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A büfések azt árulják, amit a gyerekek keresnek 

Erős a szülők példája 

A Radnóti büféjében nincs chips, inkább rostos üdítők vannak a pulton Fotó: Gyenes Kálmán 

Ma még csupán egy ajánlás írja körül az iskolai büfék kínálatát, így 
mindegyik azt árul, amit jónak lát. Az édesség, zsíros péksütemény, 
cukros üdítő továbbra is jól fogy, az igazgató és a büfések szerint 
pedig elsősorban a szülők felelőssége, hogy a gyerek mit kíván enni 
az iskolában. 

Fajkas Csaba: Az én Nagy Könyvem 

Átkelés a tengeren 
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. Farkas Csaba újság-
író, lapunk munkatársa E. Annié Proulx 
Kikötői hírek című könyvéről beszél. 

„Sok és sokféle 'nagy könyvem' van-volt, ám E. Annié Proulx jó 
időre mindegyiket felülírta Kikötői hírek című, az Európánál 
1996-ban megjelent, megrázó és fölkavaró regényével. Egy cso-
mó különc alak él egy egészen lehetetlen helyen, mind úgy tesz-
nek, mintha ők volnának a világ közepe - s mire az olvasó befeje-
zi a könyvet, rájön: valóban és ténylegesen ők a világ közepe. Sőt 
maga az olvasó is a világ közepe. A regényhelyszín Új-
Foundland, ez az eső-hó-jég-, viharverte sziget, melynek partjai-
nál annak idején még a Titanic is elsüllyedt. Az itt élők a világ hí-
reiből csak annyira kíváncsiak, amit a helyi lap riportere recsegő 
rádióján befog, és zanzásítva közöl. Másra nemigen van szükség. 
A Kikötői hírek című rovatra főleg nincsen - ezt írja hétről hétre 
a kétbalkezes Quoyle, a mű antihőse. Maga a szerencsét-
len-igyekvős-zűrös, hétköznapi élet nyüzsög-fortyog ebben a re-
gényben, az élet komédiája zajlik a harsány színfalak előtt - s az 
élet szépsége, lényege, maga a hétköznapiság magasztosul föl 
megrendítően, a szemünk láttára. A Kikötői hírek - mint a fül-

szöveg felhívja a figyelmet - az 
utóbbi évtized legsikeresebb 
amerikai irodalmi alkotása. El-
nyerte a Pulitzer-díjat, a Nem-
zeti Könyv-díjat, az Irish 
Times International regénydí-
jat, a Chicago Heartland-díjat, 
és szinte minden európai or-
szágban sláger lett. A regény 
átütő erejét jelzi: bár itt-ott a 
mondatok olyanok, hogy, érzé-
sem szerint, a magyar fordítás-
ra még ráfért volna egy utolsó 
simítás - mégis, minden írói 
szándék akadálytalanul átjön. 
Mit átjön? Átzúdul, átözönlik, 
akár a tenger." 

Kisiklott a gyors 

Kisiklott szombaton reggel a Nyugati pályaudvaron a Szegedről Bu-
dapestre érkezett gyorsvonat. A járművön sok volt az utas, de - a kis 
sebesség miatt is - személyi sérülés nem történt Fotó: Rózsa Róbert 

Csak Deszk, Balástya és Királyhegyes áll készültségben 

Legalább egy száraz hét kellene 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által kiírt 
pályázaton a település 11 millió 
forintot nyert a Bartók Béla utca 
burkolatfelújítására. A 
beruházás teljes összege 22 
millió forint, mely tartalmazza a 
több mint 1 kilométer hosszú út 
kátyúzását, illetve négy 
centiméteres 
aszfaltszőnyegezését. 

BORDÁNY. A f a l u h á z b a n 
szeptember 10-éig tekinthető 
meg Szabó Zoltán II. 
világháborús katonai 
eszközökből, hadi ruházatból 
összeállított kiállítása. A 
gyűjtemény több nemzet 
hadserege által használt 
tárgyakat mutat be korhű 
módon és eredeti állapotban. A 
bemutató hétköznapokon 13-tól 
21 óráig látogatható. 

