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KÖRKÉP 

ALGYŐ. Márciusban Tessényiné 
Fogarasi Margit festőművész - áz 
algyői művészkör tagja - két 
alkotását is zsűrizte a szakma: 
Tavaszköszöntő című művét 
állították ki Budapesten, az 
egyik bevásárlóközpontban, 
Duna című festményét pedig a 
komáromiak csodálhatták meg 
áprilisban. Tessényiné képei 
gyakran láthatók Szegeden az 
ifjúsági házban, a pusztaszeri 
alkotóházban és a söjtöri 
művésztáborban is. 
- Még három hétig fogad el 
pályaműveket az algyői könyvtár 
két pályázatára. Legkedvesebb 
könyvem - Olvasd el l é is! 
címmel legfeljebb 2 gépelt oldal 
terjedelemben várják az 
olvasmányélményeket, 
ajánlásokat. A pályázaton bárki 
részt vehet. Az írásokat a 
könyvtárba küldjék vagy vigyék 
be május 20-áig. Az értékelést a 
Tollforgatók Köre tagjai végzik, 
külön értékelik a felnőttek és a 
gyerekek pályázatát. Az első 
három helyezett tárgy- és 
könyvjutalomban részesül, 
további 3-3 helyezett díja 
ajándékkönyv, a 6-10. 
helyezetteké pedig 5 óra 
internethasználat. A Kedvenc 
könyvem képekben című 
képregény-pályázat 14 év alatti 
gyerekeknek szól. A kedvenc 
könyv elmesélését képekben -
rövid szöveggel vagy anélkül -
kérik beküldeni. A képek A4-es 
méretben készüljenek, s legyen 
címlapja is a 3 -10 oldalas 
kedvenc könyvnek. Igény esetén 
a rajzok spirálozását 
térítésmentesen vállalják. 

BORDÁNY. Áprilisi ülésén 
elfogadta a képviselő-testület a 
bordanynet.hu honlappal 
kapcsolatos vizsgálatot végző 
eseti bizottság jelentését. A 
határozat szerint ezentúl 
szigorúbb feltételekhez és 
elszámoláshoz kötik az 
önszerveződő közösségeknek 
nyújtott önkormányzati 
támogatást. 

KISTELEK. A Kisteleki 
Képzőművészeti Kör 
műhelykiállítást rendez május 
9. és 16. között a Napsugár 
Idősek Otthonában. A kiállított 
portrék Borsos Mihálynéról és 
Farkas Imréről készültek. 

MÓRAHALOM. Halom 
találkozót tartanak az 
Aranyszöm Rendezvényházban 
hétfőn Mórahalmon -
Ásotthalom és Királyhalom 
részvételével. 

PUSZTAMÉRGES. Vasárnap 
hobbi- és kisállatvásárt 
rendeznek a településen, a 
vásártéren. 

SZEGED. Ma délelőtt 11 órakor 
ünnepélyesen átadja a város a 
Csongrádi sugárút 67-69. 
mögötti, teljesen felújított 
játszóteret és sportpályát. Az 
avatáson jelen lesz Botka László 
polgármester és Kónya Gábor, a 
körzet önkormányzati 
képviselője, valamint a 
felújításban résztvevő, 
szakemberek. 
- Szombaton este 8 órától a félév 
utolsó latinestjét rendezik a 
Millenniumi Kávéházban 
Martha Alvarado és Szabados 
László szervezésében. 
- A 37. Irinyi lános országos 
középiskolai kémiaverseny • 
április 30-án lezajlott 
döntőjében II. A kategóriában, 
akárcsak az előző évben, Sárkány 
Lőrinc, a Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnázium tanulója 
győzött. Elnyerte továbbá a 
legjobb feladatmegoldónak 
felajánlott különdíjat és az egyik 
legjobb eredményt elért 
tanulóként Irinyi-díjjal is 
kitüntették. 

