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Könyvet fogadott örökbe Hiller István kulturális miniszter 

Hetvenötmilliós 
támogatás Szegednek 

Hiller István az 1577-es kiadású kötettel. Fotó: Miskolczi Róbert 

Fájdalomcsillapítás 
lézertű segítségével 
A szegedi sebészeti klinika épületében 1989 óta működik a 
fáidalomambulancia, ahol a hagyományos kínai orvoslás mód-
szerének egyikével, az akupunktúrával is kezelik a krónikus 
fájdalommal küszködőket. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1998 óta orvosi tevékenységnek 
ismeri el a hagyományos kínai orvoslást Magyarországon. Hazánk-
ban a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológia és Intenzívterápiás 
Klinikájához tartozó fájdalomambulancia - amely a sebészeti klinika 
épületében működik - az egyetlen hely, ahol az egészségbiztosító fi-
nanszírozása mellett alkalmazzák a hagyományos kínai orvoslás 
egyik leghatásosabb módszerét, az akupunktúrát. 

Az ambulancia vezetője, Lencz László professzor a hagyományos 
kínai orvoslás hazai szakértője. A professzor nemcsak elméletben is-
meri jól az ősi kínai medicinát, a gyakorlatban is volt alkalma azt 
megtanulni. 

A szegedi fAíría'^m .' ' "viát Mkereső betegek döntő töhhséee 
derek-, illetve nyakiajoaimak enyhítésére keresi fel e gyógyító helyet, 
de enyhülést találnak itt fájdalmaikra a gcrincsérwel bajlódók és a 
mozgásszervi betegek. A műtéten már átesett daganatos betegek fáj-
dalmát is csökkenteni tudják lézerakupunktúrával, miként a kevésbé 
ismert, de elviselhetetlen gyötrelmekkel járó arcidegzsábával kínló-
dok esetében is hatásos e módszer. E betegségre, ami az arcidegck kró-
nikus gyulladásából fakad, nincs igazán hatásos fájdalomcsillapító 
gyógyszer - mondja a professzor és műtéttel sem orvosolható. Lé-
zerakupunktúrával viszont a betegek 70-80 százalékának hónapokra 
megszüntethetók a fájdalmai. 

Az ancszteziológiai klinika ambulanciáján csak kivizsgált pácien-
seket fogadnak, s a fájdalomcsillapítás csak a betegség pontos ismere-
tében történhet. Az akupunktúra mellett ultrahangos fájdalomcsilla-
pításra Ls van lehetőség, s igaz, magas költsége miatt ritkán, de elvég-
zik a gerinccsatorna mellé ültetett katéteren át történő gyógyszeres 
fájdalomenyhítést is. 

A professzor a hagyományos kínai orvoslást oktatja is az orvostan-
hallgatóknak, s a szegedi ancszteziológiai klinika az e gyógymód iránt 
érdeklődő orvosok továbbképzésének hazai központja. 

Lencz László professzor a hetvenes években ismerkedett meg a nem 
konvencionális orvoslás módszereivel, köztük az akupunktúrával, 
amit már az idő tájt a műtéti érzéstelenítés területén is alkalmaztak. 
Az orvosprofesszor később - Keleten töltött évei alatt - még közelebb 
került a távol-keleti gyógyítás módszeréhez. E témában írott könyve 
máig siker. 

K.K. 

Díjugrató verseny a volt laktanyában 

Paprikafesztivál 
Új szentivánon 

K Ö R K É P 

ALGYÓ. Összefogás a 
könyvtárakért programsorozat 
keretében október 6-a és 10-c 
között könyvtári hetet tartanak a 
községben. Mától a Kastélykert 
utca 63. szám alatti könyvtárban 
Az aradi 13 címmel könyv- és 
dokumentumkiállítás nyílik. A 
tárlatot október 17-éig, 
nyitvatartási időben nézhetik 
meg az érdeklődők. 

DESZK. A község 
képviselő-testülete ma tartja 
soron következő ülését. A főbb 
napirendi pontok között szerepel 
Deszk szociális helyzetének 
áttekintése, az Egyesített 
Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 
alapító okiratának és szervezeti 
működési szabályzatának 
módosítása, valamint a 
Dél-alföldi Regionális 
Természetvédelmi Társulás 
megalakulása, mivel a község is 
a társulás tagja kíván lenni. A 
képviselők döntenek még a régi 
iskola felújításáról, 
korszerűsítésen)!, illetve a római 
katolikus templom 
rekonstrukciójáról. Ezek 
finanszírozására két pályázatot 
kívánnak benyújtani. Ezenkívül 
Simicz |ózscf polgármester 
tájékoztatót tart megyei és 
kistérségi szinten a község 
fejlettségi állapotáról. Az 
információkat a megyei 
önkormányzat által 
megjelentetett füzet alapján 
állította össze. 

