
280 • A K T U Á L I S « SZERDA, 2005 . JÚLIUS 27. 

MÓRAHALOM. Hamarosan 
befejezik az Erzsébet Gyógyfürdő 
új medencéjének kivitelezési 
munkáit. A medence műszaki 
átadása és átvétele megtörtént, 
most a próbaüzem folyik. 
Megfelelő vízvizsgálati 
eredmények esetén a fürdőzők a 
hét végén birtokba vehetik az 
509 négyzetméteres medencét. 

ÓPUSZTASZER. Dinnyenapot 
rendeznek holnap délelőtt 11 
órától a nemzeti történeti 
emlékparkban. Sokszínű 
programmal várják az 
érdeklődőket, például a 
skanzenben a szegedi tanyán 
Léket kapunk! címmel a 
termelők beavatják az 
érdeklődőket, hogyan lehet az 
érett dinnyét kopogtatással 
felismerni. Askanzenbeli 
szeged-alsóvárosi ház udvarán a 
gyepkockavágás tudományát 
leshetik el és próbálhatják ki a 
vendégek. A szentesi tanyán 
gyerekprogramokat, 
kézműves-foglakozásokat 
tartanak. A hódmezővásárhelyi 
olvasókör épületében 
bemutatják a Dinnyecsősz című 
egyfelvonásos jelenetet, az 
udvaron dinnyeevő versenyre 
nevezhetnek a látogatók, és 
megkóstolhatják a helyben 
főzött lekvárt is. 

PUSZTAMÉRGES. Tizedik 
alkalommal rendezik meg a 
szüreti fesztivált és 
kakaspörköltfőzó versenyt 
Pusztamérgesen szeptember 
16-án és 17-én. A főzóverseny ' 
napja szeptember 17-e, szombat. 
A versenyre a nevezéseket a helyi , 
Tourinform-irodában Sólya 
Zoltánnénál lehet leadni 
személyesen, telefonon a 62/ 
286-702-es számon, e-mailben a 
pusztamerges@tourinform.hu 
címen. Az irodában részletes 
tájékoztatást kapnak az 
érdeklődök a nevezés 
feltételeiről, részleteiről és a , 
fesztivál programjáról is. A 
nevezés határideje augusztus 
19., péntek. 

KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. Harmadik 
alkalommal rendezik meg holnap 
a gátsori tanyasi ünnepséget a 
tanyasi élet és paraszti 
gazdálkodás megbecsülésérc, 
Gátsoron a Födi-gycpen. Délben 
Kósa Ferenc esperes celebrál 
szentmisét a Back kápolnában. 
Átadják a Gátsori 
Emlékplakettet, a kenyeret Kósa 
Ferenc esperes áldja meg. 
Délután 4 órától kiállítások és 
bemutatók: az Európai 
Vadászi jász Szövetség, a Magyar 
Vadászijász Szövetség és a 
Történelmi íjász Szövetség íjász-, 
vadászmadár- és jurtabemutatója; 
a Kedvenc Kutyakiképző Iskola 
bemutatója; a Homokháti 
Mangalicatartó Gazdák 
Egyesületének 
mangalicabcmutatója. Az 
érdeklődők megismerhetik a 
megújuló energiával működtetett 
takarékos fűtést és világítást, az 
őshonos cigáját. Kiállítást 
rendeznek homokháti 
agrártermékekből. További 
program: fogatos csillagtúrák, 
kötélhúzás, focimeccs. 
Gasztronómiai bemutatót tart 
Királyhalom testvértelepülés: 
sertés-, birka-, marha-, kakas-, 
kecske-, pacal- és vadpörkölt, 
halászlé, ózgulyás, rezegős sült 
csülök, slambuc, pogácsa, 
rozskenyér, sajttál és egyéb 
nyalánkságok. A gyerekeket 
játszóház várja. Este mezei 
tücsökbál Mígh Józseffel, gyepi 
diszkó Kuldis )ánossal. 10 órakor 
tűzijáték. A program az EU 
részéről pénzügyi támogatásban 
részesül. 