ZÁKÁNYSZÉK. Vasárnap és 
minden hónap második 
vasárnapján országos állat- és 
kirakóvásár lesz Zákányszéken. 
A tombola főnyereménye egy 
bárány. 
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Koczor György, Ybl-díjas épí-
tész nyitotta meg tegnap a sze-
gedi Móra Ferenc Múzeum el-
ső emeleti kistermében a Báck 
Manci fotószalonja című kiál-
lítást. Az elfeledett, majd né-
hány éve újrafelfedezett szege-
di fotográfusnő pályafutását a 
róla megjelent album szerzője, 
Gömör Béla orvosprofesszor 
muta t t a be. 

A tárlat rendezőinek felhívá-
sára több olyan Báck Manci-fel-
vétel is előkerült, amely nem 
szerepelt a kötetben. így elő-
ször láthatja a közönség Móra 
Ferenc „kisinasáról", azaz leg-
közelebbi munkatársáról, 
Fischhof Ágotáról készült két 
fotót. 

A szép könyvtároskisasszony-
hoz Juhász Gyula is írt verset. A 
kiállítás július 10-éig tekinthető 
meg. 

zásnak köszönhető éles verseny-
ben - mondta tegnapi sajtótájé-
koztatóján Nógrádi Zoltán, a Fi-
desz Csongrád megyei elnöke. 
Hozzátette: a Fidesz négypárti 
egyeztetést sürget a 2007-2013-as 
költségvetési időszakra vonatkozó 
tervek összeállításáról. 

A betegeknek mindenképpen tá-
jékoztatást kell kapniuk arról, 
hogyan működik az adatvéde-
lem, milyen adatokat tartanak 
róluk nyilván, milyen jogaik 
vannak és kihez fordulhatnak 
panaszaikkal. Mindezekről tájé-
koztatást kaphatnak a Szegedi 
Tudományegyetem új adatvédel-
mi szabályzatából, amelyet ha-
marosan mindenki számára hoz-
záférhetővé tesznek. A legfonto-
sabb tudnivalókról Rapavi End-
re, az egyetem adatvédelmi fele-
lőse tájékoztatott. 

- A személyi azonosító adato-
kat, a kezeléshez feltétlenül szük-
séges egészségügyi információ-
kat, valamint visszamenőlegesen 
az addig kezelt betegségekkel kap-
csolatos adatokat tartjuk nyilván 
- mondta. - Ezekhez a kezelőor-
vos, valamint a gyógyítási folya-
matban részt vevők férhetnek 
hozzá, ők is csak addig, ameddig a 
kezelés tart. Mivel zárt rendszer-

A Móra Ferenc Múzeum dísz-
termében tegnap adták át a sze-
gedi irodalmi folyóirat idei el-
ismeréseit. A Tiszatáj-díjat Fűzi 
László, a jutalmat Orcsik Ro-
land vehette át. 
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Díjátadóval egybekötött iro-
dalmi estet rendezett tegnap a 
Tiszatáj a szegedi múzeum-
ban. A folyóirat áprilisi és má-
jusi számából három költő -
Simái Mihály, Tornai József és 
Zalán Tibor - olvasta fel József 
Attilához szóló versét. Pataki 
Ferenc, a szegedi társulat szín-
művésze pedig a száz éve szü-
letett poéta költeményeiből 
kötött csokrot nyúj tot t át a kö-
zönségnek. 

Olasz Sándor irodalomtörté-
nész kollégáját, a kecskeméti 
testvérlap, a Forrás főszerkesz-
tőjét, a szegedi egyetemről in-
dult Fiizi Lászlót köszöntötte 

ről van szó, amelynek nincs a kül-
világgal, így az internettel sem 
összeköttetése, kívülálló nem jut-
hat be a rendszerbe, tehát az ada-
tokkal sem tud visszaélni. 

A jelenlegi nyilvántartás egyik 
legnagyobb hibája, hogy abba az 
egyetem bármely részlegéből be 
lehet tekinteni. Például a bőr-
gyógyászati klinikán is megnéz-
hetik, milyen belgyógyászati pa-
naszokkal járt a beteg orvosnál. 
Az új adatvédelmi szabályzat 
többek között ennek kiküszöbö-
lését is célul tűzte ki. 

