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Hannibál eurója 
Régebben azt, hogy „Hannibal ante por-

tás", latin műveltség híján (mi még oroszt 
tanultunk), meg persze némi rosszalkodás 
révén úgy fordítottam magamnak, hogy 
„Hannibál azelőtt portás volt." Pedig a ki-
fejezés köztudomásúlag azt jelenti, hogy 
„Hannibál a kapuk előtt", vagyis a vész kö-
zel. 

„Áraink forintban értendők és az áfát is 
tartalmazzák" - olvastam egy belvárosi ol-
csó bolt kirakatán belesve, a félhomályos üz-
letbelső pénztára fölé tűzött föliraton. A 
boltosok talán arra gondoltak, hogy a ház-
tartásában mérsékelt árucikkeket fölhal-
mozó vásárlóközönség zsebében már hem-

zseg a tömérdek euró, s csak a cédula tart-
ja vissza őket attól, hogy erőszakoskodni 
kezdjenek a pénztárossal, „Euróban akarok 
fizetni!" kiáltásokat hallatva. 

Mindez még akkor is szép, ha eszünkbe 
idézzük, hogy a forint eurósítása még odébb 
van kicsikét. 

„Euró ante portás" csavarhatjuk ki az 
ókori figyelmeztetést, kipöccintve belőle sze-
gény divatjamúlt Hannibált, beillesztve vi-
szont a korszerű eurót, amely kisebb, mint 
a behemót punok, nem kell neki elefánt, 
mint az ókori hódítóknak, mégis bent jár 
már a magvar (porcelán)boltokban is. 

Nyi las Péter 

Új plébános a szegedi dóm élén 

Nagyobb hangsúlyt a megelőzésre! 

December elseje 
az AIDS vi lágnapja 

Csongrád megyében 
1986 -ban jegyezték fel 
az első AIDS-es megbete-
gedést. M á r a már ez a 
szám tizenháromra nőtt, 
az utolsó regisztrálás 
idén történt. Kilencen kö-
zülük már nem élnek -
tudtuk meg dr. Tombácz 
Zsuzsannától, a Csong-
rád megyei ANTSZ jár-
ványügyi osztályvezető-
jétől. 

Ma Magyarországon 389 
regisztrált AIDS-beteget tar-
tanak számon. Dr. Kassai 
Miklós, a vásárhelyi kórház 
vérellátó osztályának főorvo-
sa szerint ez a szám nem tük-
rözi a valóságot. Ahhoz, hogy 
valós értéket kapjunk, ezt a 
számot kettővel kellene be-
szorozni. A főorvos elmond-
ta: hazánk a legenyhébben 
fertőzött országok közé tarto-
zik. Ez azzal magyarázható, 
hogy ésszerű óvatosság él az 
emberekben, illetve sem a ká-
bítószer-fogyasztás, sem a ho-
moszexualitás nem döntő sú-
lyú a lakosság egészéhez ké-
pest. Ugyanakkor - pont úgy, 
mint a világ többi országá-
ban - előítéletekkel viselte-
tünk az AIDS-be tegekke l 
szemben. Ez egyrészt abból 
fakad, hogy nem rendelke-
zünk pontos ismeretekkel a 
betegséggel kapcsola tban , 
másrészt viszont a fertőzött 
emberek titkolják betegségü-
ket. 

A mindennapi é le tben 
szinte elhanyagolható a fertő-
zés veszélye! A HIV-vírus el-
sősorban a vér, a sperma út-
ján terjed. Minimális az esé-
lye annak, hogy a vírus nyál 
és könny útján is fertőzzön. 
„Ez azzal magyarázha tó -
mondja a főorvos - , hogy a 
HIV-vírus ellenálló képessé-
ge nagyon gyenge. Amint ki-
kerül a szervezetből, pár órán 
belül elpusztul. Persze ez nem 
jelentheti azt, hogy nem kell 
óvatosnak lennünk! Az ésszé-