KISTELEK. Ma este fél 9-kor a 
rendezvényház előtti szabadtéri 
színpadon a Folt együttes 
játszik. A koncert igazi zenei 
csemegének ígérkezik: a 
folklórelemekkel tarkított, 
szövegcentrikus, akusztikus, 
modern art zenei irányzatot 
képviselő együttes saját 
szerzeményeivel lép fel. 

A legforróbb kánikulában is láza-
san készülődnek Kübekháza la-
kói a holnapi operettgálára. Tfeg-
nap a férfiak berendezték a hely-
színt, az asszonyok főztek nekik. 

Tomboló kánikula, a nap felülről 
éget, a beton alulról ontja a mele-
get. A kiibekháziak még a legna-
gyobb hőségben sem pihennek. 
A takaros falu apraja-nagyja -
legalább százan - a hétéves múlt-
ra visszatekintő gálára készülő-
dik: Kübck holnap ismét operett-
faluvá változik. Tegnap a telepü-
lés főterén, a templom árnyéká-
ban platós teherautóról pakolták 
a székeket, asztalokat, hűtőket. 

- Segítek a kocsmárosnak -
mondta Tóth András, miközben 
kifújta magát. A kübeki férfi a töb-

bi falubelihez hasonlóan büszkén 
mesélt a készülődésről. - Jó dolog 
ez. Csak eső "ne legyen. Eljön a fa-
lunkba mindenféle ember, az or-
szág minden részéből. Tavaly Vas 
megyeiekkel találkoztam. Külön-
busszal jöttek Kübekre - mesélte. 
A melegről röviden csak annyit 
mondtak a munkások: borzasztó. 
- Néha iszunk egy kis védőitalt, 
utána rakosgatunk, majd csak el-
telik valahogy az idő. Mindenki-
nek megvan a feladata - tette hoz-
zá Tóth András. 

A templomtól nem messze a 
színpadtető homlokzatán dolgoz-
tak. A létra legfölső fokán akadály 
nélkül perzselte a nap Dékány 
Lászlót. - Kellemes itt fönt. Jó a 
fűtés, tökéletes - mondta nevetve. 
Kollégája a létrát tartotta. Pungor 

Lajos tavaly volt először a fesztivá-
lon, korábban azért nem, mert Bu-
dapesten dolgozott. 

Közben az asszonyok a konyhá-
ban serénykedtek, az udvaron az 
ebéd - paprikás krumpli koibász-
szal és tarhonyával - rotyogott a 
bográcsban. A kübekiek társadal-
mi munkában, önkéntes alapon 
veszik ki részüket a készülődésből 
- ebédet az önkormányzattól kap-
nak. Az asszonyok már a pénteki 
ennivalót készítették elő: kézzel 
csipetkét szaggattak a gulyásleves-
hez. Az ingyenes rendezvényre a 
szervezők ebben az évben is több 
mint tízezer vendéget várnak. Az 
operettelőadás után utcabállal 
marasztalják a vendégeket Kübek-
házán. 

A. T. J. 

Önkéntes színpadépítők mozdítják elő a kübeki sikert 

Tízezer embert várnak 

Az operettfalut kánikulában is fel kell építeni. Dckány László és Pungor Lajos a színpadtető homlok-
zatán dolgozik Fotó: Schmidt Andrea 

A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
érettségizett fiatalok jelentkezését várja OKJ szerinti 

nappali tagozatos szakképzéseire. 

és váltsd valóra! 

700 000 Ft S z e m é l y i K ö l c s ö n 
mindössze havi 17 7 7 7 forintért 
árfolyamkockázat nélkül. 
Szeged, Nagy Jenő u. I (a N . J és a Feketesas u. 
találkozásénál) Tel.: (62) 554-770 
Ny. t.: H.Sz 8-17"°; K.Cs,P 8-16 

A Citibank sohasem pihen 
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„Az én Nagy Könyvem valójában kicsinyke könyvecske, har-
minc évvel ezelőtt jelent meg az Európa Könyvkiadó gondozásá-
ban, csupán tizenhét (!) forint volt az ára, ami mára már elérhe-
tetlen bőséget jelent. Az olyan óriások, irodalmi élményeket je-
lentők között, mint Ottlik Géza, Thomas Mann vagy Feucht-
wanger számomra Akutagava is hatalmasságként él hosszú 
évek óta emlékezetemben. 