MÓRAHALOM. Terveket 
készítettek a város szilárd 
hulladéklerakójának teljes körű 
kömyczctvédclm i 
felülvizsgálatáról, illetve a lerakó 
rekultivációs javaslatáról. A 
meghízott cég, a Kevitcrv Aqua 
Kft. képviselői átadták a 
dokumentumokat az 
önkormányzatnak. A terveket 
most véleményeztetik. 

SZEGED. Az Aradon kivégzett 
magyar mártírok tiszteleteié 
ünnepi megemlékezést tart a 
lobholdali Ifjúsági Közösség, a 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom és a Uatnóta Ifjúság 
szegedi szervezete. Az 
emlékezni, ünnepelni 
szándékozókat ma délután 4 
órára várják az Aradi vértanúk 
tercre. 

ZÁKÁNYSZÉK. Ötödik 
alkalommal tartanak a 
községben egészséghetet. Az 
érdeklődőket október 6-a cs 10-e 
között várják a művelődési 
házban, illetve a védőnői 
tanácsadóban. Számos 
szúróvizsgálaton, így vércukor, 
koleszterin, labor cs vizelet, 
valamint ortopédiai vizsgálaton 
vehetnek részt a zákányszékiek. 
Október 8-án 8 és 14 óra között 
a művelődési házban véradás 
lesz, a védőnői tanácsadóiban 
pedig nőgyógyászati szűrést 
végeznek. A Zabosfai esték című 
mentálhigiénés előadás-sorozat 
keretében szó lesz az uniós 
orvosi ellátásról, a Dél-Alíöld 
természetvédelméről. A 
"•irtr'-jrpnl- Tt'""Ötti térCT> 
október 10-én délután 4 órától 
pedig roadshow zárja az 
egészséghetet. 

ZSOMBÓ. Idén is pályázhatnak 
a Bursa Hungaríca ösztöndíjra a 
helyi fiatalok az 
önkormányzatnál. Azok, akik 
szociálisan hátrányos 
helyzetűek, valamint a 
2004/2005-ös tanévtói állami 
felsőoktatási intézményben, 
illetve az Oktatási 
Minisztériummal és egyes 
intézmények közti megállapodás 
alapján nem az állami 
felsőoktatásban folyó nappali 
tagozatos, államilag 
finanszírozott első 
alapképzésben vagy akkreditált 
iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzésben kívánnak részt 
venni. A pályázatokat október 
22-éig nyújthatják be az 
érintettek a polgármesteri 
hivatalhoz. 

Legkevesebb hetvenötmillió fo-
rinttal támogatja a jövő évben 
Szegedet a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma. Ha 
azonban a város pályázatai si-
keresek lesznek, akár 125 mil-
lió forintot is kaphat az újjá-
építés 125. évfordulójára. 

A 120 éves Somogyi-könyvtárba 
látogatott tegnap délután Hiller 
István. A kulturális miniszter 
először a város \ .ctőivel bejárta 
az épületet, ahol többek között 
Rotka László polgármester jelké-
pcsen elindította a negyedik 
emelet klímarendszerét, amelyet 
azért vásároltak, hogy az ott tá-
rolt régi folyóiratok élettartamát 
ezzel is növeljék. 

Az érdekességek megtekinté-
se utáni sajtótájékoztatón a 
könyvtár igazgatója, Szőkefal-
vi-Nagy Erzsébet köszöntötte el-
sőként a minisztert, és emlékez-
tetett arra, hogy negyed évszáza-
da nem járt az épületben kultu-
rális miniszter. A látogatás em-
lékeként az igazgatónő Hiller 
Istvánnak felajánlotta örökbefo-
gadásra az Alapítványi Gyűjte-
mény egyik kötetét, Isidorus 
Hispalcnsis művének 1577-es 
bázeli kiadását. Hangsúlyozta: 
ez a könyv az Országos Széché-
nyi Könyvtárban nem található 
meg. A miniszter elmondta, 
nagy megtiszteltetés számára, 
hogy egy ilyen értékes kötet „ke-
resztapja" lehet, és bár tudja, 
hogy az örökbefogadás csupán 
erkölcsi kötődést jelent, ezt sa-
ját miniszteri keretéből félmillió 
forintos anyagi támogatással is 
megtoldja. 

