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Magyar vacsora Chicagóban - Rotary-adomány a gyermekkhnikának 

Barbara vacsorájából 
gyógyszertár lesz 

Barbara Chicagóban főzött magyar vacsorája 1000 dollárt hozott a gyermek-egészségügyi központ-
nak. Az adományt Túri Sándor igazgató vette át Fotó: Gyenes Kálmán 

Tuczakov Szilvána: Az én Nagy Könyvem 

Az emberi természetről 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek,' tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Túczakov Szilvána 
rendőr százados, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferense Jared Di-
amond: A harmadik csimpánz felemelke-
dése és bukása című könyvről beszél. 

„Az én nagy könyvem a közelmúlt olvasmányélménye: egy tudo-
mányos ismeretterjesztő könyv. Igen nagy hatással volt rám, hi-
szen általa új, a szemléletemet megváltoztató ismeretekkel gazda-
godtam. A megszokottaktól teljesen eltérő perspektívából láttatja 
ugyanis az emberi természetet, olyan nézőpontokból, amelyeken 
korábban nem gondolkodtam el. 

Régebben is nagy érdeklődéssel fordultam olyan művek felé, 
amelyek a természettudomány egyre bővülő ismeretuniverzu-
mában a korábbiaknál megalapozottabb emberképet nyújtanak 
számomra. így szívesen forgattam Desmond Morris, Carl Sagan, 
illetve Dávid M. Buss írásait. Jared Diamond könyve azonban 
rendkívül sokrétűen közelíti meg az emberi természetet. Inter-
diszciplináris mű, mely biológiai alapokra építve ugyan, de olyan 
kérdéseket vizsgál, melyek egyaránt képezik a pszichológia, a 
nyelvészet és a történettudomány vizsgálódásának tárgyát is. 

Jared Diamond amerikai fiziológus, evolúciós biológus. 
Széles körű ismerete, szerteágazó érdeklődése, jártassága a tudo-
mány több területén emelte őt a mai kor 'polihisztorává'. Olyan 
összefüggéseket képes felfedezni, melyeket az egy-egy tudomány-
ágban járatos kutatók esetleg nem látnak át. A harmadik csim-
pánz nem más, mint - maga az ember. Bármennyire is meglepő, 
genetikai programunk majdnem teljes mértékben megegyezik a 
csimpánzéval és a törpecsimpánzéval. A szerző egészen újszerű 

megvilágításba helyez olyan 
kérdéseket, mint például: mi-
ért vannak káros szokásaink, 
miért van annyi népirtás. Külö-
nösen felkeltette érdeklődése-
met, hogy a történelem alaku-
lásában mennyire nagy szere-
pet játszottak természeti té-
nyezők. 

A könyv a 'magától értetődő' 
összefüggések terén ad újszerű 
és logikus magyarázatokat. 
Mindenkinek tudom ajánlani, 
mivel a történelem tananyag-
hoz is remek kiegészítő, mind-
emellett a laikusok számára is 
érthető, szórakoztató olvas-
mány." 

A HARMADIK 
CSIMPÁNZ 

Második dijat nyert Krétán Pavlovits Dávid 

Álnéven játszott 

KÖRKÉP 

BORDÁNY. Bordányba érkezett 
vasárnap a Győr-Moson-Sopron 
megyei Börcsi Faluvédő 
és Művelődő Egyesület 
14 tagja. A helyi kulturális és 
szabadidős egyesülettel 
közös programon vesznek 
részt Dél-Alföldön a Kisalföld 
címmel. 

DOMASZÉK. Öt éve várja 
látogatóit a domaszéki tcleház. 
Szolgáltatásuk széles körű: 
egyedi meghívókat, köszöntőket 
készítenek - színes kivitelben is 
- , ezekbe hagyományos és 
digitális fényképek egyaránt 
beszerkeszthetők. 
Szövegszerkesztést is vállalnak: 
hivatalos dokumentumok 
gépelését, kinyomtatását. Irodai 
szolgáltatásaik közül a 
legnépszerűbb a fénymásolás, s 
egyre többen veszik igénybe a 
faxküldést és -fogadást is. Rövid 
határidővel vállalnak 
névjegykártya-készítést 
fekete-fehér és színes 
változatban is. Spirálozással 
megoldható a dokumentumok 
praktikus és esztétikus lefűzése. 
Legújabb szolgáltatásuk a 
laminálás, mely a nyomtatott 
anyagokat ellenállóbbá 
teszi a környezeti hatásokkal 
szemben. A teleház 
eMagyarország pontként 
is üzemel, bármilyen 
célú számítógép-használat 
2 forint/perc áron vehető 
igénybe. Az ötéves 
születésnapra tekintettel 
karácsonyig tartó nagyszabású 
akciót indítanak, a részletekről 
érdeklődjenek a teleházban! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
reggel fél 8-tól este 8 óráig. 
THefonszám: 584-011, fax: 
584-010, e-mail: 
telehaz@domanet. hu. 

