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Vonzotta a fiatalokat a kétnapos alsóvárosi búcsú 

Ahol megnyugszik a lélek 
Két napon át tartot t a Havas-
boldogasszony. nagybúcsú Sze-
geden - az alsóvárosi templom-
ban és kertjében. A nagybúcsúra 
idén többen jöttek el, mint az 
előző években. 

- Megnyugodni jövünk össze 
itt, a szegedi Alsóvároson min-
den évben. Szombat estére ér-
keztünk, a ferences kolostor 
hit tantermeiben matracokon 
húztuk meg magunkat éjszaká-
ra - mesélte Péli Jánosné, majd 
rögtön hozzátette: Kecskemét-
ről vonattal zarándokoltak a 
Havasboldogasszony nagybú-
csúra. - Szűz Mária segítő sze-
retetére és alázatára figyelünk, 
amikor erre az ünnepre készít-
jük a lelkünket. Figyelmeztet-
tem is egy asszonyt, aki békét-
lenkedett az éjszakai szállás 
miatt: nem csupán a szentmi-
séket, a mindennapjainkat is át 
kell járnia a Boldogasszony bé-
kéjének. 

Az üllési és vásárhelyi asszo-
nyok közben címet cseréltek 
kecskeméti társukkal, hogy majd 
franciaországi és horvátországi 
zarándokutakra is együtt indul-
hassanak. 

Rigó Györgyné kerekes szék-
ben ülve hallgatta a vasárnap 
délelőtti nagymisét a templom-
kertben. Míg Gyulay Endre me-
gyés püspök a szertartás után a 
Mátyás téri kiskörmenetre ve-
zette a híveket, a szegedi asz-
szony megjegyezte: itt járt az éj-
féli fáklyás körmeneten is, és 
meglepte, milyen sok iskolást 
és fiatal családot látott a soka-
dalomban. 

- Hit nélkül nincsen szeretet, 
emberség, csak egoizmus létezik 
- fűzte hozzá a vásárhelyi Márta 
Edina, aki már többedszerre láto-
gatott ki az alsóvárosi nagybú-
csúra. A fiatal lány most barátjá-
val, Péterrel érkezett. Dékány Er-
zsébet édesanyjával választott 

A búcsú elnyeréséért ezrek jöttek el a környező településekről Fotó: Frank Yvette 

HAVASBOLDOGASSZONY, A SEGITO 
A szeged-alsóvárosi Havasboldogasszony- vagy Haviboldogasszony-búcsú 
a Dél-Alföld legjelentősebb és legősibb búcsúünnepe. A hagyomány az 
1500-as évekre teszi a legendás kegykép, a Szögedi Segítő tiszteletének 
kezdetét, miszerint a rendkívül tisztelt szentképet a dúló törökök elől a 
templom közelében lévő Csöpörke-tóban rejtették el. A lassan feledésbe 
merülő képet később épp egy török katona találta meg, s átadta a ference-
seknek. Számos csodát és gyógyulást tulajdonítanak a Szögedi Segítő köz-
benjárásának. A hagyomány úgy tartja, az 1697-es zentai csatában is az ő 
segítségével győzedelmeskedtek a keresztények a törökök felett. 

emléket, egy tűzzománc medált 
és keresztet. A két asszony a kö-
zeli utcából sétált át a misére. 
Idén többen jöttek el, mint az 
utóbbi években. A szél és eső ke-

vés ahhoz, hogy a hívő embere-
ket távol tartsa - hangoztatták. 
Tóth Dezsőék és Szárics Józse-
fék, mint minden évben, Kecs-
késtelepről érkeztek a szertartás-

ra és a körmenetre. A templom-
ban közel nyolcvanan virrasztot-
ták át az éjszakát, hogy búcsút 
váltsanak. 

