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KÖRKÉP 

A L G Y Ő . Új klubfoglalkozás 
indul a faluházban ma délután 3 
órától. Gyermekeket, játékos 
kedvű felnőtteket és időseket 
várnak az önismereti 
tréningekre. A foglalkozásokon 
különféle játékokat tanulnak 
meg, de lesz 
kommunikációfejlesztés, 
önismeret, dramatikus 
gyakorlatok és drámapedagógia 
is. A csoportot Lázár Nóra vezeti 
és segíti, a belépés díjtalan. A 
szervezők kérik, hogy résztvevők 
vigyék magukkal kedvenc 
játékukat, vagy tárgyukat, mely 
fontos kiegészítője életüknek. 

Á S O T T H A L O M . A téli esték 
zárórendezvényére várják ma 
délután 4 órakor a Fenyő 
panzióban az érdeklődő 
gazdákat. Az előadást a 
Csongrád Megyei Agrárkamara 
és az Ásotthalmi Gazdakör 
szervezi, címe: Homokháti 
speciális célprogram - alternatív 
jövedelemszerzés lehetőségei a 
tanyai gazdálkodásban. 

B O R D Á N Y . Ma délután 5 órától 
falugyűlésre várják a bordányi 
lakosokat a tornateremben. A 
rendezvényen részt vesz Botka 
László Szeged polgármestere, 
országgyűlési képviselő is, aki a 
rendezvényelőtt 15.30-tól 
16.30-ig fogadóórát tart a 
községházán. 

D E S Z K . Nyílt napot szerveznek 
a deszki óvodában az érdeklődő 
szülők részére. Ma a Micimackó 
csoport várja a látogatókat, 
holnap a szerb tagozat 
mutatkozik be. A nyílt napokon 
reggel 8 és 12 óra között illetve 
15-től 17 óráig ismerkedhetnek 
az óvodával. 

K I S T E L E K . Az Ifjú Kistelekiek 
Szövetsége „Az ember és 
környezete, emberi kapcsolatok" 
címmel művészeti pályázatot 
hirdet 14-30 év közötti fiatalok 
részére. A pályázati mú 
kifejtésének formája lehet 
festmény, grafika, plasztikus 
alkotás vagy fotó. A szervezők 
kérik, hogy művek hátoldalára, 
öntapadós matricán tüntessék 
fel a mú címét és a jeligét. Az 
alkotó nevét, elérhetőségét és 
életkorát lezárt borítékban, a 
jelige feltüntetésével 
mellékeljék. A művek 
beérkezésének határideje április 
8., 20 óra. A pályaműveket a 
rendezvényházban (Kossuth 
utca 5-7.) adhatják le. A legjobb 
műveket kiállítják a kisteleki 
rendezvényházban, az alkotók 
jutalomban részesülnek. 
További információ: Kácsor 
Péter, kacsorp@kistelek.hu, 
telefonszám: 06-70/319-2977. 
- Lakossági fórumot tart a 
szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetéséről holnap 18 órától 
Kistelek Város Önkormányzata 
a rendezvény házban. A témában 
Szolnoki László a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
műszaki igazgató helyettese tart 
tájékoztatót és várja a lakosság 
kérdéseit. 

M Ó R A H A L O M . A város 
képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a város, a 
mórahalmi Erzsébet gyógyfürdő 
és a hozzá kapcsolódó turisztikai 
kínálat - például szálláshelyek -
ismertségének növelése 
érdekében március 17-e és 20-a 
között részt vesz a 28. 
nemzetközi idegenforgalmi 
kiállításon, ahol a szakmai 
szervezetek, az utazás iránt 
érdeklődők körében, kiadványok 
révén kívánja népszerűsíteni a 
várost. A nemzetközi 
idegenforgalmi kiállítás, amelyet 
minden év tavaszán, Budapesten 
a Hungexpó területén rendeznek 
meg, az egyik legnagyobb belföldi 
kiállítás és vásár, amely a szakmai 
szereplők mellett a nagyközönség 
számára is nyitott. 

S Z E G E D . A Millenniumi 
Kávéházban sakk-klubba várják 
az érdeklődőket ma 16 órától. A 
programot villámverseny nyitja. 

