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A Szoptatásért Magyar Egyesü-
let mozgalmának eredménye-
képp ma már jó néhány üzlet-
ben, kultúrházban és hivatalban 
lehetősége van az édesanyáknak, 
hogy anyatejjel táplálják gyer-
mekeiket. A szoptatás ugyanis 
komoly gondot okoz az anyák-
nak: a két-három órai rendsze-
resség a lakáshoz köti őket. 

Hamarosan minden szoptatós 
édesanyának lehetősége lesz rá, 
hogy kimozduljon otthonról, és 
akár hivatalokba, akár üzletekbe 
is mehessenek. A Szoptatásért 
Magyar Egyesület feladatának te-
kinti, hogy minden lehetséges 
eszközzel támogassák a gyerme-
kek anyatejjel való ellátását. An-
nak az anyukának azonban, aki 
vállalja gyermeke természetes 
táplálását, gyakran le kell mon-
dania arról, hogy vásárlás vagy 

hivatali ügyintézés miatt kilép-
jen otthonról, hiszen a többórás 
várakozás során általában nincs 
lehetőség a szoptatásra. 

- Az Egészségügyi Világszerve-
zet azt javasolja, hogy a gyermek 
hat hónapos koráig kizárólag 
anyatejet kapjon - fogalmazott 
Nacsa Enikő belgyógyász, aki 
édesanyaként maga is tagja az 
egyesületnek. - Az egészséges 
szoptatás egyik feltétele, hogy 
igény szerint történjék, ez egy át-
lagos csecsemő esetében két-há-
rom óránkénti táplálást jelent. 
Ez az idő azonban gyakran nem 
elegendő ahhoz, hogy busz-
szal-villamossal elmenjen az 
anyuka vásárolni, ügyet intézni, 
vagy hogy esetleg részt vegyen 
egy kulturális programon. Egye-
sületünk ezért kérelemmel for-
dult a közintézményekhez és 
vállalkozásokhoz, hogy bababa-

rát területek kialakításával segít-
senek az édesanyákon. 

A Szoptatásért Magyar Egyesü-
let felajánlja, hogy azok az intéz-
mények, amelyek vállalják a 
szükséges helyiségek átadását, 
kirakhatják a mozgalom lógóját. 
Nacsa Enikőtől megtudtuk: a 
kezdeményezés bizony több ezer 
szegedi és a város környékén élő 
édesanyát érint, így az intézmé-
nyeknek, üzletházaknak is érde-
kük, hogy ezzel is segítsenek. 

A kezdeményezés eredménye-
képp máris számos hivatal és üz-
let vállalta a kis helyiségek kiala-
kítását, számos plébánia és kul-
túrház mellett a Szeged Plaza pe-
lenkázójának ajtajára is kikerül-
hetett az embléma. Az egyesület 
tagjai remélik, hogy hamarosan 
a legtöbb közintézmény is csatla-
kozik a mozgalomhoz. 

I. sz. 

Szociológusok konferenciája 
Másodszor rendezik meg Szegeden a Magyar 
Szociológiai Társaság éves közgyűlését. Ezzel egy 
időben rangos konferencia zajlik, amelyen a szo-
ciológusszakma jelesei képviseltetik magukat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Tudjuk-e összegezni azt, hogy a rendszerváltás 
utáni társadalom valójában milyen képződmény? 
Közelebb kerülnek vagy eltávolodnak-c egymástól a 
társadalmi csoportok? Lazul, esetleg erősödik-e az 
egyes rétegek közti kapcsolati háló - adta meg a 
mai szociológia és egyben a konferencia központi 
témáját Feleky Gábor, az SZTE BTK Szociológiai 
Tanszékének vezetője. 

A csütörtökön kezdődő kétnapos rendezvény 
első napján - Bot ka László szegedi polgármester 

és Mészáros Rezsó egyetemi rektor megnyitóbe-
széde után - négy előadást hallgathatnak meg az 
érdeklődök. A konferenciára Magyarországra ér-
kezik Szelényi Iván, az amerikai szociológusok 
egyesületének alelnöke. Őt Kolosi Tamás, Ferge 
Zsuzsa és Kemény István követi majd a pódiu-
mon. A nap a szociológiai társaság éves közgyűlé-
sével zárul, melynek 1998 után ismét városunk 
ad ot thont . A díjazottak itt veszik át a Polányi- és 
Erdei-díjakat. 

A zárónapon tíz szekcióülésen vitatkoznak és ér-
tekeznek a meghívottak. Téma lesz például: a ge-
nerációk helyzete és kapcsolatai, a digitális szaka-
dék, az „idegenekhez" való viszony. 

A csütörtökön és pénteken megrendezésre kerülő 
konferencia fővédnökei Mádl Ferenc államfő és Szi-
li Katalin, az Országgyűlés elnöke. 

