
Kérdezd a politológusokat - mond-

ja a szerkesztő, miután hosszasan si-
labizálja a hírügynökség legújabb kis-
gazdaügyi információját, de saját be-
vallása szerint nem érti. Telefonok. 
Nincs politológus, aki megszólalna 
kisgazdatémában. Azt mondják, ne 
várjam tőlük, hogy ennyire alászállja-

nak. Ami most megy, az már nem a politológia tárgya. 
Hanem? A legkitartóbb homo politicusok, azok a 

polgárok, akik még nem adták föl, hogy megértsék a 
saját, politika által bőven befolyásolt jelenüket, ők 
sem azon törik magukat, hogy kitalálják, mit jelent az 
ügyrendi bizottság ellenzéki tiltakozás dacára fogal-
mazott álláspontja. Ebben egyébként az áll, hogy a 
házelnök ültesse csak át Torgyán Józsefet a független 
frakcióba - hiszen a kisgazdák közül kizárták. A 
nézők még azt látják, hogy az ügyrendi bizottságban 
megtévesztették és nagyhirtelen kicserélték a két Tor-
gyán-párti tagot Torgyán-ellenesekre. Szóval a tor-
gyántalanítási projekt végrehajtói nem válogatnak az 
eszközökben. 

A polgár a köztévét nézi, abban Lányi társelnök úr 
olyanokat mond, amilyeneket a legbőszebb ellenzék 
se, soha. Azt mondja, hogy kilopták az emberek sze-
mét. A gazdálkodókét, a vidéken élőkét, mindenkiét. 
Azt mondja, hogy soha még ennyi lehetőség - magya-
rán: ennyi pénz - nem adatott az agrárium felvirágoz-
tatására és a vidék fejlesztésére, mint az elmúlt majd' 
három évben, és a felvirágoztatást és fejlesztést a 
programjába fogalmazó párt emberei a saját zsebüket 
tömték tele a „lehetőségekkel". Lányi a lényegre ta-
pint, ám post festam. El van késve. A pénz el van sí-
bolva. A „kisgazdaság" el van lehetetlenítve. A kisgaz-
da kezek be vannak piszkítva. 

És akárhol ülnek a Házban, így szavaznak. Ezután 
is, immár kendőzetlenül piszkosan - „a jó oldalon". 
Kedves politológus uraimék! Tényleg olyan jól jött 
volna ki a Fidesz a kisgazda vircsaftból? 

tLlüh 

Európa legjobb karatékái 
harcolnak Szentesen 

Már csak 
tizenöt nap! 

Szépségfesztivál Szegeden 

Aranyhaj 2 0 0 1 