A betegek meghatározhatják az 
adataikhoz hozzáférhető szemé-
lyek körét és betekintési jogát is. 
Ha azonban külön nyilatkozatot 
nem tesznek, törvényes képviselő-
jük alanyi jogon belenézhet a róluk 
szóló nyilvántartásba. Ezenkívül 
megtiltható, hogy az érintettek 
adatait továbbítsák vagy bármi-
lyen célra felhasználják, kivéve az 
olyan eseteket, amikor az adatke-

abból az alkalomból, hogy idén 
neki ítélte a folyóiratot működ-
tető alapítvány kuratóriuma a 
Tiszatáj-díjat. A kitüntetett a 
lap régi szerzője, Maszkok, te-
rek című űj kötetének számos 
írása is először a Tiszatájban lá-
tott napvilágot. Az általa szer-
kesztett folyóirat hasonló elve-
ket vall, min t szegedi társa, így 
- min t Olasz Sándor fogalma-
zott - együtt küzdhetnek a ma-
gyar irodalom kétosztatúsága, a 
mindenre rátelepedő amatőriz-
mus és értékzavar ellen. A díjat 
a Csongrád Megyei Közgyűlés 
képviseletében Tóth Attila adta 
át. Ugyancsak tőle vehette át az 
idei Tiszatáj-jutalmat verseiért, 
tanulmányaiért , könyvkritikái-
ért a fiatal költő, irodalomtörté-
nész, Orcsik Roland, aki a kul-
turális párbeszéd támogatása-
ként értékelte az elismerést, 
majd néhány versének felolva-
sásával köszöntötte a hallgató-
ságot. 

zelés korlátozása más személyek 
egészségét veszélyeztetheti. Ilye-
nek például a fertőző betegségek. 

Az űj adatvédelmi szabályzatot 
nagy jelentőségűnek nevezte 
Alexin Zoltán. Ő az a szegedi 
matematikus, aki tavaly alkot-
mánybírósághoz fordult, az 
egészségügyi adatkezelést kifogá-
solva. Annak idején elmondta: 
az EU-val kötött, 2002-ben ha-
tályba lépett nemzetközi egyez-
mény kimondja, hogy csak a pá-
ciens beleegyezésével tárolható 
róla bizalmas egészségügyi adat, 
annak semmilyen feldolgozása, 
továbbítása és hasznosítása nem 
képzelhető el a tudta és beleegye-
zése nélkül. A magyar gyakorlat 
szerint azonban az egészségügyi 
intézményekben a hálózatba 
kapcsolt rendszerről bármilyen 
adat bárkiről lehívható. A mosta-
ni változástól sokat vár. - A leg-
fontosabb, hogy minél hamarabb 
tájékoztassák a betegeket az űj 
lehetőségekről, hogy élhessenek 
is azokkal a jogokkal, amelyeket 
a Szegedi Tudományegyetem biz-
tosított számukra. 

TÍMÁR KRISZTA 

Chrístina Bella természetben fizetett az ejtőernyős ugrásért 

Pornófilmforgatás volt 
a szegedi repülőtéren 

Az erotikakiállítás sztárjai - képünkön még túlöltözve pózolnak Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

A fiatal pornószínésznő életveszélyben egy alka-
lommal volt, amikor BMW-jük egy vízátfolyáson 
megpördült az olaszországi Alpokban. Szalagkor-
látnak és hegynek csapódtak, de szerencsére meg-
úszták a balesetet. 

- Minden űj dologtól tart az ember - mondta mo-
solyogva a csinos, fiatal lány, és - mint kiderült - ez 
a pornózásra is igaz. Első alkalommal „minden" 
zavarta, de azt mondta, ez is csak egy munka, amit 
a pénz miatt csinál. 

