
4 • A K T U Á L I S " PÉNTEK, 2005. SZEPTEMBER 23. 

KORKÉP 

ASOTTHALOM. Pénteken 18 
órakor a művelődési házban a 
németországi Oberuckerseeből 
érkező delegáció tart képes 
bemutatót. Ezt követően sor 
kerül a helyi civil szervezetek és 
a vendégek megismerkedésére. A 
szervezők minden érdeklődőt 
várnak. 

BORDANY. A nyári programokat 
követően, szeptember 1 -jétől 
hétköznaponként 13.30 és 
20.30 között várja régi és új 
látogatóit a Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont (biip). Az 
intézményben ingyenesen lehet 
használni az internetet. 

DOMASZÉK. Folytatódik az 
egészségnap a Dózsa György 
utcai rendelőben. Ma 14-től 17 
óráig prosztata szűrővizsgálatot 
tart dr. Szalay István urológus 
főorvos. Az urológiai jellegű 
illetve prosztatapanaszokkal 
jelentkezőkön kívül várják 
azokat a panaszmentes, 40 év 
feletti férfiakat, akik egy évnél 
régebben voltak 
szűrővizsgálaton. 18 órakor 
kezdődik dr. Ambrus Edit izotóp-
és röntgendiagnosztikai 
szakorvos előadása 
Flavonoidokkal az egészségért -
Hogyan küzdjünk a daganatos, 
valamint a szív- és érrendszeri 
betegségek ellen? címmel. 

FORRÁSKÚT. Ma 19 órától a 
Fikusz, a Forráskúti Ifjúsági 
Kulturális és Szabadidős 
Egyesület klubestet tart a 
művelődési házban. Lehetőség 
lesz pingpongozni, 
társasjátékozni. Minden 
érdeklődő fiatalt várnak. 

MÓRAHALOM. Az Erzsébet 
Mórahalmi Gyógyfürdő évek óta 
tagja a Dél-alföldi Fürdők 
Egyesületének. Az Egyesület idei 
közgyűlését Tiszakécskén, a 
Tiszaparti Termálfürdőben 
rendezték meg szeptember 8-án, 
melyen Mórahalom 
képviseletében Balog László 
kabinetvezetó vett részt. 
- A város önkormányzata sikeres 
pályázatot nyújtott be a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériumhoz a 
Bajcsy-Zsilinszky és a Táncsics 
Mihály utcában csapadékvíz-
elvezető csatorna létesítésére. A 
beruházás megkezdése előtt az 
ingatlantulajdonosokat érintő 
tudnivalókról szeptember 13-án, 
lakógyűlésen adott tájékoztatást 
az önkormányzat. 
- A város képviselő-testülete 
tegnap ülésezett, aktuális 
témákat tárgyaltak. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délelőtt 
ötödik alkalommal tart 
Négyeshatár Találkozót 
Pusztamérges, Rúzsa, Öttömös 
és Balotaszállás lakossága. 11 
órakor Bata Ferenc, Öttömös 
polgármestere köszönti a 
résztvevőket, majd Szakái Aurél, 
a kiskunhalasi Thorma )ános 
Múzeum igazgatója beszél a 
négyes határ történelmi 
szerepéről. A települések 
műsorai után koszorúzás, ebéd, 
majd a négy község lakosainak 
baráti találkozója következik. 

SZEGED. A Nemzetiségek 
H á z á b a n a n y e l v i ó r á k i d ő p o n t j a 
a következő: örmény: szerda 
illetve péntek 16.30-tól 18-ig. 
Gorog: kedd 13.30-16.30, 
szerda 14.30-16, péntek 13-14. 

SZÓREG. A művelődési házban 
2 órától asztalitenisz-edzés lesz, 
5 órától a esuhészakkör tartja 
foglalkozását. Este 7 órakor 
kezdődik az általános iskolában 
az intervall-foglalkozás. 

ZSOMBÓ. A Zsombói Hétpróba 
következő próbatétele 
szombaton az Öregsori lőtéren 
lesz. Lövészetben és íjászatban 
mérhetik össze tudásukat a 
jelentkezők. Gyülekezés 
háromnegyed kilenctől az 
iskolánál, ahonnan 9 órakor 
közösen mennek a lőtérre a 
hétpróbázók. 