- Érdekes, régi szófordulat a 
„búcsúváltás", én leginkább a 
búcsújárást hallottam. A szent-
gyónás, áldozás és más imák el-
mondása a feltétele a búcsú el-
nyerésének. Bűneinket a Min-
denható megbocsátja, ám azért 
nekünk is nagyon fontos ten-
nünk érte: adnunk valamit, ami 
sokszor erőnket is meghaladja, 
mint itt sokakét - magyarázta a 
kétnapos alsóvárosi ünnepen se-
gédkező ferences szerzetes, Be-
nedek testvér. 

d o m b a i t ü n d e 

Sokan fizetnek figyelmetlenségből 
Havonta Csongrád megyében több mint 8 
millió forint a vezetékestelefon-szolgáltató 
cég bevétele a készülékek bérleti díjából, 
pedig jó néhányan „csupán" elfelejtették 
visszaadni. 

- A nyolcvanas évek végén kaptunk vezeté-
kes telefont, az akkori fizetésünkhöz ké-
pest nagyon sokba került a telefonkészü-
lék, így hát béreltünk a postától. Pár hete 
döbbentem rá, hogy még mindig fizetem az 

akkori készülék bérleti díját. Nem figyel-
tem rá évtizedek óta. Nem is használom a 
régi telefont. Feleslegesen kifizettem akár 
több tízezer forintot Matávnak, Vivendi-
nek, Invitelnck, és amilyen cég csak a tele-
fonvonalat szolgáltatta - hívta szerkesztő-
ségünket vonalas telefonján a szegedi For-
rai Klára. 

Ma Csongrád megyében megközelítőleg 37 
ezer készüléket bérelnek az ügyfeleink - kap-
tuk a tájékoztatást az Inviteltől. A telefonké-

szülékbérleti díja havonta mindössze 225 fo-
rint. 

A telefonszolgáltató bevétele tehát 8 mil-
lió 325 ezer forint havonta a készülékek 
bérleti díjából. Ennek egy részét teljesen fe-
leslegesen, figyelmetlenségből fizetik az 
ügyfelek. A készülékbérlet felmondható, 
ha az ügyfél már nem tart rá igényt, vagy 
saját berendezést használna. A készülék-
bérlet felmondásakor azonban a készüléket 
vissza kell adni. 

Halálát 
PANEK SÁNDOR 

A Budapestet elkerülő MO-s körgyűrű átalakítása után, ahol ta-
valy már egyetlen halálos baleset sem történt, sajnos lassan az 
E75-ÖS főút Kiskunfélegyháza és Szeged közötti szakasza veszi át 
a halálát elnevezést. Aki már utazott Budapestről Szegedre, az 
tudja, milyen, amikor a széles autópálya teljes forgalma egy leté-
résre alkalmas padka nélküli keskeny útra jut át, amely sok he-
lyütt nyomvályús, és a teherforgalom miatt olykor lelassul rajta a 
közlekedés. Ha az autósok nincsenek felkészülve akár arra is, 
hogy kilométereken át utazzanak a megelőzhetetlen kamionok 
mögött, vagyis türelem és mórlegelés nélkül az E75-ös még nap-
pal is váratlan veszélyeket rejt. 

Ráadásul a megnövekedett nemzetközi forgalomban sok olyan 
autós vezet, akinek nincs helyismerete, nem figyel eléggé a nagy 
ívű, de előzés közben megtévesztő kanyarokra, nem számít arra, 
hogy egy ilyen gyenge minőségű úton ekkora forgalmat talál, és 
nincs felkészülve rá, hogy ez a főút akár több időt is igényel Kis-
kunfélegyházáig, mint az autópálya onnan Budapestig. 

Az E75-ösön csak ezen a héten nyolcan haltak meg. x ha egy ha-
lálos balesetnél van borzalmasabb, akkor az az, hogy hét vétlen 
életbe került három hanyag vezető hibája. Az £75-ös igazi veszé-
lye, hogy az óvatosan közlekedő autós sem tudhatja, mikor vált 
elé egy kamion, és a nagy forgalom miatt egyetlen, az ellenkező 
sávba áthajtó kamion is tömegbalesetet tud okozni, még egy hét-
végi éjszakán is. 

