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Dávid Ibolya 
könyvpremierje 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Zsúfolásig megtelt tegnap este a 
Kárász utcai Átrium, ahol a szege-
di Tisza Konzervatív Kör vendége-
ként Dávid Ibolya igazságügy-mi-
niszter, az MDF elnöke mutatta be 
a Miért éppen én? címmel kiadott 
könyvét. A legnépszerűbb hazai po-
litikus közéleti szereplőkkel és mű-
vészekkel, többek között Antall Jó-
zseffel, Presser Gáborral, Göncz Ár-

páddal, Müller Péterrel, Pitti Kata-
linnal folytatott beszélgetéseit tar-
talmazza a kötet, amelynek szerző-
je Kálmán Zsuzsa újságíró. A ren-
dezvényen a házigazda szerepét be-
töltő Solymosi Frigyes akadémikus 
azzal indította a kötetlen, baráti 
hangulatú beszélgetést: a miniszter 
asszony nagy népszerűségét kultú-
rált politizálásának köszönheti, an-
nak, hogy sohasem törekszik el-
lenfelei földbe döngölésére. 

Lángolt az avar 

nnt 

Tíz hektáron égett tegnap délután az aljnövényzet Kistelek mellett, 
a Kiszer, más néven Kutyanyak elnevezésű tanyák közelében. A 
lángok ötven méternyire „megközelítették" az épületeket, ám a 
nagy erőkkel helyszínre vonuló tűzoltók megfékezték a lángokat. A 
balástyai és a kisteleki tűzoltók mellett szentesiek, csongrádiak, 
szegediek, valamint kiskunfélegyháziak is részt vettek az oltásban. 
A tüzet öt óra körül eloltották. A lángok a közeli tanyákra nem 
ter jedtek át, a közeli fenyőerdő azonban húszméteres sávban 
meggyulladt. Mielőt t azonban nagyobb kár keletkezet t volna, 
megfékezték a lángokat. A tűz okát szakértők vizsgálják. Előzetes 
vélemények szerint elképzelhető, hogy egy mezőgazdasági járműből 
pat tant szikra gyújtotta meg a száraz avart. Fotó: Mískolczi Róbert 

Közgyűlési rendelet segítheti a lakótelepi felújítások megkezdését 

Kabátba öltözhet a panel 
Szegeden eddig helyi rendelet és 
önkormányzati támogatás híján 
nem vághattak bele a panellakások 
tulajdonosai nagyobb felújítások-
ba. Amennyiben azonban a már-
cius 14-i közgyűlés elfogadja az 
IKV Rt. előterjesztését, a lakókö-
zösségek is pályázhatnak a Szé-
chenyi-terv lakásfelújítási prog-
ramjaira. 

Míg a Széchenyi-terv lakásfelú-
jítási programjai közül a családi 
házak korszerűsítése rendkívül 
népszerű, addig a panelek rekonst-
rukciója egy helyben topog. Hege-
dűs Éva, a Gazdasági Minisztéri-
u m (GM) helyettes államtitkára 
elmondta, 2001-ben az úgyneve-
zett családi házas programban - la-
kossági energiamegtakarítások tá-
mogatására - több mint kétezer 
pályázatot fogadtak, az igényelt 
összeg nagysága elérte a 600 mil-
lió forintot. A magánszemélyek a 
beruházás költségeinek 30 száza-
lékát, legfeljebb 500 ezer forintot 
kaphattak az államtól. 

Ugyanakkor keveset mozdult 
előre a társasházak, elsősorban a 
panelek felújítása. Ezekre a forrá-
sokra ugyanis csak az önkormány-
zattal közösen pályázhatnának az 
érdeklődők, a költségeket három-
felé osztva: lakásonként maximum 
400 ezer lenne a vissza nem térí-
tendő állami támogatás összege, a 
másik 400-at az önkormányzat 
adná, a harmadik rész terhelné a 
felújítót. 

Szegeden eddig hiányzott az a 
helyi rendelet, amely lehetővé ten-
né azt, hogy a lakóközösségek és az 
önkormányzat együtt adjon be pá-
lyázatot a Széchenyi-tervhez. 