A magyar sajtó napja, március 15. alkalmából tegnap 
ünnepelt kiadónk, valamint a Délmagyarország és a 
Délvilág szerkesztősége. A rendezvényen a Délma-
gyarország Vándordíjat és az Aranytollat is átadták. A 
szegedi városházán Botka László polgármester kö-
szöntötte a média képviselőit. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Délmagyarország és Délvilág sajtónapi ünnepségét teg-
nap Papp Klára, a Délmagyarország Kiadó kiadóigazgató-
ja nyitotta meg, s bemutatta a Szabadkai úton fölhúzan-
dó, a szerkesztőségnek, a nyomdának és a kiadónak ott-
hont adó új épület terveit. A jégpálya mellett hamarosan 

meginduló beruházás eredményeként a kiadó munkatár-
sai a legkorszerűbb körülmények között dolgoznak majd. 

A sajtónapi megemlékezés fénypontjaként Papp Klá-
ra és Szetey András főszerkesztő köszöntötte a díjazot-
takat. A vándordíjat idén Szabó Imre újságíró, a makói 
szerkesztőség vezetője vehette át, többek között azért 
is, mert cikkeinek témája időnként országos visszhan-
got vált ki. Ugyancsak ebben az elismerésben részesült 
Hír Beáta ügyfélszolgálati munkatárs is, aki a fővárosi 
ügynökségekkel tartja a kapcsolatot. Az Aranytoll-díjat 
és idén első ízben az elismeréssel járó laptopot vehetett 
át Szávay István szerkesztő több évtizedes innovatív 
munkája mellett azért is, mert most megjelenő, Idő-
utazás a Délmagyarországgal című sorozata - a főszer-

kesztő méltatása szerint - olyan gyűjtemény, melyre a 
lap mindig büszke lesz. Az Aranytollal a nem szerkesz-
tőségi munkatársak közül Tokaji Tibort tüntették ki, 
aki 12 évvel ezelőtt nyomdai szedőként kezdett dolgoz-
ni, de hamarosan diplomás informatikai munkatársa 
lesz a Délmagyarország nyomdájának. 

KÖSZÖNTÉS A VÁROSHÁZÁN 
H | A méd ia képviselőit Botka László szegedi po lgármester a város-

háza házasságkötő t e r m é b e n köszöntötte. Elmondta: a sa j tósza-
badság nemcsak az újságírók szabadsága , h a n e m va lameny-
nyiünké, ezenk ívü l jog és kötelesség is. A helyi méd iá t a város 
tükrének nevezte. 

Díjazott kollégák a sajtó napján 

Pap Klára kiadóigazgató gratulál Tokaji Tibornak. Szetey András főszerkesztő Szávay Isvánnak adott át elismerést a sajtónapi házi ünnepségen Fotó: Karnok Csaba 

Sátortetős panelházak, Uftes ötszintes épületek lehetnek 

Emberléptékű lakótelep 
Folytatás az 1. oldalról 

A 10 emeletes házakban közösségi teret lehet fönn 
kialakítani, az ötszintes épületekben lakótér kerülhet 
a tetőtérbe. Ekkor azonban az épület túllépi az úgyne-
vezett lifthatárt, ezért a felvonóknak helyet kell talál-
ni az épület mellett. Erre tesz javaslatot a terv. Bővít-
hetővé válnak továbbá a kellemetlenül keskeny lakó-
telepi konyhák, hogy étkező is tartozzon a lakások-
hoz. A főépítész szerint ezzel egy időben az épületek 
külső megjelenését is módosítani lehetne, hogy a 
szemnek kellemesebb utcaképet kapjunk. 

A terv lehetőséget ad arra, hogy sokkal barátságo-
sabb, kellemesebb lakótelepek alakuljanak ki. Má-
ra ugyanis világossá vált: a szorosan beépített, ko-
pár lakóparkokkal szemben a paneles lakótelepe-
ken sok a zöld, mára megnőttek a fák, kellemesebb 
a környezet. A felsővárosi terv a környezet átalakí-

tására is javaslatot tesz. Az egykori termálkút mel-
lett pcluáiil lábdateret, a sok korszerűtlen kis ját-
szótér helyett pedig egy nagyobbat terveznek. A 
parkolók számát növelték, így minden lakáshoz 
tartozik egy várakozóhely. 