Mindig öröm volt Akutagava A vihar kapujában című könyvé-
nek vékonyka gerincén megpihentetni tekintetemet, hiszen olyan 
világba pillanthattam be e könyvön keresztül, mely európai em-
ber számára mindig is sejtelmes és izgalmas kalandot ígér. A kötet 
novellákat gyűjt össze egy csokorba, ezek közül én nem a címadó 
és híres elbeszélést említeném, hanem az Őszi hegyoldalt, mint-
egy olyan kiismerhetetlen és sokak számára csak álmaiban élő 

történést, amelyet szeretettel 
idézünk fel emlékezetünkben. 

Kevés bizonyosság van az 
életünkben, ezek közül is ta-
lán a legbizonyosabb a bizony-
talanság, ám ezt sokféle mó-
don próbáljuk kivédeni, töb-
bek között mítoszok, meg 
nem történt, vagy általunk 
csak remélt és reményeink 
szerint majdan bekövetkező 
történések beteljesülésével. Az 
Őszi hegyoldal ebben ad némi 
kitapinthatatlan, ám ironikus 
eligazodást és egyfajta magya-
rázatot, mi több vágyat, ami 
nem valósul meg, ám mégis jó 
rá gondolni, mert reményeink 
szerint még beteljesülhet." 

Akutagava 
A VIHAR 
(CAPUJABAN 

Trései Ferenc: Az én Nagy Könyvem 

Kevés bizonyosság 
van az életünkben 
Lapunk is elindította a • Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: iz-
galmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában 
ismert Csongrád megyei közéleti személyi-
ségek, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. TVáser Ferenc, a Szegedi Tudo-
mányegyetem gazdasági és műszaki főigaz-
gatója, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara alelnöke Akutagava A vihar ka-
pujában című novelláskötetéről beszél. 

HÁRFAMŰVÉSZ KURZUSA 
A szegedi piarista gimnáziumban 
működő Mestertanoda művészeti 
iskolában tartott kurzust az 
elmúlt napokban a neves örmény 
hárfaművész, Milda Agazarjan 
professzor. A muzsikus a 
moszkvai állami 
zenekonzervatórium és a 
zeneakadémia tanára, 
mesterkurzusai Oroszországon 
kívül Japánban, 
Franciaországban, Angliában, 
Írországban is népszerűek. A 
hárfások világszerte ismerik, 
hiszen tankönyveket, 
tanulmányokat és hárfaátiratokat 
is kiadott. 

Nyílt nap: 2 0 0 5 . augusztus 3. , 15 óra (helyszíne az iskola felújítása miatt: 
Maros u. 4 2 - 4 4 . ) Részletes ínformációk: 6 2 / 4 2 5 - 3 2 2 ; www.vasvar i .hu 

Harc a meddőség ellen - Csak Szegeden alkalmazzák az új módszert 

A beteget és a kasszát is kímélik 

Szerezz nálunk 
• integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense 
• ügyfélszolgálati asszisztens " 5 
• market ing- és reklámügyintéző | 
• pénzügyi-számvitel i ügyintéző i 
•gazdaság i informatikus I. 
• külkereskedelmi üzletkötő 
• informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakképesítést! 

Egy új műszer segítségével fáj-
dalom nélkül, öt perc alatt tud-
ják elvégezni az orvosok a méh-
űrvizsgálatot, amelyet eddig 
csak altatásban lehetett. A be-
avatkozást egy monitoron a 
vizsgált nő is nyomon követ-
heti. Az országban egyedül a 
szegedi nőgyógyászati klinikán 
alkalmazzák az ehhez szüksé-
ges eszközt. 