A zsebesek is vásárolnak 
A közelgő ünnepek miat t nem csak vásárlók 
keresik fel nagy számban az áruházakat, üz-
leteket, hanem a zsebesek is. A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság tegnap közleményben hív-
ta fel a figyelmet arra, hogyan előzhetőek meg az 
a zsebtolvajlások: 

MUNAKTÁRSUNKTÓL 

- Kérjük, hogy a vásárlás folyamán ne tegyék látha-
tóvá a pénztárcájuk tartalmát, a legtöbb zsebtolvaj 
először „terepszemlét" tart, kiválasztja a pénzesebb 
személyeket, őket támadja meg. Lehetőség szerint 
a pénztárhoz már kiszámolt összeggel menjenek. 

- Minden értéket, pénztárca, gépjárműkulcs, ok-
mányok, lehetőség szerint a belső zsebeikben, ha 
nincs, a nadrág elől lévő zsebeiben helyezzenek el, 

ezzel is nehezítve a tolvajok, zsebmetszők „mun-
káját". 

- Lehetőség szerint ne egyedül, hanem családtag-
jaival vagy barátaival vásároljon, így jobban oda 
tudnak figyelni a vásárolt árukra és az értékekre. 

- A vásárlás közbeni pihenés, étkezés, italfo-
gyasztás során se lankadjon a figyelmük, a pénztár-
cájukat ne felejtsék egy pillanatra sem a pulton. 

- Ha valaki „véletlenül" önöknek megy, azonnal 
ellenőrizzék, hogy az értékeik megvannak-e. 

- Figyeljenek azokra a személyekre, akik átlátszó 
indokokkal próbálják önöket leszólítani, mert le-
het, hogy eközben az illető társa már hátulról, vagy 
oldalról közelít önök felé lopási szándékkal. 

- A bankkártyával együtt ne tárolják a PIN-kó-
dot, ugyanis ezzel a tolvaj könnyedén pénzt emel-
het le a számlájukról. 

Bababarát területek Szegeden 

Mozgalom a kismamákért 

Számos szegedi üzlet és hivatal felvállalta a bababarát területek kialakítását. Fotó: Kamok Csaba 

A rendőrség vizsgálja az öngyilkosságot 

Nem tudni, miért menekült 
a halálba a szentesi férfi 
Egyetlen ismerőse sem sejti, mi 
hajszolhatta öngyilkosságba a 
hatvanéves szentesi Sz. J.-t. A 
férfi hétfőn, nem sokkal 4 óra 
után Jókai utcai ot thonában 
szájba lőtte magát. A rendőrség 
azt is vizsgálja, hogyan kerül-
hetett hozzá a fegyver. 

Az idős férfi egyedül tartózkodott 
Jókai utcai házában, amikor ön-
gyilkos lett. Az udvari kisszobá-
ban ülve szájához emelte a fegy-
vert és lőtt. Orvosi szakvélemény 
szerint az ilyen irányú lövés 
mindig halálos: az agy létfontos-
ságú területeit roncsolja, leg-
többször az úgynevezett nyúlt-
agyvelőt. A boncolás azonban 
még nem állapította meg ponto-
san a sérülés jellegét. A holttest-
re az elhunyt felesége talált rá, ri-
adalmában a szomszédban lakó 
ismerőséhez futott, férje kereszt-
nevét kiáltozva. Gálfi Istvánná 
Etelka néni hívta ki a mentőket, 
akik már csak a halál beálltát 
tudták megállapítani. Valamivel 
később a helyszínre érkezett a 
rendőrség is. A férfi fia is rendőr, 
ám az kiderült, hogy az engedély 
nélkül tartott fegyver, amellyel 
öngyilkos lett, biztosan nem a fi-
úé. Az apa búcsúlevelet nem ha-
gyott hátra. 

Éppen Sz. J. házával szemben 
áll a római katolikus Jézus Szíve-
templom. Samu atya nem látta a 
hívek között az elhunytat, hi-
szen nem járt templomba. Azt 
mondta, ha ismerhette volna, 
valószínűleg nem követi el e tet-
tet: „ez olyan cselekmény, mely 
egyáltalán nem kedves a rncny-
nyei Atya előtt". 

A férfi hozzátartozóival nem 
tudtunk beszélni, nem találtuk 
otthon őket. A szomszédok vi-
szont normális életet élő, család-
ját szerető emberként ismerték 
Sz. J.-t, aki nyugdíjazása után a 
család egzisztenciájának szinten 

tartása érdekében mezőgazdasá-
gi vállalkozásba kezdett: évek óta 
pulykát tenyésztett. A városban 
az a hír terjedt el, hogy az állo-
mány egy része elpusztult, s emi-
att esett depresszióba a férfi. Azt 
beszélték Sz. J.-ről, hogy szár-
nyasaihoz igen ritkán hívatott 
állatorvost, inkább ő maga 
gyógyszerezte a jószágokat, s 
szakértelem híján tévedett, emi-
att volt nagy elhullás a pulykate-
lepen. 