DESZK. A hét végén rendezik a 
településen a XI. deszki 
falunapokat. Pénteken 15 órakor 
Rácz Jenő egészségügyi 
miniszter átadja az 
egészségházat a Tempfli téren, 
17 órakor a faluházban rendezett 
kiállításokat nyitják meg, majd 
térzene következik a kisteleki 
fúvósokkal. A falunapok 
ünnepélyes megnyitására és a 
díjak, kitüntetések átadására 18 
órakor kerül sor a Tfempfli téren, 
19.30 órától a Tüzmadarak 
tűztánc show-ja következik, 20 
óra után az R-Go, 21 órától 
Zséda koncertezik, majd utcabál 
kezdődik. Szombaton reggel 7 
órakor kezdődik a 
horgászverseny az egyes tónál, az 
eredményhirdetésre délben kerül 
sor. Nyolc órától a 
sportcsarnokban a II. Szalma 
Zoltán kézilabda cmléktornára 
várják az érdeklődőket, 
eredményhirdetés 16.30-kor. 13 
órakor kezdődik a 
polgármesterek VI. nemzetközi 
főzöversenye és az I. 
ágyaspálinka fesztivál, valamint 
mórahalmi és villányi borok 
bemutatója. 15 órától 
kerékpáros ügyességi bemutató 
lesz, majd EzAz koncert 
szórakoztatja a nézóket. 17 
órától Miénk a színpad! címmel 
kulturális műsor veszi kezdetét 
helyi és vendég csoportokkal, 
közben 18 órakor kihirdetik a 
főzóverseny eredményét. 20 
órától a Fool Moon koncertezik, 
majd tűzijáték és bál a Drink 
Panthersszel. Vasárnap 10 órától 
ünnepi szentmise, 11 órától 
ünnepi hangverseny lesz a római 
katolikus templomban. 

PUSZTAMÉRGES. H o l n a p 18 
órától a művelődési ház 
nagytermében Hét lépés a 
mezőgazdaságból élők 
biztonságának javításáért 
címmel az FVM Csongrád 
Megyei Földművelésügyi 
Hivatala szervezésében Fődi 
Imre falugazda ismerteti a 
kormány mezőgazdaság-javító 
programját. Minden 
mezőgazdaságból élőt és 
érdeklődőt várnak a szervezők. 

ÚJSZENTIVÁN. A V á n d o r l ó k 
címmel ősszel induló, 
fiataloknak szóló képzések 
időpontja megváltozott. 
Szeptember 10-én és 17-én 
Újszcntiván ifjúsági 
i r odá j ában web lap készí téssel 
kapcsolatos tréninget tartanak, 
szeptember 30-án és október 
1 - jén Ifjúság 2005-2006-os 
pályázatírói tréningre várják az 
érdeklődőket a deszki 
faluházban. 

Jelenleg nincs rendelet az iskolai 
büfékben árusítható termékek 
köréről, ezért ott sokféle egész-
ségtelen élelmiszer kapható. Az 
egészséges táplálkozás elterjesz-
tése és a túlsúlyos gyerekek szá-
mának visszaszorítása érdeké-
ben az iskolák vezetése a szülői 
munkaközösségekkel együtt sza-
bályozhatja a kérdést. 

Az iskolai hatás kevés 
- Hatalmi szóval nem lehet 

rendezni ezt a problémát: első-
sorban a szülői nevelés szabja 
meg, hogy mit akar enni a gyerek 
a büfében - vallja Kissné Gera 
Ágnes, az Arany János Általános 
Iskola igazgatója. Noha a tan-
tervben szerepel egészségnevelő 
órák megtartása, azoknak a szá-
mát az Oktatási Minisztérium 
által megszabott kerettanterv fo-
lyamatosan csökkenti. Az igaz-
gató hozzátette, igyekeznek 
ugyan egészségnappal is népsze-
rűsíteni az egészséges táplálko-
zást, dc ezek nem hoznak akkora 
eredményt, mint ha a gyerekek 
előtt a szülők jó példája lehetne. 
Az otthonról hozott gyakorlatot 
kevés sikerrel tudja fölülírni az 
iskolában tanult ismeret. 