Anonim 
szűrés 

Munkatársunktól 
„Az anonimitás nem 

csak ada tvéde lem -
mondja dr. Kassai Mik-
lós, a vásárhelyi kórház 
vérellátó osztályának fő-
orvosa - , hanem orvose-
tikai, valamint betegeti-
kai kérdés is. A közvéle-
mény különlegesen ke-
zeli az AIDS kérdést, te-
hát nagyon oda kell fi-
gyelni az ada tvéde lem 
betartására. Mi 1985 óta 
v izsgá l juk az ezi rányú 
fertőzöttséget. A vizsgá-
lati anyag kódszámmal 
megy tovább a vírusla-
bora tór iumba . Ha gya-
nús, vagy pozitív ered-
mény szüle t ik , akkor 
megismétlik a vizsgála-
tot. A kritikus esetekben 
a vizsgálati anyag felke-
rül az országos központi 
laborba. Ott több mód-
szerrel is megismétlik a 
vizsgálatokat. Ha ott sem 
ál lapí t ják meg a fer tő-
zöttség tényét , akkor a 
kódszám segí tségével 
azonos í t juk a személyt 
és beh ív juk egy ú j abb 
vérvételre. Itt találkozunk 
e lőször személyesen , 
mert az esetleges vírusta-
lá lkozásról beszé lnünk 
kell. Ekkor kérdések for-
májában megtörténik az 
első vizsgálat." 

rű óvatosság a bizonytalanság 
esetében is szükséges. Egy 
HIV-es környezetben legyen 
külön poharunk, szappanunk, 
törülközőnk!" 

Magyarországon az AIDS 
elsősorban szexuális úton ter-
jed. A nőknél főként a vér, a 
férfiaknál pedig a sperma tar-
talmazza a HIV-vírust. Nem 
minden esetben jár fertőzés-

sel egy vírushordozó és egy 
egészséges ember szexuális 
kapcsolata. A veszély fennáll, 
főleg ha a szexuális aktus so-
rán hámsérü lés történik, 
ugyanis akkor a vírusnak le-
he tősége van arra, hogy a 
partner vérével keveredjen. 
„A gumióvszer megvéd az 
AIDS-től - folytatja a főorvos 
- , de csak akkor, ha nincs 
másfaj ta testi érintkezés." 

A betegség k imuta tása 
nem egyszerű, ugyanis van 
egy úgynevezett „ablak re-
akció", amely a fertőzés kez-
detétől akár hat hónapig is 
tarthat. Ez azt jelenti, hogy a 
vírus ez idő alatt megtapad a 
sejtben és csak ezt követően 
tudják kimutatni a fertőzést a 
szokásos szűrővizsgálattal. 

A fertőzött beteg már az 
első pillanattól kezdve gyó-
gyíthatatlan állapotban van. 
Az AIDS lappangási ideje na-
gyon hosszú, akár a tíz évet is 
elérheti. Ebben az időszak-
ban a vírushordozónak nin-
csenek tüneti panaszai. Kü-
lönböző gyógyszerekkel tör-
ténik a kezelés, amelyek akár 
évekkel is meghosszabbíthat-
ják egy beteg életét. „Sokan 
nem az AIDS-be halnak bele 
- folytatja a főorvos ha-
nem a társbetegségekbe, ame-
lyek az immunrendszer hiá-
nya miatt alakultak ki." 

Az USA-ban és több Nyu-
gat-Európai országban most 
is folynak kísérletek egy új 
gyógymód alkalmazására. A 
módszer alapja olyan, mint 
az influenza elleni védőoltá-
sé. A HIV-vírus egy válfaját 
jut ta tnák be a szervezetbe, 
amelynek hatására a beoltott 
szervezetben ki fe j lődik a 
megfelelő védőanyag, és így 
az nem kapná el a betegséget. 
„Az orvostudomány fejlődé-
sét figyelembe véve - hang-
súlyozta dr. Kassai Miklós -
remélem, pár éven belül gyó-
gyítható lesz ez a betegség 
is." 

