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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A faluház a lakosság 
segítségét kéri egy néprajzi 
kiállításhoz. 2006. január 22-én, 
a magyar kultúra napja 
alkalmából Faluház Galéria 
kiállítássorozatot rendeznek, 
ennek részeként a szervezők 
szeretnék bemutatni az Algyőre 
jellemző viseleteket. Ezért kérik 
az algyőieket, aki megőrizte 
otthon ősei ruházatát, vagy a 
viseletekről családi fotók vannak 
a birtokában, segítsen a kiállítás 
megszületésében, jelentkezni 
lehet a faluházban, Bereczné 
Lázár Nóra kulturális 
főmunkatársnál, vagy a 
62/517-173-as telefonszámon. 

BORDÁNY. A Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat, valamint a 
Kulturális és Szabadidős 
Egyesület szombaton 9 és 14 óra 
között fém- és 
papírhulladék-gyújtő akciót 
szervez. Az eddigi évekhez 
hasonlóan a házak elé kitett 
összekötözött újságpapírt, 
valamint a fémhulladékot a 
gyűjtésben részt vevő fiatalok 
szállítják majd el a gyűjtőpontra. 
A szervezők kérik a lakosságot, 
hogy nagy mennyiségű hulladék 
elszállítása, illetve a gyűjtéssel 
kapcsolatos bármilyen jellegű 
kérdés esetén akár telefonon 
(588-131), akár személyesen 
(Park tér 1.) keressék a Bordányi 
Ifjúsági Információs Pont (biip) 
munkatársait. 

DESZK. A képviselő-testület 
sport- és ifjúsági, valamint 
település- és vidékfejlesztési 
bizottsága tegnap ülésezett. 

RIIZSA. A művelődési házban 
ma 8 és 12 óra között 
hálaruhavásárt tartanak. 

SZATYMAZ. Ma délután 3 
órától tartja összejövetelét a 
baba-mama klub a művelődési 
házban. Szankáné Bürgés Tünde 
arról beszél, hogy hogyan lehet 
természetes alapon, 
homeopátiás szerekkel 
biztosítani a család egészségét. 

SZEGED. Az 
agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetésekről, ezek 
igénybevételének módjáról, 
valamint a Tápéi-réten 
megvalósítandó 
ér-rehabilitációról tart 
tájékoztatást a Csemete 
Tbrmészet- és 
Környezetvédelmi Egyesület és 
Tisza-Marosszögi 
Vízgazdálkodási Társulat 
szeptember 26-án, hétfőn este 
hat órakor a Tápéi-rét 25. szám 
alatt, Oláh Lajos tanyáján. A 
szervezők kiemelten 
számítanak a Porgány, Bogdány, 
Sulymos, Csíkos erekkel 
határos földek tulajdonosainak, 
bérlőinak megjelenésére. A 
találkozás résztvevői a 
rendezvény után egy tányér 
gulyásra a szervezők vendégei. 

SZOREG. A művelődési házban 
4 órától a Sárga Rózsa Népdalkör 
tartja összejövetelét. A jógaklub 
foglalkozása 5 órakor kezdődik. 
Az általános iskolában este 7 
órától alakformálás 
foglalkozásra várják az 
érdeklődőket. 

ZSOMBÓ. A művelődési 
házban a következő 
foglakozások indulnak: 
stepaerobik kezdőknek is 
péntekenként 18 órától. A 
haladóknak továbbra is 
megmarad a keddi és 
csütörtöki időpont, szintén 18 
órától, de a pénteki edzésen is 
részt vehetnek. Folytatódik a 
callanetics, kedden és 
csütörtökön 19 órától várják a 
régi és új jelentkezőket. Újra 
indul az Etka-jóga is: 
keddenként 18-tól 19. 30-ig 
várják az érdeklődőket. Az őszi 
első foglalkozást ma tart ják. A 
kiek-box edzéseket szerdán 18. 
30-tól 20 óráig, pénteken 
19-től 20.30-ig látogathatják a 
küzdősportot kedvelők. 

A szegedi Vedres szakközépis-
kola felújítása előtt régészeti 
feltárást végeznek. A Móra Fe-
renc Múzeum munkatársai az 
épület udvarán elkezdték mé-
lyíteni a gödröt. Egykor a vár-
árok húzódott ezen a területen. 

Középkori szemetet ásnak a régé-
szek a szegedi Horváth Mihály ut-
cában. Az egykori várárok erre 
húzódott, azt pedig évszázadok-
kal ezelőtt egyszerűen szemétle-
rakónak használták. 