- Az IKV Rt. kidolgozta a felté-
teleket - nyilatkozta lapunknak 

Kerekes Péter, az IKV Rt. vezérigaz-
gatója - , s remélhetően a március 
14-i közgyűlés meg is szavazza az 
előterjesztést. - Az önkormányza-
ti támogatást a lakásalapból finan-
szíroznánk. A panelprogramban 
akkor vehet részt egy társasház, 
ha a lakóközösség a ház homlok-
zatának külső hőszigetelését, vagy 
a nyílászárók szigetelését és cseré-
jét mindenképpen vállalja. Az 
összes gépészeti felújítás csak ez-
tán következhet. 

Hegedűs György, a részvénytár-
saság ingatlangazdálkodási cso-
portvezetője hozzátette: 

- Azért beszélünk panelprogram-
ról, mert elsősorban a nagyüzemi 
technológiával épült házak felújítá-
sát szeremé támogatni a kormány 
és az önkormányzat. Előírás az is, 
hogy a házban minimum tíz lakás-
nak kell lennie. 

A szakemberek kifejtették: kíván-
csiak arra, vajon mekkora erők moz-
dulnak meg a városban a március 
14. után életbe lépő önkormányza-
ti rendelet hatására. Tartanak 
ugyanis attól, hogy a lakók nehezen 
jutnak majd közös nevezőre, hi-
szen sok családnak a közös költség 
kifizetése is gondot okoz. Nem egy-

szerű a megfelelő kivitelező kiválasz-
tása, s a pályázat megírása sem. Az 
önkormányzat csak azokkal a vál-
lalkozókkal tárgyal, akik referen-
ciamunkákat képesek felmutatni, 
továbbá felelősségbiztosítással ren-
delkeznek. Szegeden az elmúlt évek-
ben az úgynevezett német hitelből 
nyolc, önkormányzati tulajdonban 
lévő épületet újított föl az IKV a 
Roosevelt téren, a Temesvári kör-
úton, a Székely soron, a Csongrá-
di sugárúton, a Kereszttöltés utcá-
ban, a Kemes utcában és az Olajbá-
nyász téren. 

EK. 

Ha az önkormányza t megszavazza, akkor a panelban élők is pá lyázhatnak a Széchenyi-terv 
lakásfelújítási programjára. Fotó: Gyenes Kálmán 

Galgóczy Judit újra a Figarót rendezi Szegeden 

Ziláltabb és durvább a világ 
Az operatagozat művészeti vezetőjeként emlékezetes, 
egyéni látásmódú, modern előadásokat rendezett 
Szegeden a kilencvenes évek első felében Galgóczy 
Judit. Első itteni produkciója a Figaro házassága volt, 
amivel rögtön fesztiváldíjat nyert a prózisták éves se-
regszemléjén. Most újra ezt a Mozart-operát állítja 
színpadra, a premiert pénteken tartják. 

André Chénier, La Lupa, Oedipus Rex, Carmen 
- szellemi kalandra csábító, ugyanakkor elementá-
ris érzelmeket megmutató, szenvedélyes produk-
ciók voltak Galgóczy Judit szegedi opera-előadásai. 
Érződött valamennyin, hogy jól kiegészíti egymást 
a képzett zongorista muzikalitása, érzékenysége és 
az új utakat kereső, szabadon gondolkodó színház-
csináló intellektusa. Galgóczy rendezett persze pró-
zát is, nem is akárhogyan: Spiró Csirkefejét Hőgye 
Zsuzsával a főszerepben - nagy siker volt. Most a 
régi Figaro házassága felújítására hívták meg, de me-
net közben kiderült, ú j bemutatóra van szükség, 
mert az évtizeddel korábbi díszletek és jelmezek 
nincsenek felhasználható állapotban. 