Konzerv uborka 
a szalámin 

Docsai Gyuláné véleménye is 
az, hogy főként a szülők felelős-

HÍREK 
ADÓTANÁCSOK AZ EGY 
SZÁZALÉKRÓL 
Az Adóügyi kedd szeptember 6-i 
rendezvényén a személyi 
jövedelemadó 1 százalékát 
fölhasználó civil szervezeteknek 
tartanak előadást. Az APEH 
Csongrád Megyei Igazgatósága 
központjának (Szeged, Bocskai 
utca 14.) aulájában kedden 
délután 2 órától Ábrahámné 
Sövényházi Erzsébet és 
Szamosközi István tájékoztatja az 
érdeklődőket. 

UTCASZÍNHÁZI BEMUTATÓK 
Szeptember 6-án este fél ötkor az 
ifjúsági ház előtti gödör 
színpadán látható lesz A tűz 
meséje, a Volt egyszer egy 
Hollywood, a Zűrzavaros 
éjszaka, a Rosinante meséi és a 
József Attila, mint tananyag 
című előadás. 

sége lenne a gyerekek rászoktatá-
sa a magos zsömlére, zöldségek-
re és gyümölcsökre - ő csak azt 
árulja, amit a kamaszok igényel-
nek. A Radnóti Miklós gimnázi-
um büféjében nincs például 
chips, inkább rostos üdítők van-
nak a pulton - és persze a kóla és 
a csoki. - Ezek a fiatalok elég 
okosak ahhoz, hogy egészséges 
dolgokat egyenek - mondja a nő, 
aki naponta 100-120 szendvicset 
ad el, amiben - a zsíros szalámi 
mellett - konzerv uborka is van. 
Friss zöldséget, gyümölcsöt 
azonban nem is árulhat, mert 
nincs a törvényben előírt külön 
mosogató erre a célra - akárcsak 
az iskolai büfék többségében. A 
tizenegyedikes Forgó Gyula egy 
tartósítószerben és cukorban 
gazdag ice teát kér egy csokival. -
Otthonról mindig hozok ma-
gammal szendvicset, de így a 
nagyszünet után már csak ez van 
- teszi hozzá magyarázatként. 

Csoki, cukor, nyalóka 
- muszáj 

A tanárképző főiskola gyakorló 
általános iskolájában kacskarin-
gós folyosón juthatunk el a Tor-
naterem felirat alatti büféhez - a 
gyerekek nem kondizni járnak 
ide. A szünet alatt rohammal ve-
szik be a kisboltot: öt perc alatt 
nagyjából nyolc-tíz féle csokiról, 
cukorról és nyalókáról sorjáznak 

Szegeden már nincsen belvízi 
készültség, három Csongrád 
megyei településen azonban 
még első fokú. A pusztítás el-
hárítására két ú j állami forrás 
nyílt meg. 

- Már csupán három településen 
tartanak fenn első fokú belvízvé-
delmi készültséget az önkor-
mányzatok. Balástyán és Király-
hegyesen másfél hete rendelték 

a kérések. - Én vennék gyümöl-
csöt is, ha lenne - mondja a gu-
micukrot vásárló nyolcadikos 
Dia, aki már rohan is tovább a 
friss zsákmánnyal kezében. A 
hatodikos Dani ugyan mindig 
hoz magával szendvicset, viszont 
egy kis nyalánkságért - állítása 
szerint - „muszáj" lemennie 
napközben. - Láttam én már 
olyat is, hogy a gyerek kezében 
egy barna kenyérből, zöldségek-
kel szépen elkészített szendvics-
csel idejött a kukához, kidobta, 
aztán vett egy pizzás csigát egy 
csokival - meséli a megdöbbentő 
esetet Györgyi, az iskola büfése. 
Ő száműzte ugyan a chipseket, 
de a joghurtok például a mai na-
pig rárohadnának, annyira nem 
keresik a gyerekek. Mint mond-
ja, otthonról kellene hozni azt a 
tudatosságot, hogy mit egyenek a 
gyerekek, nem a büféknek tiltani 
az egészségtelen élelmiszerek 
árusítását. 