Az építőipari szakközépiskola 
teljes felújítása hamarosan el-
kezdődik, előtte azonban a régé-
szeknek egy hónapjuk maradt, 
hogy a területet feltárják. Lajkó 
Orsolya, aki az ásatásokat végzi, 
abban bízik, hogy a talajvíz nem 
akadályozza majd a munkáju-
kat. A vízből ugyanis legföljebb 
néhány leletet tudnának kiszed-
ni, de azokat dokumentálni nem 

Hat szabadalom, hat kitünte-
tés, húsz év a szegedi egyetem 
orvosi mikrobiológiai intézete 
élén, több mint kétszáz köz-
lemény, több mint háromszáz 
előadás. E számsorozat is jel-
lemzi a 80. születésnapját ün-
neplő dr. Béládi Ilona profesz-
szor, a ma is aktív víruskutató 
munkásságát. 

Az interferon hazai gyártásának 
elindítójaként ismerik a legtöb-
ben dr. Béládi Ilonát. Szenzáció-
nak számított ugyanis a 70-es 
és 80-as években a humán in-
terferongyártás - tudjuk meg 
Mándi Yvette-től, a Szegedi Tü-
dományegyetem orvostudomá-
nyi kara mikrobiológiai intézete 
vezetőjétől. A fehérvérsejtek ál-
tal is termelt természetes anyag 
az interferon, vagyis azt az em-
beri szervezet nem idegen 
gyógyszerként fogadja. Ugyan-
akkor segítségével nem minden 
vírusfertőzés gyógyítható. Az 
interferon, mely a daganatos 
sejtek növekedését gátolja, pél-

A magyarországi civil mozgal-
mat szándékozik erősíteni az 
állampolgári részvétel hete, 
amelyet hétfőtől rendeznek 
meg egyidejűleg 19 országban. 

Mennyire bízik meg az igazság-
szolgáltatásban, a munkaadójá-
ban, a politikusokban? Mit gon-
dol, tud valamilyen befolyással 
lenni a lakóhelyét érintő dönté-
sekre? Részt vett nyilvános gyűlé-
sen, tüntetésen vagy tiltakozó 
megmozduláson? - ezeket a kér-
déseket teszik fel az egyhetes ren-
dezvényen a közősségfejlesztéssel 
foglalkozó szervezetek az állam-
polgároknak. Arra kíváncsiak, a 
magyar lakosság kiveszi-e részét a 
civil kezdeményezésekből. 

- Remélhetőleg a civilek szere-

lehet. Hatvan négyzetméteren 
mélyítik a gödröt, egyelőre azon-
ban még nem jutottak el a város 
eredeti szintjére. Az 1879-es 
nagy árvíz után közel három mé-
ter vastag földréteggel töltötték 
föl a belvárost, hétfő óta a mun-
kások két és fél méter mélyre ju-
tottak. 

A középkori városközpontnak 
ezen a részén, a Horváth Mihály 
utca vonalában az Alföld legna-
gyobb téglavárának árka húzó-
dott. Házhelyek valószínűleg 
nem voltak errefelé, de arra szá-
mítanak a szakemberek, hogy a 
várárok megerősítéshez épített 
paliszádfal oszlopaira, pontosab-
ban azok helyére, rábukkanhat-
nak. A vár árkát később fé-
lig-meddig szemetes gödörnek is 
használták, amely további lelete-
ket rejthet, de természetesen az 
csak szórvány anyag lehet - ma-
gyarázta Lajkó Orsolya. 

dául az úgynevezett hajas-sejtes 
leukémiában szenvedők, illetve 
a hepatitis C kezelésében ered-
ményesen használható. A 
gyógyszer kifejlesztéséhez több 
szabadalma is kötődik, e téren 
az intézetet húsz éven át igazga-
tó dr. Béládi Ilona együttműkö-
dött a'z Égisz gyógyszergyárral. 
Ennek eredménye ma is meg-
mutatkozik - például a mikro-
biológiai intézet laboratóriuma-
inak kiváló felszereltségében. 

A 80 esztendős feltaláló, vírus-
kutató, tudományszervező, egye-
temi oktató, kétgyermekes csa-
ládanya és ötunokás nagymama 
ma is aktív: emeritus professzor-
ként folytatja munkáját, rend-
szeresen dolgozik laboratóriu-
mában, a minap jelent meg leg-
frissebb közleménye. A volt ta-
nítványok, az egykori és mai kol-
légák, az egyetemi hallgatók dr. 
Béládi Ilona egyetemi tanár 80. 
születésnapja tiszteletére ma tu-
dományos ülést rendeznek az 
MTA SZAB székházában. 

Ú . I . 

pe erősödni fog - mondja Tanács 
Gábor, a megyei Köztámháló ve-
zetője. - Olyan szervezetekre van 
szükség, amelyek tradicionális-
sá, erőssé válnak, és az elért ered-
ményt az egymást követő gene-
rációk öröklik. A magyar tapasz-
talatok ugyanis azt mutatják, 
hogy egy-egy korcsoport viszi a 
maga szervezetét, és amikor be-
lefáradnak, vagy kiöregszenek, a 
szervezetek megszűnnek. 

