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Saját történetével a megelőzésre szeretné felhívni a figyelmet 

Rónyai Balázs túlélte a halálos kórt 

Rónyai Balázs ma már ismét ugyanolyan erőbedobással tud dol-
gozni , m i n t korábban Fotó: Frank Yvette 

zetbe került, ahol megkezdődött 
az alapos kivizsgálása. Magyar-
országon ugyanis a májrák szinte 

kivétel nélkül már áttét, meg kel-
lett tehát keresni, honnan terjedt 
át. 

A Fidesz nem támogatja 
Solymos kinevezését 
A szombati közgyűlésen a Fidesz-MPSZ szegedi csoportja nem támo-
gatja a negyedik alpolgármester kinevezését és a kérdés napirendre 
tűzését sem javasolja - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Szöllösi 
Béla, a Fidesz-MPSZ frakcióvezetője. A jobboldal azzal indokolta vé-
leményét, hogy a város hosszú távú hiteleit 2 milliárd forinttal, rövid 
lejáratú kölcsöneit 3,5 milliárd forinttal növelte és egyéb kötelezett-
ségei elérik a 2 milliárd forintot, illetve hogy az elmúlt időszakban 
több száz főt bocsátottak el a közszférából. Ebben a gazdasági helyzet-
ben szerintük nincs reális alapja a negyedik alpolgármester kinevezé-
sének. Szöllösi kiemelte azt is, hogy a Fidesz-kormányzás alatt Sze-
ged két alpolgármesterrel működött. Hangsúlyozta, hogy nem kíván-
nak asszisztálni Botka László polgármesternek utódja kinevelésében. 
A sajtótájékoztatón a frakcióvezető bejelentette, hogy Drégelyi Zol-
tánt frakcióvezető-helyettesnek választották. 

Avartűz miatt rövid időre lezárták az E75-ös főutat 

Tűzgyújtási tilalom 

A nyertes szerint a természettudomány nem unalmas tantárgy 

Fizikát játszottak a diákok 

Ha valakiről kiderül, hogy rá-
kos, általában azt gondoljuk: a 
sors halálos ítéletet mondott fe-
lette. Való igaz, ma Magyaror-
szágon a legtöbben daganatos 
betegségben halnak meg. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a 
kórt nem lehet túlélni. Ezt bi-
zonyítja egy szegedi egyetemi 
oktató példája is. 

Az ötvennyolc éves Rónyai Ba-
lázs egészségesnek érzi magát, 
és teljes erőbedobással tud dol-
gozni. Ez azonban nem volt 
mindig így. Fél évvel ezelőtt az 
ok is kiderült: máját és tüdejét 
ma jdnem teljesen elborította a 
rák. 

- Tavaly ősszel, szinte egyik 
napról a másikra hirtelen le-
gyengültem - kezdte történe-
tét a férfi. - Mivel épp akkor 
let tem túl egy rázós idősza-
kon, amikor napi 16 órát dol-
goztam, azt hi t tem, a kime-
rültség mia t t érzem rosszul 
magam. Mivel azonban az ál-
lapotom a pihenés ellenére 
sem javult, e lmentem egy ki-
vizsgálásra. Akkor derült ki, 
hogy a májfunkciós értékem 
olyan rossz, amibe a legtöbben 
belehalnak. Egy ultrahangfel-
vétel pedig az okát is kiderítet-
te: a szerv 85 százalékát ellep-
te a rák. 

A médiatudományi tanszék 
stúdióvezetójeként dolgozó okta-
tó az Országos Onkológiai Inté-

Számos avartűzhöz riasztották 
tegnap a szegedi tűzoltókat. Sán-
dorfalva határában az erdő is 
égett, az E75-ÖS főúton lévő kör-
forgalom közelében pedig az 
avartűz az úttestet is teljesen el-
takarta, ezért a tűzoltók rövid 
időre lezárták az utat - tájékozta-
tott Árendás Péter tűzoltó zász-
lós, szolgálatparancsnok. 