MÓRAHALOM. A város 
önkormányzata ma 
negyvennyolc 12-15 év közötti 
fiatalt lát vendégül, akik az 
árvízkárosult Temes megyei 
Gátaljáról érkeznek. 

SÁNDORFALVA. Várossá válását 
ötnapos fesztivállal ünnepli 
Sándorfalva. Ma este 6 órától a 
megyejáró fesztivált rendezik 
meg a Kastélykertben. 
Csütörtökön este 8-kor a római 
katolikus templomban a svájci 
Stettlen kórusa ad koncertet. 9 
órakor kezdődik a 
Kastélykertben a Sándorfalvárói 
készült videó és diaporáma 
vetítése. 

SZATYMAZ. Ma nyílik 
Szemenyei Dóra grafikusművész 
kiállítása a művelődési házban. 
- Segítséget, támogatókat keres a 
Mozgáskorlátozottak Szatymazi 
Egyesülete, mert 
nélkülözhetetlenné vált a tanyán 
élő rokkantak ellátásához egy 
mikrobusz beszerzése. Egy 
felajánlás eredményeképpen fél 
áron juthatnának egy Barkas 
személyszállítóhoz, de a 
vételárhoz még 190 ezer forint 
hiányzik, ezért kérik, aki tudná 
segíteni a karitatív célt, keresse 
meg Gera Annát, a szervezet 
elnökét a 20/935-2896-os 
telefonszámon. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délelőtt 9 
órakor kezdődik a művelődési 
ház nagytermében a burgonya 
fajtabemutató. Az előadás után a 
szabadban folytatódik a program 
tapasztalatcserével és kóstolóval. 
- Szeptember 16-án és 17-én 
tizedik alkalommal rendezik 
meg Pusztamérgesen a szüreti 
fesztivált és a kakaspörköltfóző 
versenyt. A főzöverseny napja 
szeptember 17., szombat. 
Nevezni lehet a 62/ 286-702 
telefon és faxszámon, valamint a 
pusztamerges(o> tourinform.hu 
e-mail címen, vagy szernélyesen 
a helyi Tourinform-irodában 
Sólya Zoltánnénál. Itt 
kaphatnak részletes 
tájékoztatást az érdeklődők a 
nevezés feltételeiről, 
valamint a fesztivál 
programjairól. Nevezési 
határidő: augusztus 19., péntek. 

Egy szegedi diák Chicagóban fő-
zött hatszemélyes vacsorájáért 
1000 dollárt fizettek. Az ösz-
szeget a Szegedi Tüdomány-
cgyetem Gyermekklinika és 
Gyermek-egészségügyi Köz-
pont alapítványa kapta, melyet 
a rehabilitációs részleg fejlesz-
tésére fordítanak. 

Rea Barbara a Rotary Club csere-
diákjaként egy évvel ezelőtt uta-
zott el Chicagóba. Az aktív 
nyelvtanulás mellett a klub helyi 
szervezeténél is segédkezett. így 
tudta meg, hogy évente egyszer 
jótékonysági árverést tartanak, 
az ebből befolyó összeget pedig 
aztán az év folyamán szétoszt-
ják. 

- Úgy döntöttem, én is részt 
veszek az árverésen - mesélte a 
Radnóti Miklós gimnázium di-
ákja. - Egy hatszemélyes magyar 

Ma déltől az újszegedi ligetben 
csillapíthatják éhségüket a gril-
lezett finomságra vágyó érdek-
lődők a III. szegedi nemzetközi 
grillfesztiválon. -

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap napközben a szemerké-
lő eső ellenére folyamatosan 
dolgoztak a munkások az új-
szegedi ligetben, hogy mára 
minden készen álljon a III. sze-
gedi nemzetközi grillfesztivá-
lon. Puskás László, a rendez-
vény szervezője elmondta, ma 
déltől tíz vendéglátós - köztük 
román, szerb és görög szakács -
kínálja majd főztjét a látoga-
tóknak, akik igazi nemzetközi 
kínálatból válogathatnak. Az 
ünnepélyes megnyitó 15 órakor 
lesz, a fesztivált Szentgyörgyi 
Pál, Szeged gazdasági alpolgár-
mestere nyitja meg. 

