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Parlagfűirtás! Falra hányt borsó ? 

Ne várjuk meg, hogy az idén bárhol is ekkorára nőjön a parlagfű! Fotó: Miskolcri Róbert 

Az elmúlt évek során remélem, 
mindenki eleget hallott már a 
parlagfű egészségre ártalmas, kü-
lönböző allergiákat okozó káros 
hatásairól. Például a Felsővárosi 
Civilek Egyesülete (SZÖFCE) 
már tavaly is megszervezte a Sze-
gedi Ifjúsági Házban a Csongrád 
Megyei 1. parlagfűankétot, me-
lyen kb. 500 diák, tanár és né-
hány nyugdíjas is részt vett. Saj-
nos utána nem sok parlagfű 
pusztult ki. 

Az idén is - ahogy hallottam -
volt hasonló felvilágosító ankét. 
Remélem, nagyobb irtást ered-
ményez majd! Én tavaly kétszer 
irtottam ki azokat az unokám 
ásotthalmi tanyáján. Javaslom, 
hogy a szülők a saját családjuk és 
környezetük egészségmegóvása 
érdekében házuk, vagy a játszó-
terek környékén húzgálják ki a 
parlagfüvet tövestől. 

PONT 
E-mail címünk: ajanlo(« delmagyar.hu 

SZÍNHÁZ 

BÁBSZÍNHÁZ 
14.30 óra: Rózsa és Ibolya. 
Bérletszünet. 
PINCESZÍNHÁZ ÉS 
M ŰVESZKÁ VEZÓ 
19.30 óra: Lukács Sándor: 
Barangolás a Költészet világában -
költői est. 

MOZI 
SZEGED 
BELVÁROSI MOZI 
NAGYTEREM 
15, 17.30 és 20 óra: Star Wars III 
- A sith-ek bosszúja. Színes, m. b. 
és feliratos amerikai íilm. 
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA 
16.15 és 20.45 óra: Szürke, 
Mercivel. Színes szerbia-
montenegrói-német-szlovén film; 
18.30 óra: 5x2. Színes francia 
film. 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
16 és 20.30 óra: Öt akadály. 
Színes és fekete-fehér 
dán-svájci-belga-francia film; 
18.15 óra: Kacsaszezon. Fekete-
fehér mexikói film. 
GRAND GAFE 
17 óra: Hós. Hongkongi-kínai 
film; 
19 óra: Repülő tőrök klánja. 
Hongkongi-kínai film; 
21 óra: Csodálatos Júlia. 
Kanadai-amerikai-magyar-angol. 
PLAZA CINEMA CITY 
Star Wars III - A sith-ek bosszúja: 
14, 16.45, 19.30, 22.15 óra. 
Kinsey: 13.30, 15.45, 18, 20.15, 
22.30 óra. 
fíita-csata: 14, 16 óra. 
Mennyei királyság: 13.45, 16.30, 
19.15, 22 óra. 
xXx 2. - A következő fokozat: 
15.30, 17.45, 20, 22.15 óra. . 

Természetesen ez mind kevés a 
Szegeden és környékén egyre ha-
talmasodó, nagy tömegű parlag-
fű teljes kiirtására. Szükség len-
ne a nagycsoportos óvodásoktól, 
az általános és középiskolások, 
főiskolák, egyetemek fiataljainak 
önkéntes összefogására is. Sze-
rintem nagyon nemes akció len-
ne ez a cserkészek számára is. 
Felszólítanám a mozgásképes 
nyugdíjas társaimat, a középko-
rúakat és a fiatalokat, a sportban 
is tevékenykedő mozgássérülte-
ket - és mindenkit - , fogjunk 
össze az egészségünk megóvása 
érdekében! A széles körű tömeg-
mozgalom szervezésében az ille-
tékes állami szervek vezetői, 
tisztviselői is megmutathatnák 
szervezőképességüket. A sajtó, 
rádió, tv, tömegkommunikációs 
riporterek szintén segíthetnének 
pusztítani a parlagfüvet. A zöl-

dek is tehetnének valamit, pél-
dát mutathatnának. 

Végül ismereteim szerint kü-
lönböző országos és helyi rende-
letek is kötelezik a lakosságot az 
irtásra, az elhanyagolt területek 
tulajdonosait szankciókkal bün-
tetik. Tehát széles körű lakossági 
összefogással, és a hivatal szer-
ves irányításával nagyobb sikert 
érhetünk el. Szeged és az egész-
ségünk a miénk, tegyünk érte! 