A további tűzesetek megelőzése 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint korábban megírtuk, a fiú 
öngyilkosságot emlegetett, ha 
visszavinnék, édesapjától 
ugyanis retteg - a férfi ugyanak-
kor a bírósági eljárás során ta-
gadta, hogy bántalmazta volna 
a gyermeket. A család jogi kép-
viselője, a Női és Gyermekjogi 
Központot vezető Morvái Krisz-
tina közleménye szerint az álla-
mi döntéshozók, az ügyben el-
járt bírók személyükben is fele-
lősek azért, hogy egy meggyö-
tört, öngyilkosság szélén álló, a 

érdekében szombattól az ország 
teljes területén az erdőkben és az 
erdők határától számított 200 mé-
teren belül, de még a kijelölt tűzra-
kó helyen is, valamint a közutak és 
a vasút menti fák környékén is ti-
los tűzet gyújtani. Ez azt jelenti, 
hogy tiltott a parlag- és gazégetés 
is. Aki a tűzvédelmi rendelkezése-
ket megszegi, szabálysértést követ 
el és pénzbüntetéssel sújtható. 

bántalmazójától reszkető gyer-
meket a magyar allam rendőri 
erőszakkal juttat vissza kínzó-
jához. A jognál magasabb erköl-
csi parancsra hivatkozva egyút-
tal kéri az ország összes rendő-
rét és bírósági végrehajtóját, 
hogy tagadják meg a kegyetlen 
döntés végrehajtását. 

A bírói ítélet ellen Makón ed-
dig több mint nyolcszázán, szer-
te az országban több ezren tilta-
koztak aláírásukkal, és továbbra 
is sokan ígérik: élő lánccal aka-
dályozzák meg Sebastian vissza-
adását. 

Fedezzenek föl a körülöttük le-
vő világban érdekességet! Erre 
ösztönözte az általános és kö-
zépiskolás diákokat az idén a 
fizika éve jegyében meghirde-
tet t „Játsszunk fizikát!" ver-
seny, melynek eredményhirde-
tését tegnap tar tot ták a SZTE 
Kísérleti Fizikai Tanszékén. A 
szervezők elégedettek voltak, a 
fiatalok pedig lelkesek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A gyakorlati érdekességeken kí-
vül Albert Einstein és Charlie 
Chaplin barátságáról is érdekes 
részleteket tudhatott meg, aki el-
látogatott a Szegedi Tudomány-
egyetem Kísérleti Fizikai Tanszé-
ke és az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat Csongrád Megyei Cso-
portja által szervezett „Játsszunk 
f i z iká t ! " d i á k v e r s e n y t egnap i 
eredményhirdetésére, ahol a ver-
seny legötletesebb és legszorgal-
masabb diákjai mutatták be kí-
sérleteiket. 

Fény derült arra - a csongrádi 
Berkes Lilla előadásában mi a 
magyarázata annak, hogy köny-
nyebb úgy egyensúlyban tartani 
az egy méter hosszú rudat, ha a 
végétől húsz centiméterre na-
gyobb mennyiségű gyurmát te-
szünk. 

A szervezők nevében Papp Kata-
lin, a SZTE Kísérleti Fizikai Tan-
székének docense - az eredmény-
hirdetés előtt - úgy fogalmazott, 
hogy nem volt könnyű választani 
a sok szép megoldás közül. 

A versenyen harmadik helye-

- Azt hiszem, ekkor volt az 
egyetlen eset, amikor mély-
pontra kerültem - mesélte Ró-
nyai Balázs. - Egyik este arra 
gondoltam, hogy itt fekszek 
egy kórházi ágyon, 106-ról 83 
kilóra fogyva, az orvosok pedig 
vizsgálgatnak, miközben a tes-
temet belülről teljesen felza-
bálja a rák. Nem voltam benne 
biztos, hogy életben maradok, 
mire megtalálják a gócpontot. 
Másnap viszont, másfél hó-
nappal azután, hogy befeküd-
tem, jött az orvos a jó hírrel: 
megtalálták. 

A tüdő volt a bűnös, amely-
ben egy két és fél centis daganat 
nőtt, ráadásul olyan helyen, 
amelyet szinte lehetetlen meg-
operálni. Viszont éppen két he-
te érkezett Amerikából egy 
olyan, még kísérleti stádium-
ban lévő készítmény, amely al-
kalmas volt ennek a fajta tu-
mornak a kezelésére. A férfi 
már a második kemoterápia 
után elkezdett hízni, december-
re pedig olyan jól lett, hogy le 
tudta vizsgáztatni az egyetemen 
tanítványait. 

- Úgy gondolom, a rákkal 
szemben csak csatákat lehet 
nyerni, háborút nem. Elég, ha 
egyetlen sejtben megmarad, és 
bármikor visszatérhet. Nem hi-
szem tehát, hogy bármikor telje-
sen meg fogok gyógyulni, de egy-
értelmű, hogy javul az állapo-
tom. A tüdőmön lévő daganat 

zést ért el a csongrádi Batsányi 
János Gimnázium tanulója, fu-
hász Andrea. Második lett a sze-
gedi Ságvári gimnázium diákja, 
Velez Dániel. A legjobbnak Ber-
kes Lillát ítélte a zsűri. 