- Meglepett és boldoggá tett, hogy nem felújítás-
ra kell készülnünk, hanem egy teljesen új produk-
cióra. Ez a Figaro egészen más lesz, mint az, amit 
a kilencvenes évek elején csináltunk - mondja Gal-
góczy Judit, amikor rövid cigarettaszünetet tart a dél-
utáni világítópróba közben. Hogy mennyire lesz 
más ez az új Figaro? A rendezőnő erre azt feleli: a 
remekművek sajátossága, hogy őrzik frissességüket, 
„naprakészek". Úgy véli, a világ egy évtized alatt sza-
badabb és szabadosabb lett, ugyanakkor ziláltabb és 
durvább is. A Beaumarchais-darabban is szétziláló-
dik egy világ, amiben korábban rend volt. - Ilyen 
szempontból teljesen aktuális ez az anarchisztikus 
darab, hiszen ma éppúgy nem lehet tudni, mi a na-
gyobb veszteség: a rang és a pénz, vagy a szerelem 
és a hűség elvesztése. Mindezek a problémák reme-
kül keverednek és felszínre kerülnek az operában is, 
amelynek most ezt a vetületét próbáljuk felerősíte-
ni. Úgy érzem, mélyebb és keserűbb, ugyanakkor 
sokkal mulatságosabb előadás születhet így, mint 
amilyen a nagyon szép és kedvesen játékos, humá-
nus régi produkciónk volt. A múlt században mint-
ha kerekebb lett volna a világ, most inkább szét-
jsettséget érzek. 

luhász Katalin, Galgóczy állandó alkotótársa ter-
vezte a jelmezeket és a vörös-kék dominanciájú, iz-
galmas színpadképet. - A mai kort is jelzi a díszk-
ő n k , de azt is igyekszünk megjeleníteni, hogy 
visszük magunkkal a századok emlékezetét és pró-
aáljuk bekebelezni a stílusokat, de nem igazán tu-
lunk saját stílust teremteni. Remélem, olyanok is 

Kutyatejből készült gyógytea 
a rákos daganatok ellen? 

eljönnek majd megnézni ezt a produkciót, akik nem 
ismerik az operát. Itt a kitűnő alkalom, hogy egy ma-
gyar nyelvű színházi előadáson keresztül ismerked-
jenek meg ezzel a remekművel. A darab szövetén 
nem változtattam, megpróbáltam az alá-föléren-
deltségj viszonyok ingatagságát megmutatni. Mulat-
ságos az utolsó felvonás, amikor a behódolási vágy, 
az egzisztenciális biztonság miatt i félelem sze-
mélyes tragédiákat eredményez. Figaro helyében 
egy igazi lázadó fogná a leendő feleségét, összepa-
kolna és elutazna. Mi sem szoktunk elutazni, ma-
radunk, tűrünk és nyelünk. Ennek persze megvan 
az ára. Ezt fizetik meg az opera szereplői is: tűrnek 
egymástól mindent a végtelenségig. Szerintem ez ha-
lálosan mulatságos - ajánlja az örökzöld Mozart-
vígoperát a rendező. 

HOLLÓSI ZSOLT 

lüdományosan igazolt gyulladáscsökkentő hatása mellett forgalma-
zói daganatos betegségek kezelésére is javasolják az Afrikából szár-
mazó kutyatejfélét. A Szegedi Tudományegyetem kutatója szerint 
viszont az Euphorbia hirtáról még nem állítható, hogy rákgyógy-

Afrikából, Zanzibár szigetéről 
származik az a kutyatejféle, latin 
nevén Euphorbia hirta, aminek 
hatóanyaga egyes vélemények sze-
rint számos betegségre gyógyír. A 
kiskunfélegyházi Zombori Kata-
lin, a szer egyik népszerűsítője a 
daganatos betegségekben szenve-
dőknek is ajánlja a növény fo-
gyasztását. Az asszony nemrégi-
ben kezdeményezte a kutyatej 
gyógyszerré minősítését. 

- Évekkel ezelőtt találkoztam 
az euphorbia hatóerejével, hiszen 
több ismerősöm is a növényből 
készült teának tulajdonította gyó-
gyulását, valamint láttam egy do-
kumentumfi lmet egy súlyosan 
beteg kisgyermekről, aki az agyrák 
végső stádiumából gyógyult fel, 
pedig már az orvosok is lemond-
tak róla - emlékezett vissza Zom-
bori Katalin. 