Az anonim, tehát név nélkül 
kitölthető kérdőívet a megyében 
a tervek szerint a teleházakban, 
az eMagyarország pontokon is 
kitölthetik interneten az 
érdeklődők. A honalp címe: 
http://www.arh. kozossegfejlesz-
tes.hu. 

NY. É. 

Dobó László, a Vedres igazga-
tója azért is örül az iskola felújí-
tásának, mert a diákok közelről 
ismerkedhetnek meg egyes épí-
tőipari munkákkal. Az épület 
udvarán zajló régészeti feltárás 
az épített örökség védelméről 
szóló ismereteket hozza közel a 
fiatalokhoz. Az iskola szeretné 
beindítani a műemléki fenntartó 
technikus képzést, amelyhez jó 
„bevezető" a diákoknak az iskola 
városképi jelentőségű épületé-
nek felújítása. Már a régészeti 
föltárásba is bekapcsolódtak a 
diákok, a geodéziai szinteket ők 
határozták meg. A régészek elő-
adásokat tartanak nekik, sőt pá-
lyázaton indulhatnak a munkák-
ról szóló helytörténeti, építészet-
történeti dolgozatokkal. A vár 
udvarán folyó másik föltárásnál 
pedig kőműves munkákat végez-
nek a tanulók. 

M. B. I. 

Két aranyfejű oroszlántamarin 
született a Szegedi Vadaspark-
ban. A fogságban tartot t maj-
mocskák szaporítása az egész 
világon gondot jelent. 

Aranyfejű oroszlántamarinok 
születtek a Szegedi Vadaspark-
ban. A család a két majmocská-
val így héttagúra bővült. 

Gősi Gábor, a vadaspark igaz-
gatója elmondta: más magyar-
országi állatkertben még sosem 
születtek kicsinyek, sőt az 
egész világon gondot jelent a 
fogva tartott állatok szaporítá-
sa. Szegeden viszont már nem 
először jöttek világra utódai a 
tavaly tavasszal Angliából illet-
ve Hollandiából hozzánk került 
párnak. Az előző szaporulatból 
származó aranyfejű oroszlán-
majmocskák most megtanul-
hatják, hogyan kell felnevelni a 
kicsinyeket. 

A körülbelül öt centiméter 
hosszúságú kiesik többnyire ap-
juk vagy idősebb testvéreik hátán 

A többmilliárdos uniós beruhá-
zás, az integrálthulladék-tároló 
és -feldolgozó jövő nyárra ké-
szül el a sándorfalvi telepen. A 
szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. igazgatója szerint ezzel a 
város curokonform régióköz-
ponttá válik és a befektetők szá-
mára is vonzóbb lehet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

csimpaszkodnak, anyjuk a szop-
tatás idejére veszi őket magához. 
Néhány hétig a kismajmok csu-
pán hordozóik hátán láthatók, 
később viszont már szüleik időn-
ként leteszik őket. Az egy héttel 
ezelőtt világra jött kismajmok 
még egy ideig biztosan a család-
dal maradnak, a legidősebb köly-
köket azonban hamarosan ki 
kell venni a csapatból. Nekik -
akárcsak a vadonban - saját párt 
kell találniuk. Hogy melyik állat-
kertbe kerülnek, fajkoordinátor 
határozza majd meg. 

A piciknek egyelőre nincs ne-
vük, mivel még a gondozóik nem 
tudják: hímek vagy nőstények. 
Ami biztos: egészségesek - ez ab-
ból állapítható meg, hogy a far-
kuk a felnőtt majmokéval ellen-
tétben nem egyenes. 

A Brazília atlanti-partvidéki 
őserdeiből származó ritka és 
különleges állatot az erdőirtás-
ok miatt a kihalás veszélye fe-
nyegeti. 

G. ZS. 
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HÍREK 
VIRÁG ANDRÁS 
FÓRUMA 
Lakossági fórumot tart ma Virág 
András. A 14-es választókerület 
képviselője 17.30 órától az 
Alsóvárosi Általános Iskolában 
várja az érdeklődőket. A 
találkozó témája: a Borbás 
utca-Topolya sor-Dobó 
utca-Pálfy utca által határolt 
terület beépíthetőségének 
megváltoztatása az 
építménymagasság csökkentése 
érdekében. 

ÚJ GYERMEKORVOSI 
RENDELŐTADTAK ÁT 
Új rendelőt adtak át tegnap 
Szegeden, a Korda utcában. A 
magánberuházásból épült 
gyermek háziorvosi rendelő 
több tízmillió forintba került, 
minden európai uniós 
szabványnak megfelel. A két 
orvos, Rósa Ágnes és Szabó 
Ida, akik korábban a Kálvária 
téren, egy felújí thatatlan 
helyiségben dolgoztak, 
mostantól külön-külön 
helyiségekben tudják fogadni 
betegeiket, és a védőnőknek is 
kialakítottak egy kis 
szobát. 