Romániából aradi, temesvári, a 

vacsorát készítettem, és ezt bo-
csátottam kalapács alá. A gulyás-
leves, a palacsinta és a magyar 
bor végül ezer dollárért kelt el, 
melynek elajándékozásáról én 
döntöttem. 

A csekket a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyermekklinika 
és Gyermek-egészségügyi Köz-
pont kapta, melyet ünnepélyes 
keretek között tegnap délután 
adott át Barbara és a chicagói Ro-
tary Club Dawnbreakers vezető-
je. - Büszkék vagyunk arra a 
munkára, amit önök itt végez-
nek - mondta mosolyogva Can-
nee Mesthini, miután Túri Sán-
dor igazgató röviden felvázolta: 
milyen komoly munka folyik az 
intézményben. 

A központ újszegedi épületé-
ben már működik a pszichiát-
ria, mely a Stefániáról költözött 
át, és dolgoznak már a rehabili-

vajdaságból ludasi és becskereki 
csapatok mérik össze fózőtudo-
mányukat a hazai versenyzők-
kel. A grillviadal ma délután 2 
órakor kezdődik, a csapatok éte-
leit Beríke László Oscar-díjas 
mesterszakács vezetésével kós-
tolja majd a zsűri. 

Első alkalommal mutatkozik 
be Szegeden a kaposvári zöldség-
szobrász, Pavlicsek Csaba. A re-
neszánsz kori gasztronómiába a 
szintén kaposvári Németh Attila 
avatja be a közönséget, a Nagy-
szakácsiban megrendezett kirá-
lyi főszakácsok versenyét öt év-
vel ezelőtt nyerte meg korhű re-
ceptek alapján készült ételekkél. 

A vasárnapig tartó rendezvényt 
lapunk is támogatja. A Délma-
gyarország jóvoltából csütörtök-
től vasárnapig esténként négy 
koncerten - Desperado, Club 54, 
Koós János és barátai, Auth Csil-
la - szórakozhatnak a grillfeszti-
vál látogatói. 

tációs részlegen is. Raktár, 
gyógyszertár és gazdasági iroda 
azonban még nincs, így az ado-
mányt ezek kialakítására fordít-
ják majd - tudtuk meg Túri 
Sándortól. 

Az ünnepségen részt vett a sze-
gedi Rotary Club soros elnöke, 
Bozsó Miklós is. Mint mondta, 
kötelességüknek érzik, hogy ha 
már Chicagóból is adakoztak a 
gyermek-egészségügyi központ-
nak, ők is segítsenek. - Az már 
biztos, hogy a szeptemberi nem-
zetközi tiszai halfesztiválon 150 
adag halászlevet főzünk, melye-
ket a tagok 2000 forintért vásá-
rolhatnak meg. Az ebből befolyó 
összeget teljes egészében a kis-
gyerekek gyógyítására szakoso-
dott intézmény kapja. És ígérhe-
tem: ez csak az adomány kezdő 
összege lesz. 

TÍMÁR KRISZTA 

Szemközt 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a Délmagyar-
ország közös műsora, a Szemközt. 
Ma Bobkó Attilával, a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara közle-
kedési osztály elnökével, egy sze-
gedi taxis cég tulajdonosával la-
punk főmunkatársa, Oláh Zoltán, 
és a televízió szerkesztő-riportere, 
Márok Tamás beszélget az egyre 
magasabb üzemanyagárak várha-
tó következményeiről, a taxisok 
helyzetéről. 

Türnéja utolsó állomásaként 
két napig Szegeden mutatkozik 
bc a hírközlési fogyasztói jogok 
képviselője. Eddig több száz 
ügyfél internetes, telefonos és 
kábeltévés kérdésével kapcsola-
tosan járt el. 

Pénteken és szombaton 11 és 20 
óra között a szegedi nagyáruház 
előtt felállított sátorban találkoz-
hatnak az érdeklődők a hírközlé-
si fogyasztói jogok képviselőjé-
vel. Pénteken a helyettese Urba-
nics Gábor, szombaton Juhász 
Károly képviselő áll a fogyasztók 
rendelkezésére. 