A Kórógy Szövetkezet területén 
álló, bérelt ólban a több száz 
pulyka szemmel láthatóan kitű-
nő egészségnek örvend. A szö-

vetkezet dolgozóinak egyike, 
Tóth Csaba elmondta, J. bácsi-
nak gyakran segített, ha az kért 
tőle valamit, rendes, jó kedélyű, 
barátságos embernek ismerte, 
aki naponta legalább kétszer 
megfordult a telepen. Az elmúlt 
napokban nem járt erre sem ál-
latorvos, sem a dögszállító, s ar-
ról sincs tudomásuk a szövetke-
zet munkásainak, hogy Sz. J. 
anyagi problémákkal küszködött 
volna. 

A megszólalók egyike sem tud-
ja, mi lehetett a kiváltó oka a 
megmagyarázhatatlan tettnek. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Gálfi Istvánné Etelka néni a minap még itt beszélgetett szom-
szédjával, Sz. J.-vel. Fotó: Tésik Attila 

Ismeretlen áldozat 
Szegeden, az Alsó kikötő sor vé-
gében lévő kertben egy férfi fel-
akasztott holttestére bukkantak. 
Az áldozat a vizsgálatok alapján 
öngyilkosságot követett el. 

A rendőrség nem tudta megál-
lapítani a férfi személyazonossá-
gát, ezért a lakosság segítségét ké-
ri: az áldozat 25-30 év körüli, 180 
centiméter magas, sovány testal-
katú, arca hosszúkás. Haja hullá-
mos, gesztenyebarna, rövid. 

A férfin indigókék Cannopi far-
mer, világosszürke, hosszú ujjú, 
Headlads feliratú termopulóver, 
sötétszürke, hosszú ujjú, Delux 
márkájú pulóver, indigókék, Fo-
rest Cottage márkájú többzsebes 
farmermellény, lábán fekete szí-
nű Bit Bontimes feliratú cipő volt. 
A rendőrség kéri, hogy aki bármi-
lyen információt tud a személyle-
írás és a ruházat alapján, hívja a 
62/562-400 telefonszámot. 

Elmarad a koncert 
Fürst János karmester megbete-
gedése miatt elmarad a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar csütörtök 
esti filharmóniai koncertje, 
amelyen Mahler I X . szimfóniá-
ját játszotta volna az együttes a 
Fricsay-bérletben. A Franciaor-
szágban élő nemzetközi hírű 
magyar dirigens már megkezdte 
a próbákat a szimfonikusokkal, 
amikor váratlanul megbetege-

dett. Mivel a Mahler-mű nem 
olyan jellegű, hogy könnyen ta-
lálhatott volna megfelelő „beug-
rót" az együttes, és mert a ko-
moly kihívásnak számító mű-
sort kifejezetten a művészeti ve-
zetőként ebben az évadban be-
mutatkozó Fürst Jánosnak 
szánták, a koncertet - változat-
lan programmal - január 30-ára 
halasztották. 

A Széchenyi téren két új madáretetőt állítottak fel 

Alma, szalonna, dió a madaraknak 

Fotó: Miskolczi Róbert 

A Széchenyi téren, a városháza és a bíróság 
épülete előtt két új madáretetőt áll í tottak 
fel tegnap. Feltöltésükről a madártani egye-
sület gondoskodik. 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Csongrád Megyei Csoportja két új 
madáretetőt állított fel a Széchenyi téren. Lo-
vászi Péter, az egyesület titkára elmondta: a 
központi helyen nemcsak a kis szárnyasok 
téli élelmezésében töltenek be hasznos fel-
adatot az új faházikók, hanem segítenek a 
városlakók szemléletformálásában is. Az ete-
tők feltöltésében Makrai László képviselő és 
Kaliba Ferenc, a madártani egyesület titkár-
helyettese is részt vállalt. 

A madártani egyesület tagjai szabadidejük-
ben 50-60 etetőt töltenek fel napraforgómag-
gal, de a cinegék, zöldikék, erdei pintyek és 
verebek szeretik az almát, a szalonnát, a fél-
betört diót is. Akinek kedve támad az etetés-
hez, annak segítséget nyújt az egyesület, az 
első magadagot ingyen biztosítják új tagjaik-
nak. A kis házikók elkészítéséhez is útmuta-
tást adnak. A madarak már birtokba is vették az ú j etetőket . 