Egyelőre csak mondjuk, de nem tesszük 

Autómentes nap dugóval 

Csak a városháza előtti útszakaszt zárták lc Szegeden az autómentes napon Fotó: Frank Yvette 

A tegnapi „autómentes" napon a reggeli és a 
délutáni csúcsforgalomban bedugultak Szeged 
útjai. Csak néhányan hagyták ot thon kocsijukat, 
és használtak tömegközlekedési eszközt vagy ke-
rékpárt. Ha továbbra is ennyi autó közlekedik a 
városban, a lakók a következő hónapokban le-
vegőért kapkodhatnak. 

Nem dobta fel a szegedieket a tegnapi európai autó-
mentes nap: reggel a csúcsforgalomban ugyanolyan 
dugók alakultak ki, mint máskor. Annyi gépjármű 
közlekedett a nagyobb útkereszteződésekben, hogy 
a lámpáknál a türelmetlenebbek a piroson is áthaj-
tottak. 

Csak a szegcdi városháza előtti útszakaszt zárták 
le, ez nem okozott fennakadást a közlekedésben. A 
napra „rendelt" konferenciára Rigó Mihály, a 
Csongrád megyei Közútkezelő Kht. műszaki igaz-
gatója kerékpárral érkezett. Azt mondta, ő egész 
évben demonstrál, mert a városban mindig kétke-
rekűvel közlekedik. Könnyed hangvételű előadásá-
ban kiemelte: a gyerekeknek ma nincs joguk gya-

FORGALMIVAL A VILLAMOSON 

A szegedi parkolóházat tegnap ingyen lehetett 
használni. Megtudtuk: a kihasználtság megduplá-
zódott, hatvan százalék fölötti volt. A tömegközle-
kedési eszközöket a forgalmi engedélyüket felmu-
tatók szintén díjmentesen vehették igénybe. 
Heintz Ferenc, a Tisza Volán kereskedelmi és kö-
zönségkapcsolatok osztályvezetője azt mondta, 
több utasra számítottak. Török Mónika, az SZKT 
osztályvezetője szerint valamivel nőtt a villamo-
sok kihasználtsága 

log, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel 
iskolába járni, mert a szülők rákényszerítik cseme-
téiket az autózásra. - Első lépésként az iskolák kör-
nyékéről kellene kitiltani a járműveket, és egyide-
jűleg a tömegközlekedés és a kerékpározás feltéte-
lein is javítani illene - fejtette ki. 

A Széchenyi téren - ahol minden arról szólt, ho-
gyan lehet megkímélni környezetünket - többen 
felvetették: miért nem lehet az autómentes napon 
lezárni a Belvárosi hidat, holott más rendezvény 
esetén ezt megteszik? Mező István, a Tisza Volán 
személyszállítási igazgatója is ezt kérdezte a szak-
mai megbeszélésen. Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester elmondta, hogy a híd lezárásának 
ötletét elvetették, mert az autómentes napnak nem 
a felfordulás, hanem a figyelemkeltés a célja és a 
gyerekek szemléletének formálása. 

A diákok egyébként szép számmal vettek részt a 
rendezvényen. A Tarjáni Magyar-Német Kéttany-
nyelvű Általános Iskola és Művészeti Alapiskolá-
ból Lázár Mária testnevelő tanár vezetésével het-
ven tanuló kerékpározott ki a Széchenyi térre. - A 
felső tagozatosok félévente hat héten keresztül a 
szabadidősport órákon sajátítják el a kerékpározás 
tudnivalóit. Biciklivel bejárjuk Szegedet, és egyre 
több diákunk érkezik két keréken az iskolába -
mondta a tanárnő. 