Kedves olvasótársam -
amennyiben olvasás közben 
idáig eljut, mi jut eszébe? Ne-
kem a következők: 1. sajnos 
más az óhaj, és más a valóság. 
2. Pató Pál úr: „ej, ráérünk arra 
még!" és végül a falra hányt 
borsó! 

Kívánom, ne így legyen! Vi-
szontlátásra a parlagfű irtásánál! 

SIKULA SZABOLCS, 
SZEGED 

Blueberry - A fejvadász: 16 óra. 
Gorilla bácsi: 14.15, 16.15, 
18.15, 20.15 óra. 
Beépített szépség 2 - Csábítunk és 
védünk: 15, 17.30, 20, 22.30 óra. 
A tolmács: 17.15, 19.45, 22.15 
óra. 
Fehérzaj: 14, 18.30, 20.30, 22.30 
óra. 
Constantine, a démonvadász: 
14.45 óra. 
A kör 2.: 18 óra. 
Robotok: 13.15 óra. 
A ¡andiguru: 20.15, 22.30 óra. 
VÁSÁRHELY, 
MOZAIK MOZI 
17.45 óra: A belső tenger. Színes 
spanyol film; 
20 óra: A randiguru. Színes, m. b. 
amerikai film. 
SZENTES 
15.30 óra: Bűnök. Színes dán 
film; 
17.30 óra: A bukás - Hitler utolsó 
napjai. Színes német háborús 
film; 
20 óra: A kör 2. Színes amerikai 
horror. 
BALÁSTYA 
19 óra: Az utolsó gyémántrablás. 
Színes amerikai film. 
DESZK 
19 óra: Micimackó és a Zelefánt. 
Színes, m. b. amerikai rajzfilm. 
PITVAROS 
19 óra: Hölgyválasz. Szines 
amerikai film. 

K Ö Z É L E T 
SZEGED 
A SZAB-székházban (Somogyi u. 
7.) 9 órakor: Lábjegyzetek 
Platónhoz Barátság c. tanévzáró 
konferencia. 

Az ifjúsági házban (Felső Tisza 
part 2.) 10 órakor: babamasszázs. 
Vezeti: Ráczné Gyémánt Andrea 
védőnő; 12 órátóí 16 óráig: 
ingyenes számítógép-használat 
internetezési lehetőséggel; 16 
órakor: nyugdíjasklub; 17 órakor: 
Akropolisz Táncstúdió - Fiatalok 
táncpróbája. Színpadi táncok 
alapjai. Vezeti: Kerek Attiláné; 
18 órakor: Miszi Péter: A Hold 
hatásai. 

tartsd titokban! címmel az orszá-
;os A Nagy Könyv programhoz 
ipcsolódva gyerekek, könyvtáro-

sok, nyugdíjasok mesélnek 
kedvenc olvasmányaikról. 

fai 

Globálisan kell gátat szabni 
a balesetet okozó közlekedésnek! 
„Soha ne kelljen egy anyának ilyen fájdalmat átél-
ni" (DM, DV 2005. február 10., 16. oldal) címmel 
megjelent olvasói levélben emlékezett Barnáné 
Turcsoki Andrea a tavaly márciusban a szegedi 
Diófa előtti megállóban - trolibalesetben - elhunyt 
gyermekére. Azóta is gyakran eszembe jutnak a le-
írt sorok és mélységesen együtt érzek a szülőkkel, a 
gyermekem kora miatt is. 

Ha logikusan elemezzük a balesetet, az derül 
ki, hogy a trolivezető hibázott. Végül is ő ütöt-
te el a gyermeket. A troli nem mozdul meg, ha 
ő nem vezeti. Figyelmetlen volt, mert nem lát-
ta a gyermeket az úttesten, mert nem nézte az 
embereket a járda szélén, mert nem vette ész-
re, hogy mások dudálnak és kiabálnak neki -
egy korábbi cikk szerint a kis Roland testvére 
rohant az első ajtó mellett, és erősen döröm-
bölt rajta - , mert nem érezte a kormány erős 
rántását, amikor átment a kisfiún az első ke-
rékkel. Lehet-e ennyi mindent figyelmen kívül 
hagyni? 