Felszínes lenne azonban a három kisteleki honfitársunk vagy a 
nyaralásból hazatérő, vétlen németországi család halála után 
csupán az autópálya Szegedre érkezésének naptárára nézni. Sok 
esetben a tragédia a felelőtlenségnek ugyanabból a forrásából 
ered, mint azok a szabálytalanságok, amelyek a városban közle-
kedve fel sem tűnnek: egy gyalogos hosszasan álldogálhat az elsu-
hanó autók előtt a felfestett gyalogjárónál, a vezetők türelmetle-
nek egymással, az erős jármű vezetője erősebbnek érzi magát, az 
autó diktál vezetőjének, és nem fordítva. A biztonságos útra ke-
léshez nem csak autópálya kell! 

Jön a húskommandó 
Nyugtalanító események tör-
téntek az elmúlt időszakban a 
húspiacon, szinte nem telt el 
hét, hogy ne találtak volna rom-
lott árut az üzletekben. Emiatt 
szeptembertől húskommandő 
felállítását tervezi az agrártár-
ca. 

Átfogó ellenőrzések kezdődnek a 
húspiacon szeptembertől - jelen-
tette be Zádori László, a Vágóál-
lat- és Hús Terméktanács (VHT) 
titkára. Az összes érintett ható-
ság által összehangolt, az agrár-
tárca állat-egészségügyi főosztá-
lyának irányításával végzett vizs-
gálatok hivatalos célja az élelmi-
szer-biztonság növelése és a feke-
tegazdaság visszaszorítása. 

Szigeti Sándor, a Csongrád Me-
gyei Állategészségügyi és Élelmi-
szer Ellenőrző Állomás igazgató-
ja, főállatorvosa a bejelentésre 
reagálva elmondta, a helyi akció-
kat - amelyekben több hatóság is 
részt vesz - az állomás hangolja 

majd össze. Szerinte szükség van 
ezekre az ellenőrzésekre, mivel 
nyugtalanító események történ-
tek az elmúlt időszakban. 

Elsősorban a „homályos lelki-
ismeretű helyeket" a feketegaz-
daság szereplőit ki sik fe l -ezek 
hollétéről rendelkeznek informá-
ciókkal. Az akciókhoz nagy való-
színűséggel a rendőrség segítsé-
gét is kérniük kell, hiszen műkö-
dési engedéllyel nem rendelkező 
üzemekbe kell bejutniuk. Arról 
azonban még nem hallott az 
igazgató, hogy pontosan szep-
tember l-jétől indulnának az ak-
ciók. 

Zádori László azt is közölte: az 
ellenőrzések folyamatosak lesz-
nek. Becslése szerint jelenleg a 
húságazatban a legnagyobb a fe-
ketegazdaság aránya, meghalad-
ja a 30 százalékot. Ez az állam-
nak éves szinten mintegy 5-10 
milliárd forintos adó- és járulék-
kiesést jelent. 

f. k. 

Sokan szívesebben fizetnek kedvenceik orvoslására, mint sajátjukéra 

Elképesztő árakat szabnak állatok gyógyítására 
Általában még egy exkluzív 
egészségügyi magánintézet is 
olcsóbb, mint az állatorvos. 
Mégis, az állatbarátok szíveseb-
ben költenek kedvenceik keze-
lésére, gyógyítására, mint a sa-
ját egészségükre. Az emberek 
gyakrabban keresik fel négylábú 
társukkal valamelyik kisál-
lat-ambulanciát, mint saját há-
ziorvosukat. 

Időnként nemcsak az emberek, 
hanem az általában velük egy fe-
dél alatt élő állataik is megbeteg-
szenek. Az állatbarátoknak a ko-
rábbi évek gyakorlatával szemben 
ma már eszébe sem jut, hogy so-
rukra hagyják „családtagjaikat", 
azonnal orvoshoz rohannak ve-
lük. Sokak számára egy kutya, 
macska, teknős vagy vadászgö-
rény teljes értékű családtagnak 
számít, így nem sajnálnak akár 
súlyos tízezreket sem kiadni gyó-
gyíttatásukra. Egy-egy alkalom-
mal olyan összegeket hagynak ott 
állatorvosnál vagy a patikában, 
amelyet az emberektől egy jól 
menő magánorvos sem kér el. 