A kultuszminiszter két hónap-
pal ezelőtt járt Szegeden, és ak-
kor elmondta, a minisztérium 

HÍREK 
BOSZORKÁNYOK 
NÉGY KERÉKEN 
Boszorkányok négy keréken 
címmel hölgyeknek rendeztek 
autós ügyességi versenyt a hét 
végén Szegeden. Az indulók 
saját autókkal versenyeztek 
és a gépkocsik motorjának 
hengerűrtartalma szerint 
sorolták őket különféle 
kategóriákba. A 800 
köbcentis autóknál első lett 
Calgóczy Klára, második 
Vcdrédiné Balla Éva, a 
harmadik pedig Najról 
Györgyi. A 800 és 1300 
köbcentis autóknál Majoros 
Gabriella lett az első, Bodó 
Edina a második, Szécsiné 
Kocsis Rózsa pedig a 
harmadik. Az 1300 köbccnti 
fölötti kategóriában 
Vedrédiné Balla Éva szerezte 
meg az első, Nacsa (ánosné a 
második, Sarnyainé Szigeti 
Rózsa pedig a harmadik 
helyet. A nosztalgiaautók 
versenyében első lett Kisapáti 
Istvánné másod:'' opdig 
Kadics Rita. Az abszolút első 
Galgóczy Klára lett. 

NYÍLT N A P A KÓRÖSYBEN 
A szegedi Körösy József 
Közgazdasági és 
Külkereskedelmi 
Szakközépiskola október 9-én, 
csütörtökön délután 3 órától 
nyílt napot tart. A pedagógusok 
várják az iskola iránt érdeklődő 
nyolcadikos tanulókat és 
szüleiket. 

ÉLÓKÉSZÍTÓ A KAROLINÁBAN 
A szegcdi Karolina gimnázium 
ingyenes előkészítő 
foglalkozásokat szervez 
matematikából, magyarból, 
angolból és németből azok 
számára, akik a középiskola 
négy-, illetve hatévfolyamos 
képzésére kívánnak jelentkezni. 
Az első foglalkozást október 
11-én délelőtt 10 órától tartják 
az iskolában. 

szívesen támogatja a várost. Teg-
napi sajtótájékoztatóján bejelen-
tette: a jövő esztendőben, Szeged 
újjáépítésének 125. évfordulóján 
75 millió forinttal támogatja a 
várost a Nemzeü Kulturális 
Örökség Minisztériuma. Ebből 
30 milliót még az idén átutalnak 
az előkészítő munkákra, a fenn-
maradó rész pedig 2004 első felé-
ben érkezik. Hozzátette: sikeres 
pályázatok benyújtása esetén el-
képzelhető, hogy a 125 éves év-
fordulóra 125 millió forintos tá-
mogatást kap a város. 

Az Év Könyvtára-díjat idén a 
120 éves szegedi Somo-

A kerékpározás szelesebb körű 
elterjedéséért küzd egy szegedi 
pedagógus. A piarista gimnázi-
um óraadó tanárát a civil kör-
nyezetvédők is támogatják. 

Nem kisebb célt tűzött ki maga 
elé a szegedi Székely László, 
mint hogy a városban közleke-
dők közül lehetőleg minél töb-
ben üljenek kerékpárra, hiszen 
azzal nem szennyezik a környe-
zetet, ráadásul rövidebb (3-4 ki-
lométeres) utazásnál gyorsabban 
célhoz érnek, mint bármely más 
jármű. 

Az angol szakos tanár korábbi 
iskolája, a Dugonics András Pia-
rista Gimnázium óraadója (je-
lenleg polgári szolgálatát tölti). -
A gimnázium udvarán mindig 
tele van a kerékpártároló - je-
gyezte meg mosolyogva. 

A kerékpározással kamaszkora 
óta „tudományosan" foglalkozik. 
Amikor a Délmagyarországban a 
kilencvenes évek elején a bicikli 
útrendszer tc r cir"' tfvasött fo-
gott egy Szeged-térképet és beraj-
zolgatta a maga tervezte hálózat 
vázlatát. A játék akkor fordult 

- Sajnos sokan vannak, akik 
nem tudják, mi ez a szervezet. 
Ók az elnevezés alapján téves kö-
vetkeztetéseket vonnak le ró-
lunk, vagy a mozgalomról. Ezért 
szeretnénk, ha a teljes nevünk 
nem jelenne meg - kezdte a be-
szélgetést a 18 esztendős Zoltán, 
a közelmúltban ismét megala-
kult Hatvannégy Vármegye Ifjú-
sági Mozgalom szegedi szerveze-
tének elnöke. 

Zoltán már a beszélgetés elején 

gyi-könyvtárban adták át. A 
tegnapi ünnepségen a megtisz-
telő címet a nagykanizsai Ha-
lis István Városi könyvtár ve-
zetője vehette át Hiller István-
tól. A miniszter beszédében el-
mondta: célja, hogy a közkul-
túrát az elit kultúra színvonal-
ára emelje. Hangsúlyozta: cso-
dát biztosan nem tudnak ten-
ni, de a ciklus végéig a minisz-
térium többek kőzött évente 
50 kisközségi könyvtár fejlesz-
tését támogatja, valamint 400 
bibliotékába bevezetik az in-
ternetet. 