A baleset után megnéztem a helyszínt a troli-
ból: a STOP-vonalnál állva minden jól belátha-
tó a zebrán és a környékén. Tanúk szerint a kis-
fiú még a zöld jelzésen haladt át a gyalogátke-
lőn. Ha ember van az úttesten, az erősebb TIL-
TÁS a járművek számára a továbbhaladásra, 
mint egy piros jelzés, mert valóságos balesettel 
járhat. A troliból azt vettem észre, hogy amint 
a gyalogátkelő zöldje villogni kezdett, a 
STOP-vonaltól elindult a jármű, és éppen akkor 
ért a zebrához, amikor annak zöld lámpája pi-
rosra váltott. Ha ekkor egy gyermek - látva még 
a gyalogátkelő zöldjét - átszalad a zebrán, a már 
lendületben lévő troli biztosan elüti őt, féktá-
volságon belül. Egy gyermek még nem annyira 
figyelmes és előrelátó, mint egy felnőtt. A zöld 
jelzés mellett nem biztos, hogy észreveszi a 
gyorsuló trolit, különösen ha a túloldalon inte-
getnek neki az osztálytársai. Ha így történt a 
baleset, akkor teljesen logikus minden körül-
ménye. Az utakon a gyermekekre a felnőttek-
nek kell vigyázniuk! 

A súlyos közlekedési balesetet okozókat meg kell 
büntetni a jogszabályok legerősebb szigorával, mert 
különben senki sem fog jobban figyelni és vigyázni 
az utakon. A büntetett családjának ellátási problé-
máit inkább vállalja fel a társadalom, de emiatt ne 
maradjon el a büntetés (például a Mars téri kettős 
gázolásnál). 

Elkerülhető lett volna-e a baleset, ha a gyerekek 
kézen fogják egymást, és az apa a legkisebb gyerek 
kezét fogva vezeti őket? Egy legolcsóbb megoldás: a 

STOP-vonalat e megállóban álló trolik elé kell fel-
festeni. 

Én 20 éve vezetek balesetmentesen. A Media 
Markt előtti gyermekgázolást követően előttem is 
átszaladt egy kislány a Csillag térnél. Elkerültem a 
balesetet, mert óvatosan vezettem. A baleseteket 
emberek okozzák, de a balesetmentes közlekedés is 
az embereken múlik. 

Addig, amíg automatizálják a járművek vezeté-
sét, az embereknek kell megtanulni balesetmente-
sen vezetni. A közlekedési rendszer hibás, mert 
emberek sérülnek és halnak meg benne folyamato-
san. A súlyos balesetet okozókat ki kell emelni a 
forgalomból, jogosítványuk végleges bevonásával. 
Ehhez csupán jogszabály módosítás szükséges. Jár-
műveket csak a balesetmentesen vezetők vezesse-
nek. A gyalogosokat, a kerékpárosokat és a gyerme-
keket is (a saját szintjükön) le kell(ene) vizsgáztatni 
a rájuk vonatkozó KRESZ-szabályokból, hogy tu-
datlanságból ne okozzanak balesetet. Interneten 
összegyűjthetők a balesetmentesen vezetők gya-
korlati tapasztalatai, amelyek beépíthetők a 
KRESZ-be. A 2005. 02. 21,-i híradó szerint az 
EU-ban 2010-re 50%-kal csökkenteni akarják a ha-
lálos balesetek számát. A magyar hatóságok ezt 
csak kb. 35%-ban tartják megvalósíthatónak. A 
többi áldozat garantált lesz. A közlekedés baleset-
mentessége elsősorban a járművek irányításának 
technikáján múlik, és csak másodsorban a kocká-
zatcsökkentő eszközökön. A balesetes közlekedés 
olyan, mint a járvány. Nem lehet csak helyi mére-
tekben megszüntetni, annak globálisan kell gátat 
szabni. A világ bármely pontján legyen minden 
ember biztonságban! A statisztikák szerint az autó-
zás feltalálása óta a világban közlekedési baleset-
ben elhunytak száma összemérhető nagyságrendű 
a 2. világháború áldozatainak számával. Nem kell 
ahhoz több áldozat, hogy minden egyes ember rá-
döbbenjen: már a közeli jövőtől kezdve kizárólag a 
100%-osan balesetmentes közlekedés elvét szabad 
csak alkalmaznunk. Ezt az elvet a médiáknak el 
kell terjeszteni szerte a világon. 

Az élet többet ér mindennél. Sajnos halálos bal-
eset után már nincs módunk egy újabb korrigáló 
próbálkozásra. Ezt a baleset előtt kell megtenni. Az 
agyunk mindig nálunk van, ingyen dolgozik ne-
künk, érdemes éberen használnunk közlekedés 
közben. Akkor, és csak akkor érhetjük el azt az álla-
potot, hogy ne kelljen egy anyának és egy apának 
sem ilyen fájdalmat átélnie soha többé ezen a vilá-
gon. 