Az ejtőernyős tandemugrás Chrístina Bella ű j 
filmjének - ami egy kalandos akciójelenetekkel 
átszőtt pornófilm - egyik jelenete lesz. A beszél-
getés után a „művésznő" megismerkedett az 
1977-es jugoszláv gyártmányú katonai felderí-
tő-repülőgéppel. Az ilyenkor szokásos poénokat 
senki sem tudta magában tartani, így elhangzott 
az a közismert vicc is, mely szerint a zuhanó re-

pülőgép kapitánya így szól az utasokhoz: kérem, 
mindenki maradjon a helyén, ne nehezítsék meg 
az azonosítást. 

Chrístina Bella az ejtőernyős szakosztály vezető-
jével, Csorba Józseffel ugrott ki a gépből. A mutat-
ványt nehezítette a rendkívül felhős égbolt, így 
előbb találni kellett egy lyukat, hogy ne vakon ugor-
janak ki a gépből. Végül 3000 méteres magasság-
ból, Csorba József elé szíjazva kivetette magát a le-
vegőbe a pornósztár. A földről követve az esemé-
nyeket döbbenetes látványt nyújtott, ahogy a szél 
körhintához hasonlatosan pörgeti az ugrókat. A 
landolás végül lágyra, puhára és zökkenőmentesre 
sikeredett. A „művésznő" kis ideig még fekve ma-
radt a földön, hogy kiheverje a megpróbáltatásokat, 
de utána azt mondta nevetve, akár most azonnal 
újra „szárnyalna". 

A sikeres ugrásért természetesen a fizetség sem 
maradt el: Chrístina Bella női bájainak föltárásával 
hálálta meg Csorba József munkáját. 

Kiállítás a Móra Ferenc Múzeunban 

Bäck Manci 
híres fotószalonja 

Jótékonysági rendezvény a színházban 

Szegeden koncertezett 
a Golden Gate Quartet 
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Az Első Szegedi Lions Klub szervezésében tegnap este az amerikai 
Golden Gate Quarte t adott jótékonysági koncertet a Szegedi 
Nemzet i Színházban. A néger spirituálé királyai a műfa j legna-
gyobb slágereit szólaltatták meg Fotó: Schmidt Andrea 

Nógrádi 
az EU-évről 
Senki nem nyert az országban az 
uniós tagság első évében, sőt: van-
nak olyan társadalmi rétegek, me-
lyek végleg lecsúsztak a csatlako-

Nem hibázott az orvos 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Első fokon elutasították a szülők keresetét, akik három és fél évvel ez-
előtt azért pereltek be egy szegedi nőgyógyászt, mert a szülés levezeté-
se közben telefonált. Mint azt annak idején megírtuk, az orvos az 
apát kérte meg, hogy tartsa füléhez mobiltelefonját, és így folytatta 
tovább a munkát. A gátmetszés azonban nem sikerült, a nő végbelét 
is átvágták. Később ráadásul - igaz nem az eset következményeként -
a család a kisgyermeket is elveszítette. 

Tegnap a megyei bíróság első fokon azt a döntést hozta 
orvos szakértői véleményre alapozva, hogy az orvos nem hibázott, 
ezért elutasították a szülők kétszer ötmillió forintos kárigényét. 
Ugyanígy határozott egyébként a megyei bíróság két évvel ezelőtt is, 
ezt követően a szegedi táblabíróság pedig új tárgyalás lefolytatására 
kötelezte a bíróságot. Az ítélet most sem jogerős, a család ugyanis fel-
lebbez a döntés ellen. 

Fűzi László kapta a folyóirat díját, Orcsik Roland a jutalmát 

Tiszatáj-est 
a Móra múzeumban 

Orcsik Roland és Fűzi László, a két k i tün te te t t Fotó: Schmidt Andrea 

A szegedi matematikus után a klinikák is „megdolgozták" a betegek adatait 

Sikeres civil a pályán 
Ú j adatvédelmi szabályzatot fogadott el a Szegedi Tüdomány-
egyetem kari tanácsa nemrégiben. Ebben már az új európai uniós 
előírások is szerepelnek, valamint részletesen szabályozza az 
elektronikus betegnyilvántartó rendszert is. 