Sebesi Ri ta 

Kondé atya hatvan pontja 
Kondé Lajos plébános 

örökmozgó, dinamikus 
ember benyomását kelti 
bennem. Éles tekintete, 
erős, határozott kézszorí-
tása csak megerősíti felte-
vésemet. A belvárosi plé-
bánia új vezetője tele van 
ötletekkel, elképzelések-
kel, s azokat világosan, 
részletesen ki is fejti. Azt 
mondja: „szeretnénk min-
denkit hívni, hogy műkőd-
jön együtt velünk egy jobb 
jövőért, egy otthonosabb 
egyházért és azért, hogy 
Isten országa épülhessen 
mindannyiunk közös mun-
kája által." 

- Plébános úr, váratlanul 
érte a dóm, a plébánia élé-
re való kinevezés? 
- Igen. Ahhoz képest, hogy 

ez az első plébánosságom... A 
dóm ugyanis valami különleges 
minden szempontból, nem be-
szélve arról, hogy központi sze-
repet tölt be ebben a környezet-
ben. Amikor megkaptam a ki-
nevezést, az futott át az agya-
mon: mi lesz most!? Azután 
megnyugodtam, leültem és csi-
náltam egy munkatervet. Hat-
vanegynéhány pontban rögzí-
tettem, hogy mivel kell kezde-
ni, milyenek az elképzeléseim 
a plébániáról, a munkatársaim-
ról, a megszólítottságról, a 
megszólításról. 

-A dómnak mint templom-
nak, idegenforgalmi funk-
ciója is van. Foglalkozott a 
gondolattal, hogy miként 
lehetne ezt kihasználni? 
- Először lelki síkon gon-

dolkodtam, hogy mit lehetne a 
plébánia területén csinálni. Az, 
hogy a dóm kiemelkedő sze-
repet tölt be a város életében, 
külön feladat. Hiszen a város 
építette, fogadalom volt a részé-
ről, s ezért kötelező, hogy meg-
különböztetett figyelemmel kí-
sérjük, miként sugárzik vissza 
a város életére. Nagyon fon-
tos, hogy akik bemennek a 
dómba, találjanak valamilyen 
ismertetőt, megszólítást, prog-
ramot. 

-Európa egyik legnagyobb 
és legszebb orgonája külön 
kincse ennek a templom-
nak. Felújítása több tízmil-
lióba kerülne... 

Kondé atya szerint meg kell szólítani az embereket, ha betérnek a dómba. 
Akár hivekről van szó, akár turistákról. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Életút 
Kondé Lajos plébános, prépost Pitvaroson született 

1960 októberében. Szülei felvidéki magyarok, onnan te-
lepítették ki őket. Középiskoláit a kecskeméti piaristák-
nál végezte, majd a szegedi szemináriumban folytatta 
tanulmányait. Pappá 1984-ben szentelték. Első kineve-
zését az alsóvárosi plébániára kapta. Itt káplánként 
töltött el 5 évet. Azt követően került a dómba, ahol 
szintén káplánként szolgált, ezzel egyidejűleg Gyulay 
Endre megyés püspök az egyházmegye ifjúsági referen-
sének nevezte ki. Ebben az időben kezdte meg műkö-
dését a Katolikus Ifjúsági Iroda - az ő irányításával. 
1994-ben a Szent Imre Kollégium igazgatója lett, vala-
mint az egyetemi lelkészi teendők ellátásával is megbíz-
ták. 2001. augusztus elseje óta a dóm plébánosa. 

- Fontos, hogy a dóm egy 
kultúrcentrum legyen. A sza-
badtéri, az orgonahangverse-
nyek mind hozzá kötődnek, te-
hát művészi aspektusokból is 
kötelességünk adni valamit 
azoknak az embereknek, akik 
betérnek hozzánk. Én nagyon 
remélem, hogy sikerül szinten 
tartani, s ha lehet, javítani is az 
orgona állagán. Ha pedig fel-
újítjuk, akkor ismertessük meg 
a várossal: az iskoláknak meg-
hirdetjük, hogy bejelentkezhet-

nek, felvisszük őket az orgo-
nához, megmutatjuk, hogy mi-
ként működik. Ha pedig hang-
versenyt adunk, akkor igenis 
legyen kivetítés, programfüzet, 
minden, ami ehhez dukál. 