A főépítész szerint a lakossági fórumokon támo-
gatták az elképzeléseket. Fehér Éva hozzátette: Tar-
jámra nemrég készült egy környezetalakítási terv, 
szintén egy pályázathoz. Legközelebb pedig Mak-
kosház átalakítása lesz az építészek feladata. 

Ugyan megindul idén a kisebb léptékű korszerű-
sítéseket jelentő panelrekonstrukció is, a paneles 
lakótelepeken komoly változást azonban csak az 
épületek és a környezet egyidejű teljes felújításával 
lehet elérni - ahogyan ezt a fölsővárosi terv is java-
solja. A tervek megvalósításához pályázaton lehet-
ne pénzt szerezni. 

M. B. I. 

M e g v á l t o z h a t a f e l s ő v á r o s i l a k ó t e l e p l á t k é p e Fotó: Karnok Csaba 

Tolódik az allergiaszezon 
Rügyek és levelek helyett még 
napokkal ezelőtt is csak hó bo-
rította a fákat. Március köze-
pén ez nem megszokott jelen-
ség. Az allergiások azonban 
örülhetnek, hiszen több mint 
egy hónapot nyertek a pollen-
szezon kezdetéig. 

A szokatlanul hosszú tél miatt 
várhatóan több mint egy hónapot 
csúszik idén az allergiaszezon 
kezdete. Tavaly már január végén 
virágzott az év első pollentermelő 
növénye, a mogyoró, most azon-
ban - bár a barkái már látszanak -
még nem nyílt ki. A virágporra ér-
zékenyek tehát nyertek még egy 
kis időt, a levegőben egyelőre 
egyetlen pollen sincs. 

Juhász Miklós, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Növénytani Tan-
székének docense lapunknak el-
mondta, amikor a hideg miatt 
csúszik a pollenszezon kezdete, 
előfordulhat, hogy az allergizáló 
növények virágzása összeér, és így 
egymás hatását erősítik. A mo-
gyoró után ugyanis hirtelen a nyír 
és az éger is kinyílik, a különböző 
növények virágporai pedig ke-
resztreakciót alakíthatnak ki. Rá-
adásul ebben az esetben lényege-
sen magasabb lesz a pollenkon-
centráció az ilyenkor szokásosnál. 

Mindezek ellenére azonban a 
tavasz Magyarországon soha 
nem okoz komolyabb allergiás 
problémákat, hiszen nálunk 
nincs sok fapollen. Az viszont 

gondot jelent, hogy egyre több az 
allergiás. Sokan kezdetben csak 
egy, az évek előrehaladtával vi-
szont egyre több növényre lesz-
nek érzékenyek, így hamar kiala-
kulhat az egész éves allergia is. 
Tavasszal a fák, május-júniusban 
a pázsitfüvek, ezután pedig a par-
lagfű miatt tússzögnek, és kény-
szerülnek gyógyszeres kezelésre. 

Szakemberek azt javasolják, 
hogy akiknél tavasszal jelent-
keznek az allergiás tünetek, már 
most kezdjék el szedni gyógy-
szerüket. Egy-egy növény 3-4 
hétig virágzik, de az éppen aktu-
ális pollenhelyzetről rendszere-
sen ad tájékoztatást az ANTSZ 
aerobiológiai hálózata. 

TÍMÁR KRISZTA 

Nyitott laborok 
meggátolása. A sejtelhalással já-
ró idegrendszeri megbetegedések 
megismerésével és megelőzésé-
vel foglalkoznak, előrehaladott 
vizsgálatok folynak gyógyszerje-
lölt vegyületekkel. A neurobioló-
giai tudásközpont céljaira a sze-
gedi kutatóhelyek jelentős állami 
támogatásokat is nyertek. 