DÍSZDIPLOMA 
JOGÁSZOKNAK 
Rubin, vas és arany 
d í s z d i p l o m á t a d o t t á t t e g n a p 
14 jogásznak a Szegedi 
Tudományegyetemen dr. Szabó 
Gábor rektor és dr. Szabó Imre, 
az Állam és Jogtudományi Kar 
dékánja. Arany-, gyémánt- és 
vasdiplomáját követően rubin 
díszoklevelet vehetett át dr. 
Imre Iván János, dr. Salamon 
Andor. Vas díszdiplomát kapott 
dr. Korompai (Aigner) Béla, dr. 
Merényi György, dr. Pókay 
Géza. Arany díszdiplomával tíz 
jogász - dr. Petrik Erzsébet, dr. 
Farkas Jenő, dr. Gárdon István, 
dr. Jármai Tibor, dr. Kovács 
Imre Béla, dr. Mosonyi Géza 
Zoltán, dr. Papp Ignác, dr. 
Rébeli Szabó József, dr. Tavaszi 
Ferenc, dr. Új Zoltán - eddigi 
életútját ismerték el. 

Föltárják a régi várárkot-A Vedres diákjai az építkezésből is tanulnak 

Középkori szemetet ásnak 

Mély gödör tátong a középiskola udvarán Fotd: Frank Yvette 

Szeged megelőzheti 
a hasonló városokat 

Egész évben a rengeteg lehullott 
csapadék nehezítette a közterü-
let-fenntartási szolgáltatások el-
végzését: még márciusban havat kellett takarítani és már áprilisban 
füvet kellett nyírni. A viszonylag gyorsan változó helyzetet rugalma-
san kezelte a szegedi Környezetgazdálkodási Kht. 

- Egyrészről örülünk, hogy a sok eső hatására ilyen gyönyörűek a 
parkok, másrészről a kht.-nak harmincszázalékos többletköltséget 
okozott a gyepfelületek kezelése. Ugyan kevesebbet locsoltunk, de az 
eső okozta 100 millió forintos pluszráfordításhoz képest, legfeljebb 
egy-két milliót tudtunk megtakarítani - jelentette ki Szabó Ferenc 
(képünkön), a Környezetgazdálkodási Kht. igazgatója. 

A cég átcsoportosítással fedezi a többlet kiadást. A vezető elégedett 
a virágosítási programmal: színpompásabbak az ágyások, mint a ko-
rábbi években, üde színfoltjai a városnak. 

- Készülünk a legnagyobb őszi feladatra, a lombgyűjtésre. Várható-
an több tízezer köbméter növényi anyagot gyűjtünk be, ami az idén 
még a lerakótelepre kerül, de jövőre már az épülő komposztáló üzem-
ben dolgozzuk fel - mondta az igazgató. 

A Környezetgazdálkodási Kht. a hulladékgazdálkodási ágazatban 
jelentős fejlesztéseket végzett. Az európai uniós program keretében a 
sándorfalvi lerakótelepen befejezte az infrastrukturális fejlesztést: el-
készültek az utak, a csatornák és megkezdődött a második ütem kivi-
telezési munkája. 

- Jövő év június 30-áig a huszonhat hektáros lerakótelep szigete-
lését elvégezzük, a csurgalékvíz-elvezetést megoldjuk és elkészül a 
szennyvíztisztító-rendszer. Megépül a biogáz hasznosító egység, a 
komposztáló-, valamint építésitörmelék-feldolgozó üzem. Magya-
rán egy integrálthulladék-feldolgozó és -hasznosító rendszer épül. 
Ezzel a hét-nyolc milliárdos beruházással - amiből az önkormány-
zatnak hét százalékot kellett biztosítani, a többi vissza nem térí-
tendő támogatás - Szeged eurokonform régióközponttá válik, és 
megelőzi a hasonló kategóriájú kelet-európai városokat - hangsú-
lyozta Szabó Ferenc. A befektetők számára is vonzóbb az a régió, 
ahol ilyen infrastrukturális háttér működik, és az ú j komplexum 
közel száz új munkahelyet is biztosít a régió munkavállalói számá-

A professzor ma is aktív víruskutató 

Béládi Ilona 80 éves 
A szegedi vadasparki család héttagúra bővült 

Újszülött aranyfejű 
oroszlánmajmocskák 
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A k i s m a j m o k a n a g y o b b a k h á t á n t ö l t i k a n a p o t Fotó: Gyenes Kálmán 

Demokrácia-kérdőív 

http://www.arh