- Plébános úr, ha már a 
hangversenyekről esett szó, 
református templomokban 
igen, katolikusokban még 
nem hallottam, hogy tap-
solnának egy-egy koncert 
után. Miért nem? 
- Szokás kérdése. Én nem 

látok semmi rendkívülit abban, 
hogy egy katolikus templom-
ban is tapsoljanak a hangver-
seny után. 

- Altalánosságban egyre el-
fogadottabb a nézet, hogy 
napjainkban a papok poli-
tizálnak a szószéken. Erről 
mi a véleménye? 
- Az a kérdés, hogy mi a 

politika? Számomra a „polis" 
azt jelenti, hogy a közéri, a 
közügyekért felel az ember, 
illetve hogy figyel a köz dol-
gaira. Ez nem pártpolit ika. 
Látni kell, hogy mi van a vi-
lágban, a hétköznapjainkban. 
Nagyon megfogott egy fiatal 
esete: annyi pénze maradt egy 
napra, hogy egy kefirt és egy 
zsemlét tud venni... Ha ez hi-
degen hagy engem, akkor én 
nem törődöm azokkal, akik 
rám vannak bízva! Márpedig 
a politika, de az egyház is, tö-
rődjön azokkal, akik rá vannak 
bízva, akiket meg akar szólí-
tani. S nemcsak a felső tízezer-
rel, hanem az említett kategó-
riával is. Tegye fogékonnyá 
az embereket a problémák 
iránt - mondotta Kondé Lajos, 
a dóm plébánosa. 

Kisimre Ferenc 

Diákparlament Mórahalmon 
Munkatársunktól 

.Ami a szívedet (még min-
dig) n y o m j a " c ímmel , no-
vember 30-án, pénteken me-
gyei tiniparlamentet rendez-
nek Mórahalmon. A homok-
háti város második alkalom-
mal házigazdája a tanácsko-
zásnak, amelyen a Csongrád 

megyei általános iskolai diá-
könkormányzatokat képvise-
lő gyerekek és a segítő peda-
gógusok oszt ják meg egy-
mással tapasztalataikat. 

A rendezvény megszerve-
zését a Dél-Alföldi Regioná-
lis Ifjúsági Tanács, az Okta-
tási Minisz tér ium, a Soros 

Alapí tvány és a Csongrád 
Megyei Közgyűlés támogat-
ta. 

„A megyei tiniparlament-
re ötvenkét iskola küldöttsé-
gét vár juk" - tájékoztatta la-
punkat Porkoláb Mihály, a 
Móra Ferenc Általános Isko-
la és Szakiskola pr-igazgató-

he lye t te se . A ta lá lkozón az 
ifjúságpolitikai koncépció, az 
oktatási jogok megvi ta tása 
mellett a mintaértékű diák-
önkormányzat i programok-
ról is szó esik, ezen felül öt-
letbörzén cserélnek gazdát a 
diákképvise le tek munkájá t 
segítő javaslatok. 

i ^xgö BpmM) 
Szerezzen családjának 

egy maradandó emléket! 

Újszülött gyermeke fotóját és születési 

atotaita űj. 
A p r ó b a n a l e g a p r ó b b á k 

rovatában megjelentetjük.. 
Hívja bizalommal Kószóné Mónikát 

a következő telefonszámon: 

Kérésére otthonában keressük fel Önt! 