TÓTH MIHÁLY SZERVIZMÉRNÖK, 
SZEGED 
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«yer 
könyvtárában 15 órakor: Ne 

A Máltai játszótéren (Retek u. 
2-4.) 16 órakor: dia- és 
filmvetítés. 

A Közéleti Kávéház rendezvénye a 
Somogyi-könyvtárban 17 órakor: 
Mai magyar orgonazene - Koncert 
előtti beszélgetés a művekről és 
szerzőikről Huszár Lajos, Koloss 
István és Lisznyay Szabó Mária, 
zeneszerzőkkel.. Beszélgetőtárs: dr. 
Zádorné Raffa Éva, háziasszony 
dr. Bottkáné Égető Mária, a 
Király-König Péter Zeneiskola 
tanárai. 

A szegedi csillagvizsgáló (Kertész 
u.) 18-tól 21-ig óráig várja az 
érdeklődőket; 
az egyetemi füvészkert (Lövölde 
út 42.) 
10 órától 18 óráig; a Szegedi 
Vadaspark (Kálvária sgt.) 
9 órától 17 óráig várja látogatóit. 

ALGYŐ 
A faluházban (Búvár u. 5.) 15 
órától hit- és lélekklub (Nemes 
Nagy Rózsa); 17 órától: Fiesta 
tánciskola (Pálinkó Lujza). 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
A PMK-ba 15 órakor: Kisebbségi 
Ki Mit Tud? 

K O N C E R T és B U L I 
SZEGED 
A Közéleti Kávéház rendezvénye a 
dómban 19 órakor: „Mai magyar 
szerzők orgonaművei" - a Király-
König Péter Zeneiskola 
orgona tanszakának 
hangversenye. 

Az ifjúsági házban (Felső Tisza 
part 2.) 20 órakor: Estlnvázió. 
Fellépnek: Quimby, Hiperkarma, 
Energomat, DJ Cadik. 

Az Old Timer Music Clubban 
(Brüsszeli krt.-Dugonics u. sarok) 
20 órakor: 
Benefit együttes - utána buli. 
A Blueseum Étterem és Pubban 
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(Zárda u. 7.) 21 órakor: 
Mi az a tánc fiatalok? - Táncos 
nosztalgiaparty. 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGED 
A Bálint Sándor Művelődési 
Házban (Temesvári krt. 42.) 11 
órakor nyílik: 
Bálint Sándor születésének 100. és 
halálának 25. évfordulója 
alkalmából - XV újszegedi 
gyermekrajz-kiállítás Ujszögedön 
van egy kert címmel. A tárlathoz 
Szabó András festőművész, a 
Széchenyi István Gimnázium 
tanára mond bevezetőt. 

A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 
1-3.) földszinti kiállítótermében 
megnyílt a hónap könyve: Wass 
Albert: Erdők és tavak könyve 

A Somogyi-könyvtár odesszai 
fiókkönyvtárában (Székely sor. 
11.) megnyilt: Pocsai Sándor 
Itthon című természetfotó-
kiállítása. Látható: május 25-éig. 

A Somogyi-könyvtár rókusi 
fiókkönyvtárában (Vértói u. 5.) 
megnyílt: Lepkék és pillangók 
címmel kamarakiállítás Kovács 
Sándor Tibor rajzaiból és 
gyűjteményeiből, május 31-éig. 

Az Olasz Kulturális Központban 
(Dugonics tér 2.) megnyílt: 
Szőke János AV AFIAP 
fotóművész A nap völgye című 
kiállítása. A tárlat megtekinthető: 
május 22-éig, naponta 10 órától 
17 óráig. 

A Szegedi Ifjúsági Házban (Felső 
Tisza part 2.) megnyílt: 
A világ nyolcadik csodája: a haifai 
bahá'í teraszok W. Farkas László 
fotókiállítása. A tárlat 
megtekinthető: május 22-éig. 

A pedagógiai intézet és 
rendezvényház aulájában (Közép 
fasor 1-3.) megnyílt: 
egy új galéria, egy állandó kiállítás és 
vásár Farkas Gyula festőművész 
olajfestményeiből. A kiállítás anyaga 
havonta átrendezésre kerül. A tárlat 
mindennap 8 órától 20 óráig 
tekinthető meg. 