TÍMÁR KRISZTA 

komolyabbra, amikor a fiatalem-
ber néhány évvel később a kerék-
párosok érdekeit képviselő szer-
vezetet keresett, ám nem talált. 

A Kiss Ferenc Csongrád Megyei 
Természetvédelmi Egyesület 
(Csemete) azonban támogatta a 
náluk is érdeklődő fiatalembert 
tervei megvalósításában, az el-
képzelések ugyanis egybeesnek a 
civil környezetvédők céljaival. -
Miközben a kyotói egyezményt 
aláíró országok a környezetszeny-
nyezés csökkentésén dolgoznak, 
Szegeden 1990 óta meghárom-
szorozódott a gépkocsiállomány, 
a levegőbe egyre több kipufogógáz 
kerül, az utcákon pedig csúcsfor-
galomban már szinte csak lépés 
ben lehet haladni - mondta Szé-
kely László, aki a Csemete és a 
szegedi biciklisek képviseletében 
a városfejlesztési tervek kerékpá-
rosokat érintő programjairól is 
véleményt mondott. 

Székely László internetes hon-
lapot is szerkesztett a kerékpáro-

' iránt írdpVIődőJcr. ' ' 
dal címe |a szokásos www itt 
nem kell): bicikliut.fw.hu. 

NY. P. 

fontosnak tartotta megjegyezni: 
civil szervezetként működnek, 
teljesen függetlenül bármilyen 
párttól. A Hatvannégy Vármegye 
Ifjúsági Mozgalom egyébként 
először két évvel ezelőtt alakult 
meg Szegeden, ám a tagok, akik 
egyetemisták voltak, időközben 
lediplomáztak, így a társaság fel-
oszlott. Hasonló szervezetek ma 
már mindenhol működnek a 
Kárpát-medencében. Az elneve-
zés onnan ered, hogy a „történel-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hagyományteremtő szándékkal 
rendeztek a hét végén kétnapos 
paprikafesztivált Újszentivánon. 
A török idők óta paprikatermő 
vidék fogalos gazdái a „piros 
arany" füzéreivel díszített, és ün-
nepi, rézveretes szerszámmal be-
fogott lovakkal és kocsikkal vo-
nultak végig szombaton reggel a 
falu utcáin. A sort az indulókat 
játszó mórahalmi fúvószenekar 

mi", nagy Magyarország 64 vár-
megyéből állt. 

- A szegedi szervezetnek húsz 
tagja van, és körülbelül harminc 
szimpatizáns látogatja a pénteki 
találkozókat. Ilyenkor aktuálpo-
litikaí kérdésekről beszélgetünk, 
történelmi filmeket nézünk -
mondta a szervezet elnöke. A ba-
ráti társaság a 300 forintos tag-
díjból tartja fenn magát, támoga-
tást senkitől sem kapnak. A ta-
gok 14 és 20 év közötti fiatalok. 

Zoltán és az alelnök, István ha-
tározottan elutasítják azt a felté-
telezést, hogy szélsőjobboldali 
nézeteket vallanának. - Sok fia-

lovas kocsija vezette: az alkalom-
ra meghívták a homokháti város 
alapfokú művészeti iskolájának 
növendékeiből összeállított ze-
nekart. 

A paprikaünnepet összekap-
csolták az ugyancsak szombaton 
és vasárnap megtartott megyei 
díjugrató versennyel, amelyet a 
volt laktanya akadálypályáján 
rendeztek. Volt meg paprikabál, 
kézműves kiállítás és játszóház 
is. 

talnak nincs semmilyen célja az 
életben. Mi szeretnénk hazasze-
retetre nevelni őket, s felébreszte-
ni a nemzeti érzelmüket, megis-
mertetni velük a magyar múltat. 
A tagok és szimpatizánsok nem 
azonosulnak szélsőséges irányza-
tokkal, elítélik a rasszizmust. Ist-
ván szerint a fejekben kell eltö-
rölni a trianoni határokat. 

Mivel Zoltán jövőre érettségi-
zik, nem vállalja az elnöki tiszt-
séget. — Arra jó volt, hogy kipró-
báljam magam. Ha visszagondo-
lok erre az időszakra, tudom, 
nem úsztam együtt az árral. 

A . T J . 

A hatvannégy vármegyéről névtelenül 
A közelmúltban újra megalakult a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom szegedi szervezete, amely függetlennek tartja magát a 
pártoktól és elutasítja a szélsőséges nézeteket. 

Piarista biciklivel 