Számos oka lehet a meddőség-
nek. Ha már kizárható, hogy 
nem a férfi nemzőképességén 
múlik, a nő számára hosszas 
vizsgálatok következnek - ki-
derítendő a fogamzásképtelen-
ség okát. A beavatkozások 
többsége kifejezetten fájdal-
mas, ezek közül néhányat pe-
dig nem is lehet ambulánsan 
elvégezni. Ebbe a körbe tarto-
zott sokáig a méhűr vizsgálata 
is. Egy új műszernek köszönhe-
tően azonban ehhez Szegeden 
már nem szükséges az altatás, 
következésképpen „megspórol-
ható" az utána következő köte-
lező bent fekvés. 

- Ezt a beavatkozást azért vé-
gezzük el, hogy kiderüljön: van-e 
a méh belsejében valamilyen ide-
gen anyag - például hurokdarab 

amely meggátolja a pete be-
ágyazódását - magyarázta Né-
meth Gábor docens. - Ugyanak-
kor a vizsgálat során azt is meg 
tudjuk állapítani, ha jóindulatú 
daganat, polip, vagy úgynevezett 

A korábban altatásban végzett műveletre már csak pár percet kell szánni Fotó: Schmidt Andrea 

sövény alakult ki. Ezeket egyút-
tal el is távolítjuk. 

Ahhoz, hogy a kamerával fel-
szerelt műszert hat centi mélyre, 
a méhbe tudják juttatni az orvo-
sok, eddig előzetesen ki kellett 
tágítani a méhnyakat. Ez megle-
hetősen fájdalmas művelet, ezért 
a nőket előtte elaltatták. Szege-
den néhány hónapja egy új esz-
közt használnak erre a célra, az 

úgynevezett versascope-ot, mely 
az eddiginél jóval vékonyabb, így 
tágítás - és ezáltal fájdalom -
nélkül fel tudják juttatni a helyé-
re. 

A műszer segítségével, melyet 
az országban egyedül a Szegedi 
Tudományegyetem Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikáján alkal-
maznak, a méhűr feltérképezése 
mindössze 4-5 percig tart, me-

lyet a feje fölé helyezett monito-
ron a vizsgált nő is nyomon kö-
vethet. Ha a meddőség okát ezzel 
a vizsgálattal megtalálják az or-
vosok, az ezt okozó rendellenes-
séget az eszközre helyezhető csí-
pő-és vágóvégekkel azonnal meg 
tudják szüntetni. Néhány órás 
pihenés után a páciens hazame-
het. 

TÍMÁR KRISZTA 

REGIÓRA 
A Regióra mai műsorán: Csavlek 
András festőművészről 
készítettek portrét a Pécsi Körzeti 
Tv Stúdiójának alkotói, a művész 
pályáját, különleges adottságait 
mutatja be a film. 1956 ma is 
ködbe burkolózó eseménye 
történelmünknek. Azért, hogy a 
fiatalok is megértsék a történések 
hátterét, évről évre 
ismeretterjesztő tábort rendeznek 
számukra Kiskunmajsán. Az idén 
a Szegedi Körzeti Tv Stúdió 
kamerái előtt találkoztak a 
magyar és erdélyi diákok a 
forradalom résztvevőivel. 

HETVEN ÉVE ALAKULT 
A GYÖNGYÖS BOKRÉTA 
A Tápai Hagyományőrző 
Együttes fönnállásának 
hetvenedik évfordulóját ma 
délután 6 órától ünneplik meg a 
Heller Ödön Művelődési Házban. 
Meghívták mindazokat, akik az 
elmúlt évtizedekben segítették a 
csoport működését. Táncosok és 
más közreműködők, a 
föllépéseket támogatók vesznek 
részt az ünnepségen. A Tápé és 
környéke népi kultúráját 
bemutató csoport 1934-ben, 
Gyöngyös Bokréta néven alakult. 
Később csak elnevezésük 
változott, működésük tartalma 
nem: népi és kisegyüttesként is 
fontos szerepet töltöttek be a 
vidék kulturális életében. 

mailto:pusztamerges@tourinform.hu
http://www.vasvari.hu