A szegedi egy öt állomásból ál-
ló hírközlési „roadshow" utolsó 
állomása: a bemutatón a látoga-
tók mini kiállítást láthatnak, egy 
utánfutóra szerelt antenna segít-
ségével kipróbálhatják a széles-
sávú internetet, és megismerhe-

A szegedi gitárművész, Pavlovits 
Dávid 2. díjat nyert a krétai nem-
zetközi gitárversenyen, amelynek 
eddig még sohasem volt magyar 
helyezettje. A viadalt - amely Gö-
rögország legnagyobb nemzetközi 
gitárversenye - Arhanes-ben, a 
Knósszoszi palota szomszédságá-
ban rendezték meg. Tizenöt or-
szágból indultak versenyzők, a 
kötelező műsor (Bach, William 
Walton és Frederico Moreno-Tor-
roba művei) mellett szabadon vá-
lasztott műveket is kellett játsza-
ni. Pavlovits Dávid álnéven -
mint az orosz Gavrilov művét -
egyik saját darabját is eljátszotta. 

tik az elektronikus aláírás lehe-
tőségeit, valamint az internetes 
telefonálást. A fogyasztói jogok 
képviselőjének hivatala a fo-
gyasztói panaszok kezeléséről ad 
tájékoztatást, ezenkívül az inter-
netes vásárlással és átutalással 
kapcsolatos hiedelmeket igyek-
sziktisztázni. 

- A fogyasztói jogok képviselő-
je a Nemzeti Hírközlési Hatóság 
(NHH) keretein belül dolgozik. 
Hivatala kezdeményezte például 
azt a napokban megszületett 
megállapodást, amely lehetővé 
teszi, hogy az internetezők az 
ADSL-szolgáltatás szünetelteté-
se nélkül válthassanak szolgálta-
tót - hívta fel a figyelmet a hiva-
tal munkatársa, Molnár Ildikó. 

A hírközlési fogyasztói jogok 
képviselője egy éves működése so-
rán már több száz ügyfél érdeké-
ben járt el. Hivatala Európában is 

Azonban a zsűri egyik tagja, egy 
londoni újságíró, Colin Cooper -
aki más műveit már többször hal-
lotta, így a stílus alapján be tudta 
azonosítani - rájött, hogy a darab 
valójában a szegedi művész szer-
zeménye. 

Pavlovits Dávid legközelebb 
szeptember 29-én a szegedi zsi-
nagógában lép fel: gitárversenye-
ket játszik Gyüdi Sándorral és a 
szegedi szimfonikusokkal. Ez 
lesz az utolsó koncertje Szegeden 
mielőtt november 2-án bemutat-
kozik a világ egyik legrangosabb 
hangversenytermében, a New 
York-i Carnegie Hallban. 

egyedülálló kezdeményezést vitt 
végig például a modemes interne-
tezőket sújtó, úgynevezett betár-
csázó programok ellen, és kihar-
colta, hogy a távközlési szolgálta-
tók a törvénynek megfelelően va-
lóban ingyenesen biztosítsák a hí-
vásrészletező számlát. 

Nemrégiben pedig a képviselő 
hivatala a webhamisítókkal vette 
föl a harcot, akik legújabban ké-
retlen levelekkel, úgy nevezett 
spamekkel legálisan igyekeznek 
megszerezni a gyanútlan felhasz-
nálók adatait. 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság 
passzív jogalkalmazóból egyre 
inkább szabályalkotóvá válik és 
piacot formál, mivel rendszeres 
piacelemezésre is vállalkozik és a 
mobilszolgáltatások legújabb ge-
nerációjának pályáztatását vé-
gezte. 

DOMBAI TÜNDE 

A Fő fasoron kerékpárút 
és járdaszigetek épülnek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Megújul a Fő fasor a víztoronynál. A kerékpárutat a Töltés utca és a 
Torockói utca között meghosszabbítják. Közben rendezik a Fő Fasori 
Általános Iskola előtti csomópontot, ahol gyalogosvédő szigeteket 
alakítanak ki. A Töltés utcánál szintén gyalogosvédő szigetek épül-
nek ki. Közben készül a kertészeti terv a környék rendezésére. A 
munkálatok szeptember közepéig tartanak, 15 millió forintba kerül-
nek. Először az iskola környékén kezdi meg a munkát a kivitelező 
SZMMI Rt., hogy a tanévkezdéskor a gyerekek már biztonságosan 
kelhessenek át az úton. 

Finom falatok, hűs italok és színpadi produkciók 

Grillek a ligetben 

Hírközlési roadshow pénteken és szombaton a szegedi Árpád téren 

A fogyasztói jogok 
képviselőjét kérdezhetjük 