Velez Dániel már általános is-
kolában, amikor fizikát kezdett 
tanulni, tudta, hogy ez a kedvenc 
tantárgya. „A kísérletek nagyon 
tetszenek. Ertem a fizikát" - fo-
galmazott röviden. A fizika mel-
lett a kémia és az informatika is 
kedves tárgya. Az egyik kísérlet 
kidolgozásában, kisöccse, Krisz-

egy centivel, a májamon lévő pe-
dig egyharmadával csökkent. És 
ami a lényeg: jól érzem magam. 

A szegedi oktató szerint a rák 
túlélésének egyik kulcsfontossá-
gú eleme, hogy a beteg hogyan éli 
meg állapotát. 

- Bízni kell az orvosokban és 
saját magunkban, máskülönben 
hiába a leghatékonyabb csoda-
szer is. És fontos, hogy ez nem 
magányos harc. Ha eljön az a 
pont, amikor a beteg feladná, ak-
kor van szüksége a családtagok 
és a barátok segítségére. 

A legtöbben nem beszélnének 
nyíltan arról, ha betegek, Rónyai 
Balázs azonban úgy gondolta, 
története nyilvánosságra hozásá-
val másoknak is segíthet. Egy-
részt azzal, hogy kiderül: nem 
szabad megijedni a ráktól, hi-
szen a legkilátástalanabb hely-
zetből is lehet ma már kiutat ta-
lálni. Ennél is fontosabbnak tart-
ja azonban felhívni a figyelmet a 
megelőzésre. 

- Ma már egy egyszerű vérvizs-
gálattal kideríthető, ha a szerve-
zetben jelen van a rák, ennél a 
betegségnél pedig nagyon fontos, 
hogy időben felfedezzék. Azóta is 
mindenkit arra biztatok, hogy 
menjen el egy ellenőrzésre, és 
van is ismerősöm, akiről így de-
rűit ki, hogy beteg. Ha már egy 
életet megmentek azzal, hogy el-
mesélem a történetemet, nekem 
megérte. 

TÍMÁR KRISZTA 

tián is segített Dánielnek. A ság-
váris diák egyébként negyedszer 
vett részt ezen a fizikaversenyen. 
Első alkalommal az első helyen 
végzett, három évvel ezelőtt má-
sodik lett, két éve újból első, 
most pedig dobogós lett. 

Berkes Lilla először indult a fi-
zikaversenyen és egyből meg is 
nyerte. A csinos gimnazista azt 
mondta: „Vonz, hogy mindig új 
dolgokat tud meg az ember." A 
csongrádi diáklány azért szereti a 
természettudományi tárgyakat, 
mert azok nem unalmasak. 

HÍREK 
A BIOÉLELMISZER-
TERMELÉS ELŐNYEI 
A helyi termelésű bioélelmiszer: 
az előnyök értékelése, a 
lehetőségek átgondolása címmel 
termelői műhelyt tartott a 
Nyitott Kert Alapítvány tegnap a 
Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. előadótermében. A 
rendezvény a kis és középméretű 
biogazdálkodást folytató 
gazdáknak nyújtott segítséget 
abban, hogy felfedezhessék a 
helyi piacok előnyeit, és azokat 
tudatosan használhassák fel. A 
témák között szerepelt - többek 
között - a 
bioélelmiszer-termelés 
környezetre gyakorolt előnyös 
hatása, és annak értékesítési 
lehetőségei. 

NŐKRŐL AZ EGÉSZSÉG 
VILÁGNAPJÁN 
„A nő tradicionális szerepe a 
különböző kultúrákban" 
címmel 
kerekasztal-konferenciát 
rendezett tegnap az ÁNTSZ 
Csongrád Megyei Intézete 
Szegeden, a Nemzetiségek 
Házában. A program apropóját 
az egészség világnapja adta, 
amelyet ezen a napon tartanak. 
Az Egészségügyi Világszervezet 
ebben az évben az anyák és 
gyermekek sorsát, 
életkilátásainak és 
életminőségének javítását tűzte 
ki célul. A világon ugyanis 
minden percben meghal egy 
anya terhességi 
szövődményben, illetve szülés 
közben, 12 gyerekből egy pedig 
nem éri meg az ötödik 
születésnapját. 