Egy egyszerű vizsgálat 3500, 
egy fogkö-eltávolítás 7-14 ezer, 
egy teljes körű allergiavizsgálat 
pedig már 45 ezer forintba kerül 
az állatorvosnál. Csak néhány 
kiemelt példa, hogy mennyit fi-
zet egy állatbarát, ha kedvencét 
szakemberhez viszi. Márpedig 
viszi, hiszen a jól menő kisál-
lat-ambulanciákon nehéz idő-
pontot kapni, ha nem súlyos a 
beteg állapota, napokat kell vár-
ni. 

- Tapasztalataink szerint az 
emberek jóval hamarabb vizsgál-
tatják ki kutyájukat vagy macs-
kájukat, mint saját magukat, és 
szívesebben áldoznak állataik 
egészségére, mint sajátjukéra -
mondta Szalay János kisállatgyó-
gyász. - Azt is hamarabb belát-
ják, ha egy beavatkozást el kell 
végezni. Például a fogkő-eltávolí-
tást a legtöbben feleslegesnek 
tartják, de ha kedvencükről van 
szó, már komolyan veszik a ve-
szélyeket, vagyis hogy gyulla-
dást, fertőzést és fogvesztést 
okozhat az elhanyagolt száj. 

Az állatorvosi tarifákat a szak-

K MAGÁNGYÓGYKEZELÉS ÁRA CSONGRÁD MEGYÉBEN ^ 

Emberi és állati költségek 

szakorvosi intézetek állatorvos 

konzultáció 2 800 3 500 

Fogászati kezelések: 
fogkő-eltávolítás 
tömés 
húzás 

4-8 000 
5-10 000 

5 000 

7-14 000 
3 500+anyagk. 

1 700 

ultrahang 7 000 3 500-7 000 
császármetszés* 330 000 14-30 000+anyagk. 
laborvizsgálat 7 000 10 000 
allergiavizsgálat 10-12 000 45 000 

* A Telki magánkórház árlistája alapján 

Forrás: DM/DV-gyüjtés DM-grafika 

mai kamara dolgozta ki, de min-
den rendelőben egyénileg alakít-
hatják a beavatkozásokért felszá-
molható díjakat. Ezek függenek 
attól is, hogy milyen bonyolult a 
szükséges vizsgálat vagy műtét, 

hogy mekkora termetű állatról 
van szó, valamint a felhasznált 
anyagoktól, melyeket minden 
esetben felszámolnak a kezelési 
díj mellé. Ráadásul, mivel ezek-
nek a „pácienseknek" nem lehet 

azt mondani, pár percig maradja-
nak nyugton, előfordulhat, hogy 
egy röntgent vagy EKG-t meg 
kell ismételni, amit szintén a tu-
lajdonos kontójára végeznek el. 

Rögtönzött ár-összehasonlítá-

sunkból kiderül: egy állattartó 
jóval többet fizet, ha kedvencét 
kezelik, mintha ugyanazzal a 
problémával ő keresne fel egy 
magánszakorvosi intézetet. En-
nek nagyon egyszerű oka van: az 
állatokra nem lehet egészségbiz-
tosítást kötni, és gyógyszereiket 
sem támogatja a társadalombiz-
tosítás. 

Természetesen a rendelőkben 
minden alkalommal megkérde-
zik az állattulajdonost: milyen 
vizsgálatokat szeretne elvégez-
tetni az ajánlottak közül, és a 
költségek ismeretében azt is 
mérlegelheti: megéri-e a kezelés 
vagy a műtét. A tapasztalatok 
azonban azt mutatják: a kérdés 
legtöbbször nem is kérdés. Egy 
korosodó kutyust elvisznek „ma-
nagerszűrésre", a kisgyerek hör-
csögének pedig infúziós kezelést 
kérnek, ha az orvos szerint az 
meghosszabbíthatja az életét. Ha 
viszont nekik ajánlja fogorvosuk, 
hogy szedessék le fogkövüket, 
gyakran csak legyintenek: van 
jobb helye is annak a pénznek. 

TÍMÁR KRISZTA 