J U T FŰTÉS-GÁZ-SZANITER 
RENOVA C24 E 
24 kW kombi, ion., kém. 103 990 Ft |<5gg2fir 
^Berettá 
IDRABAGNO 
11 AP modulációs vízmelegítő 29 990 Ft 
CIA0 24CAI 
kombi, ion., kém. 112990 Ft 

^JjUNKEFIS 
Euroline ZW23 
kombi, ion., kém. 
Euromaxx ZWC 24-1 MFK 
kombi, ion., kém. 
W 275 vízmelegítő 32 300 Ft 

VUW 240-3 PRO 
kombi, ion., kém. 
VUW 240-5 Plus kombi 
ion., kém., tartozékokkal 255 978 Ft 

RBC 20i 24 k W kombi, ion., kém 
IP45 - kád fölé is szerelhető, 
mikroprocesszor vez. 119 990 Ft 
HŐKOZPONT R206 24 kW fűt. ion kém 
+120 iHoidú tároló 224 990 Ft 

ü vmmí max 
Termo Color PA/E 3 V 25 kW 

•ZMtöttvas, ion., 100 I tárolóval 208 635 Ft 
Termo Color 25/E 
öntöttvas, ion. 117 109 Ft 

S a r i s t o n 
EURO S6A 80 I gázbojler 5 0 513 Ft 
Fura SGA1201 gázbojler 56 255 Ft 
t h T + R f V i a T E K N I K 

DK 600x1000 lapradiátor 13 682 Ft 

(ft ZEUSZ F8.50 látványkonvektor 
parapetes 7 2 6 0 0 Ft 

tamdüMskassm Megatherm Szerelvénycentrum 
Szeged, Dorozsmai út 33. Tel.: 6 2 / 5 5 9 - 1 3 0 
(volt AGROKER-telep, bejárat a Budapesti útról) 

HIRDETESI LEVELEZŐLAP-
ÁRUSÍTÁS 

Szerencsevár 
Szeged, TESCO 

Gondolt már szerettei megajándékozására? 

ARÁCSONYI HITELAKCIÓVAL 
vásárlásaihoz kedvező feltételű 

hitelt nyújt 
a Mórahalom és Vidéke 

Takarékszövetkezet. 

VELÜNK ERDEMESÜ 
Saját erő befizetése nélkül 

az éves hitelkamat 

^SAK most évi 15,9% 
e J j f f i d : 1 9 , 4 8 - 3 2 , 9 5 % 

K IRENDELTSÉGE INK: 
6782 Mórahalom, 

Millenniumi sétány 1. 
Tel.: 281-006 

6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 4. 

Tel.: 284-064 

6783 Ásotthalom, 
Szabadság tér 2/A. 

Tel.: 291 448 

6787 Zákányszék, 
Szegfű J. u. 51/A. 

Tel.: 290-776 

6753 Szeged-Tápé, 
Budai Nagy A. u. 27/C 

Tel.: 495-644 

6727 Szeged-Petőfi-
telep, Csap u. 57. 

Tel.: 425-635 

RENDKÍVÜLI 
KARÁCSONYI 
CIPÖVÁSÁR 

A MARY CIPŐBOLTBAN. 
Kedvező áron csizmák és 

cipők már 4000 Ft-tól 
november 27-től. 
Nyitva tartás: 
hétfő zárva, kedd 9 - 1 8 - i g , 
szerda 9 - 1 8 - i g , 
csütörtökön 9 - 1 8 - i g , 
péntek 9 - 1 8 - i g , 
szombat 9 -13 - i g . , 

<S> H Y u r i D n i 
A K C I Ó 

MOST! 
ÉRDEKLŐDJÖN SZEMÉLYESEN 

ÉV VÉGI AKCIÓINKRÓL. 

Hitel 20% befizetésétói, 
legalacsonyabb havi törlesztés, 

autóbeszámítás, 
kedvező CASCO, vagy CASCO 

nélküli konstrukció. 
< g > H Y u n o n i s u m g m n : 
Kecskemét, Petőfi S. u. 7. 
Tel : 7 6 / 4 1 7 - 4 4 9 
Kiskunhalas, Szabadkai 
út 29. Tel: 7 7 7 5 2 5 - 0 0 5 