TALAJVÍZ A TEMETŐBEN 
Tizenöt nap után el kell 
hamvasztani az elhunytak 
holttestét, ha a talajvízszint 
miatt temetési tilalom van 
érvényben - pontosította tegnapi 
cikkünket Boros Árpád, a 
székkutasi és mártélyi sírkertben 
is hűtőberendezést üzemeltető 
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 
ügyvezető igazgatója. 
Hozzátette: a tisztiorvosi tilalom 
Mindszentre is érvényes. 

KERESZTÉNYSÉG 
A TÁRSADALOMBAN 
A KDNR a KDSZ és a 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége szegedi szervezete a 
Kereszténység a XXI. század 
magyar társadalmában címmel 
rendez fórumot holnap 10 órai 
kezdettel a piarista gimnázium 
sportcsarnokában (Bálint S. u., 
Tesco mögött). A rendezvény 
előadói: Semjén Zsolt, a KDNP 
alelnöke (Kereszténység és 
politika), Kiss Rigó László 
p ü s p ö k ( O k t a t á s ü g y ü n k é s a 
keresztény család), felenits 
István piarista tanár (Kultúránk, 
kereszténységünk, 
magyarságunk) és Latorcai 
János, a KDNP választmányi 
elnöke, volt ipari miniszter 
(Szociál- és gazdaságpolitikánk). 
A rendezvényt zenés, verses 
műsor színesíti. 

MÉDIAEST EGYKORI 
SZÉCHENYISEKKEL 
Kép-Írás címmel filmvetítéssel 
egybekötött, verses estet 
rendeznek ma délután 5 órától a 
Bálint Sándor Művelődési 
Házban. A Széchenyi István 
Gimnázium negyvenéves 
fennállásának alkalmából két 
egykori diák, Bicskey Lukács 
színművész és Hell István 
rendező beszélget egykori 
tanárával, Szabó Andrással. 

PEDAGÓGUSOK 
AZ ÉRTÉKELÉSRŐL 
Kétnapos szakmai konferencián 
teszi mérlegre az értékelési 
módszereket a megyei 
pedagógiai intézet a szegedi 
Közép fasori rendezvényházban. 
A ma egész napon át tartó 
előadásokon az ország minden 
tájáról érkező pedagógusokat, 
továbbá szegedi, pécsi és 
budapesti nevelési 
szakembereket hallhatnak a 
modern mérési szempontokról. 

A csongrádi Juhász Andrea, aki az interferenciáról beszélt, har-
madik lett a versenyen Fotó: Schmidt Andrea 

Konferencia Kisteleken 

Geotermikus energia 
A kőzetek hőtartalmából adódó geotermikus energiát 
- amely a megújuló energiafajták közül a legígérete-
sebb az unióban - leggyakrabban gőz vagy termálvíz 
közvetítésével hozzák a felszínre/Hasznosításáról és 
a felhasználás törvényekbe foglalt szabályozásáról 
kétnapos konferenciát tartanak Kisteleken. A tegnap 
kezdődött tanácskozás helyszínéül választott régió-
ban a geotermikus energia hasznosítása több mint 40 
éves múltra tekint vissza. Csongrád megye adja az or-
szág geotermikus energiatermelésének több mint ne-
gyedét. A Kisteleken megvalósult komplex termálvíz 
hasznosítási rendszer jó alkalom a régióban rejlő to-
vábbi hasznosítási lehetőségek bemutatására. 

Razzia a gazdák ellen 
Termelési katasztrófa fenyeget a gazdák, nap-
számosok, vendégmunkások ellen folytatott 
hatósági razziák miat t - mondta tegnapi szege-
di saj tótájékoztatóján Géczi József szocialista 
parlamenti képviselő. Felhívta a hatóságok fi-
gyelmét arra, hogy a valódi bűnözőkre, cigaret-
tacsempészekre, borhamisí tókra koncentrálja-
nak. 

A képviselő levélben kérte a miniszterelnö-
köt, hogy a mezőgazdasági területeken függesz-
szék fel az ellenőrzéseket. Idén a hosszú tél mi-
att kevesebb idő jut a tavaszi munkákra , ezen-
kívül értékesítési válság is kialakult. A képvise-
lő beszélt az utak és szennyvíztisztítók létreho-
zásában elért eredményekről is. 

Makón eddig nyolcszázán tiltakoztak az ítélet ellen 

Sebastiant visszaviszik 
Tegnap kapta meg a Makón élő édesanya a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság végzését, mely szerint elrendelték a korábban meghozott 
jogerős ítélet végrehajtását, azaz vissza kell vinni - rendőrség 
közreműködésével - Németországban élő édesapjához a tízéves 
Zombori Sebastiant. A család eddig a végrehajtás felfüggesztésében 
bízott. 