A Pick Szalámi és Szegedi 
Paprika Múzeum (Felső Tisza 
part 10.) keddtől szombatig 15 
órától 18 óráig várja látogatóit. 
Vasárnap és hétfő szünnap. 

Elhunyt Dr. Durszt Endre, 
a szegedi Bolyai Intézet docense 
Nagy veszteség érte a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetét. Életé-
nek 72. évében, példás türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség után 
végleg eltávozott közülünk kollégánk, barátunk, Durszt Endre tanár úr. 

1957-ben szerezte matematika-fizika szakos tanári diplomáját a 
Szegedi Egyetemen. Több mint negyven évig dolgozott az Analízis Tan-
széken. Kutatóként Szőkefalvi-Nagy Béla tanítványa volt. Mesterét a 
rajongásig szerette és tisztelte. Nála doktorált 1967-ben és vezetésével 
szerzett kandidátusi fokozatot 1978-ban. Számos tudományos ered-
ménye közül legbüszkébb a nem-kommutatív operátorok modelljeiről 
Szőkefalvi-Nagy Béla professzorral közösen publikált dolgozatára volt. 

Megízlelte és megszerette a matematikai felfedezés örömét, azért iga-
zán mégis tanítani szeretett. Végigtanította szinte az összes tárgyat, ami 
az Analízis Tanszéken szóba jöhet. 1991 -ben jelent meg Bevezetés a mér-
ték- és integrálelméletbe című egyetemi jegyzete, ami azóta több kiadást 
ért meg, és azóta is a tanár szakos hallgatók egyik alapkönyve. Nagyon 
sok, félévenként 2-3 hallgató írta nála szakdolgozatát. Önzetlenül részt 
vett az adminisztratív feladatok ellátásában is. Évtizedeken keresztül ő 
készítette félévről félévre az Intézet, vagyis 50 tanár és több száz diák óra-
rendjét, és technikai szerkesztője volt a Bolyai Intézet folyóiratának. 

1986-ban Kiváló Munkáért kitüntetéssel, 1999-ben az igen rangos 
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel, 2003-ban Rektori EUsmerő 
Oklevéllel, 2003-ban Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmaz-
ták. Hozzá kell tenni ezekhez a kitüntetésekhez egy olyan elismerést, 
amelyhez nem jár oklevél, de hitelesítő pecsétje ott van minden tanít-
vány, kolléga, munkatárs szívében: Durszt Endrét mindenki szerette. 
Hiánya pótolhatatlan. Nem tudjuk, hogyan tudunk majd hozzászokni 
a gondolathoz, hogy nincs többé. 

Tisztelt Tanár Úr, kedves Bandi, nyugodjál békében. 
Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet 

Rendhagyó anyák napja 
Anyák napi műsort rendeztek 
nemrég a vásárhelyi Kiss Lajos 
Általános Iskolában. A II. osztá-
lyosok szívvel-lélekkel készültek 
az előadásra. A vidám jelenet 
után a gyerekek átadták virágai-
kat. Ki-ki az édesanyjának, sze-
mébe nézve, majd fülébe súgva a 
„titkos" mondatot: „Nagyon sze-
retlek!" 

Ölünkbe fogva gyermekeinket, 
most mi szülök következtünk: né-
hány mondatban meséltünk pa-
lántáinkról. Elhangzott meghitt 
humoros, rímbe szedett gondolat 
is, ezzel tettük felejthetetlenné ezt 
a délutánt. A bohém, olykor meg-
ható események nem törlődnek ki 
az édesanyák emlékezetéből, és a 
„mi" napunkon kellemes élmény 

volt meghallgatni a gyermekek 
történeteit. 

Ezután valamennyien körjátékot 
játszottunk. Igazán élvezték a kis-
diákok, és erre az időre mi is egy ki-
csit gyermekekké váltunk. Azt hi-
szem, akkor vagyunk jó anyák, ha 
tudunk olykor együtt játszani gye-
rekeinkkel, mert így ők is tovább-
adhatják a játék hangulatát, örö-
mét, amely ez alkalommal is meg-
érintette a közösséget. A tanárok 
pedig akkor jó tanárok, ha megér-
zik annak fontosságát, hogy e „hár-
mas" kapcsolat jól működjön. 

Az iskola névadója, Kiss Lajos 
néprajztudós, remélem, ma szí-
vesen nézné meg iskoláját. 

ÁRKUS IDA, 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 