Az idén az agykutatás hetén el-
sősorban a középiskolásoknak 
nyílik módjuk ismereteik gyara-
pítására, de minden érdeklődőt 
várnak a szegedi laborokba a 
nyílt napokon, ma és holnap. Ál-
latkísérleteken mutatják be, mi-
lyen következményekkel jár az 
agysejtek elhalása például a ta-
nulás képességére, megismerhet-
nek a látogatók kutatási módsze-
reket és korszerű eszközöket -
két laboratóriumban: az Össze-
hasonlító Élettani Tanszéken, il-
letve az SZBK Biofizikai Intéze-
tében. 

Zebrahajsza 
Sajnálattal közlöm a tisztelt illetékesekkel és ötletgazdákkal, 
hogy Szegednek népe (ki bizonyos Kossuth Lajos, jogban és forra-
dalmakban járatos úr nemzetének büszkeségeként nevezett) egy 
nagyon fontos vizsgán megbukott. Bebizonyosodott: a város la-
kóinak jelentős hányada nem alkalmas a korszerű, lámpával ido-
mított közlekedésre. 

A helyszínen végrehajtott vizsgálódásaim alapján igazolhatom: 
a Radnóti gimnáziumi csomópontnál zöld jelzésre várók mindent 
megtettek annak érdekében, hogy a számukra előírt öt másod-
perc alatt átérjenek a digitális kijelzővel felszerelt kereszteződés-
ben a túloldalra. A zöld jelzésre várók kigúvadt szemekkel, összes 
izmukat megfeszítve figyelték, mikor vált a lámpa, majd oly trap-
polásba kezdtek, hogy dübörgésüket megirigyelhették lomhább 
elefántok. 

A kamaszkorú versenyzők, kik udvariasan, könyökkel törtek 
utat maguknak, még sikeres részidőket tudtak produkálni. Ám az 
edzésmunkát fölöttébb elhanyagoló nyugdíjasok, combnyaktöré-
sen már átesett nénikék és bácsikák öt másodperc alatt a táv felét 
sem teljesítették. Nem is beszélve bizonyos babakocsit toló kis-
mamákról, akik a zöld fény hirtelen és előre megjósolt eltűnését 
követően már sikolyukat visszafojtva kezdtek menekülésbe a 
vadrácsos dzsipek és a dróton lógó trolibuszok elől. 

Vagyis Szeged megmérettetett, és könnyűnek találtatott, így 
egyelőre esélye sincs arra, hogy olimpia bajnokot adjon e hazának 
a zebrafutás versenyszámában. Mindezekre tekintettel kérem, 
hogy a közlekedésszervezéshez annyira értő szakemberek fontol-
ják meg tanfolyamok indítását, gyakorlóterepek kijelölését, netán 
üldözésre alkalmas oroszlánok rendszerbe állítását. Ugyanis, ha 
ez záros határidőn belül nem valósul meg, csak a zebratáji fényjá-
ték átszervezése vezethet megoldáshoz. A Radnótinál, s Szeged 
összes olyan villanylámpás zebrájánál, ahol megátalkodott lassú 
mozgásúak is igénybe veszik az úttest aszfaltját, talán nem árta-
na több másodperccel jutalmazni a gyalogosokat. Mielőtt még a 
zebrahajszában győzteseknek járó koszorút a zebrafutásban le-
maradók sírjára kéne tenni. 

B. Z. 

Kísérleteket, módszereket, 
vizsgálati eszközöket nézhet-
nek meg az érdeklődők a szegedi 
agykutató laborokban ma és 
pénteken. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A világ számos országában, köz-
tük hazánkban is megszervezik 
ezekben a napokban, hogy az 
emberi agyról a laikusok is minél 
több ismeretet szerezhessenek. 
Az agykutatás hetének rendezvé-
nyei az egyetemi városokban 
összpontosulnak, országos koor-
dinátoruk egy szegedi professzor: 
Toldi József, az SZTE Összeha-
sonlító Élettani Tanszékének ve-
zetője. 

Az agykutatás egy viszonylag 
új irányát igen sikeresen művelik 
Szegeden. Ez a neuroprotekció 
témaköre: a veszélyeztetett ideg-
sejtek védelme, pusztulásuk 
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