TOMBÁCZ RÓBERT 

AZ EU-RA VÁRNAK 

H - A rendelet nagyjából kész, jelenleg 
az EU észrevételeire várunk az isko-
lai büfékben árusítható termékek 
körével, illetve annak szabályozásá-
val kapcsolatban - mondta el Kö-
kény Mihály, az egészségügyi tárca 
népegészségügyi kormánymegbí-
zottja. Hozzátette, a rendelet két hó-
napon belül elkészül, és az Oktatási 
Minisztérium jegyzi majd. A szabá-
lyozási terv szerint az iskola és a bü-
fés csak az iskolaorvos és a szülői 
közösség jóváhagyásával köthetnek 
a jövőben szerződést - a jelenleg ér-
vényben lévő ajánlás szellemében. 

el a készültséget, Deszken a ha-
talmas mennyiségű csapadék kö-
vetkeztében hármas fokozatról 
indult a mentés, és az elmúlt na-
pokban enyhítették első fokúra -
tájékoztatott Tánczos Ildikó a 
Csongrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságon. A polgári 
védelmi főhadnagy hozzátette: 
Szeged-Tápén, Üllésen és Do-
maszéken nincs már készültség. 
Tápén a katasztrófavédelem és a 

tűzoltóság mentési munkája a 
becslések szerint egymillió fo-
rintba került, a város költsége 
közel 3 millió. 

- Ha nem jön csapadék-után-
pótlás, akkor még egy hétig szi-
vattyúzzuk a vizet a deszki ker-
tekből, pincékből és a külterüle-
tekről - adott óvatos előrejelzést 
a deszki belvízhelyzetről Simicz 
József polgármester. - Pénteken 
kezdődött 51 elöntött lakóház 
kárfelmérése, az összesítés a na-
pokban elkészül. Tbvábbi száz 
kert, fóliás ültetvény tulajdonosa 
jelentte kárigényét, és a külterü-
leti pusztítást kell még összeír-
nunk. A szivattyúk két hete fo-
lyamatosan dolgoznak. Úgy lá-
tom, a lakosság fennakadás nél-
kül egyeztet a biztosítókkal. 

Deszk a legnagyobb bajban 2 
millió forintos gyorssegélyt ka-
pott a Belügyminisztériumtól 
vissza nem térítendő támogatás 
formájában. Az összeget a rászo-
rulók és a belvízi védekezésben 
résztvevők között osztották szét. 
Az összesítést követően várható-
an a kormányzat is pénzkeretet 
nyit a kármentesítésre. A rászo-
ruló deszkiek ebből számíthat-
nak még segítségre, ha nem ren-
delkeztek biztosítással vagy nem 
kártalanították őket teljeskörű-

en. A település segítségére sietett 
a honvédség is. 

- Egész évben foglalkoztatunk 
Deszken tizenöt-húsz embert 
közhasznú és közcélú munkára. 
A belvízi védekezéshez őket is át-
csoportosítottuk, és sokan segí-
tenek térítés nélkül - fűzte hozzá 
Simicz József. 

DOMBAI TÜNDE 

BELVÍZI FORRÁSOK 

| H A sürgős kárenyhítés munkadíjait a 
védekezés résztvevői számlával alá-
támasztva továbbíthatják a kataszt-
rófavédelemnek. rajtuk keresztül 
pedig a területfejlesztési tanácshoz. 
A belvízkárok enyhítésére a megyei 
munkaügyi központ valamennyi én-
kormányzatnak felajánlotta a na-
pokban a közhasznú munkavégzés 
90 százalékos támogatását Az el-
múlt héten 4 helyhatóság nyújtotta 
be kérelmét 42 ember foglalkoztatá-
sára - összesen közel 6 millió forin-
tos támogatást kérve. A kézpont 5 
országos közmunkapályázat 7 nyer-
tes programjában kézvetit munka-
erőt például belvízvédelmet és meg-
előző karbantartást végeznek. Állan-
dó keret a kézcélú munka támogatá-
sa is a helyhatóságok költségvetés-
ében, melyet szintén kézterek taka-
rítására fordíthatnak. 

/ 
C I P O B O L T 
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