A gyógynövényt egy magyar vál-

lalkozás szabadalmaztatta először 
Európában, a cégnek több mint 
hat évbe telt, mire hazánkban for-
galomba hozhatták. Szinte azon-
nal el is kezdődtek a szerrel kap-
csolatos kutatások, amelyek a rák 
kezelésében nem hoztak egyér-
telmű eredményeket, ezért „csak" 
gyulladáscsökkentő hatású gyógy-
készí tményként kerülhetet t a 
boltokba a teaként fogyasztható 
szer. 

A forgalmazó tapasztalata, hogy 
rák ellen is hatásos a gyógynö-
vény, ezért szeretné elérni, hogy 
hivatalosan is igazolt legyen a 
gyógyító hatása. 

- A tea filterezéséhez alaposan 
meg kell rostálni az összetört nö-
vényt, így a szárában található, 
por alakban megszáradó nedv, a 
növény igazi hatóanyagának jó 
része elvész - mondta Zombori 
Katalin. - Ezért arra törekszünk, 

hogy a teljes növény is forgalmaz-
ható legyen. 

- Közel hét éve kezdtük kutatni 
az Euphorbia hutában lévő gyógy-
hatású vegyületeket. A kutyatej-
félékkel foglalkoztunk, ezért mi 
kerestük fel az afrikai gyógynö-
vény magyarországi forgalmazá-
sát vállaló céget. A növény szá-
mos gyógyhatását megerősíthet-
jük, hiszen sikerrel alkalmazható 
gyomor- és bélpanaszok, görcsök és 
hasmenés kezelésében, valamint 
fájdalomcsillapító, illetve nagy 
mennyiségben nyugtató hatású. 
Eddig azt nem sikerült igazolnunk, 
hogy az Euphorbia hirta rák elle-
ni gyógyszer lenne - nyilatkozta la-
punknak Hohmartn fudit, a Szege-
di Tudományegyetem Gyógysze-
résztudományi Karának egyetemi 
docense. 

A kutató kiemelte: a szegedi 
vizsgálatok nem zárják ki, hogy az 
afrikai kutyatej féle hatékony lehet 
a daganatos betegségek kezelésé-
ben, de ahhoz, hogy rákgyógy-
szerként alkalmazhassák, továb-
bi kísérletek szükségesek. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Különleges bázis Algyőn 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Galgóczy Judit próba közben. Fotó: Mískolczi Róbert 

Együttműködési megállapodást kötött kedden a me-
gyeházán a Magyar Vöröskereszt, a Polgárőrszövet-
ség, a Tűzoltószövetség és a Csongrád Megyei Védel-
mi Bizottság. A szerződés az említett szervezetek és a 
védelmi igazgatás területi kapcsolatait szabályozza. 
Kaszás Mihály, a védelmi bizottság titkára elmondta: 
azért tartották szükségesnek a szerződéskötést, hogy 
az úgynevezett minősített esetek alkalmával, az egy-
séges irányítás mellett összehangoltan tudjanak dol-
gozni a különböző szervezetek. A megállapodás lehe-
tőséget teremt az önkéntesek részvételére a különbö-
ző honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatokban, és biz-
tosítja felkészülésüket, illetve tájékoztatásukat. Meg-

tudtuk márciusban megkezdi működését Algyőn a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság regionális műszaki men-
tőbázisa. 

A bázis a volt tűzoltólaktanyában lesz, ahol tizenkét 
fős, különlegesen kiképzett egység állomásozik majd 
speciális műszaki eszközökkel. Kaszás Mihály elmond-
ta: így egy helyen lesznek a műszaki elhárításhoz szük-
séges felszerelések, az új környezeti-vegyi elhárító gép-
kocsi, a hőlégsugaras gázkitörés-elhárító berendezés és 
a negyventonnás daru. Megtudtuk: a védelmi bizott-
ság tegnap úgy foglalt állást, hogy sajátos eszközeivel, 
lehetőségeivel támogatja a térségi légi mentés fejlesz-
tését, a Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai 
Klinikája mellett egy ideiglenes heliport létesítését, a 
meglévő leszállóhely átalakítását. 