A tömegközlekedési eszközökön nem azért csök-
kent az utasok száma, mert többen használnak ke-
rékpárt, hanem többek között azért, mert hat év 
alatt tizenegy százalékkal több lett az autó. A lég-
szennyező anyagok nagyobb része a közúti közleke-
désből származik. Az értékek látványos megugrása 
ősszel és télen jellemző. Ezért a következő hóna-
pokban várhatóan a szegediek levegőért kapkod-
hatnak. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

Szalma Ibolya: Az én Nagy Könyvem 

Szótárregény 
Szegedről 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletembe-
rek, sportolók és újságírók vallanak legked-
vesebb könyvükről. A szegedi egyetem gyer-
mekgyógyászati klinikájának szakpszicho-
lógusa, Szalma Ibolya Tbmesi Ferenc Por cí-
mű kötetéről beszél. 

„Amikor megjelent a regény, szakvizsgára készültem. Elkezd-
tem olvasni, és egyre jobban és jobban visszakerültem gyermek-
korom kedves és kedvenc helyeire. Gondolatban végigjártam Al-
sóváros, Szeged utcáit, műemlékeit. Édesapám fogta a kezem (ő 
1985-ben meghalt), és csodákat mesélt a város történetéről. A 
Por - szótárregény, ami Szeged történetét mutatja be 1833-tól 
1973-ig. Minden embernek meghatározóak a gyökerei, a gyer-
mekkorának csodái, a család, a szülői ház értékrendje, szemléle-
te. Ezeket az emlékeket hozta felszínre Temesi kötete. Találkoz-
tam gimnáziumi tanáraimmal, újra éltem az egyetemi bulikat, 
és azóta is minden évben, a mikor előveszem ezt a könyvet, em-
lékezem, s az emlékek szeretettel és csodával töltenek meg. 

Sokszor gondolkodom azon, hogy a sok baj és bosszúság elle-
nére milyen jó szegedinek lenni. Figyelni az újjáépülő csodákat, 
bosszankodni egy-egy elcsúfított épületen. Viszont, ha végigme-
gyek a Kárász utcán, akkor mindig van egy régi ismerős, barát, 
aki szeretetével, barátságával kibillent a napi fáradalmakból. 
Nagyon jó szegedinek lenni, és ez a Por olvasásakor is tudatosul 
bennem. Szeretném, ha a gyermekeim is átélnék azt a csodát, 
amit a 'szerette város' jelent. Ha megtartanák a gyökereiket, to-
vább adnák azokat az értékeket, amit ebben a városban kaptak. 

Hiszen Szeged, ami néha 
POR, néha igazi nagyváros, 
tud adni, fölemelni, büszkévé 
tenni. Büszkék lehetünk és va-
gyunk, hogy innen szárma-
zunk. És ha elmegyünk, akkor 
nagyon vágyunk vissza. Ezért 
ajánlom a szótárregényt min-
den barátomnak, hogy olvas-
sák el, fürödjenek meg a Tiszá-
ban, és éljék át újra gyermek-
korukat, tiszteljék és tanulják 
őseiket. Hiszen a pszicholó-
giában is mindig a gyökereket, 
a kiindulási pontokat kere-
sem, és ha megtalálom - már 
elkezdhetem a terápiát." 
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975 éves egyházmegye 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Alapításának 975. évfordulóját 
ünnepli vasárnap a szeged-csa-
nádi egyházmegye. Az alkalom-
ra Szegedre jön Erdő Péter bíbo-
ros, prímás, esztergom-buda-
pesti érsek, és ünnepi szentmi-
sét muta t be délelőtt tíz órakor 
a székesegyházban. Kondé La-

jostól, a dóm plébánosától meg-
tudtuk: vasárnap a templom 
zárókeresztjét a téren kiállít-
ják, és egy papírívre mindenki 
felírhatja a nevét. A dokumen-
tumot ezt követően bullába 
zárják, és a jövő hét folyamán, 
a zárókereszt felhelyezését 
megelőzően, annak gömbjébe 
teszik. 

RENAULT 
AUTÓKAT ALKOTUNK 

A Renault Twingo, Clio és Thalia Premiere már 1 999 000 Ft-
ért az Öné lehet! Várjuk márkakereskedésünkben! www.ren^lt.hu 

Az ajánlat 2005. 09. 01 -töl a készlet erejéig érvényes. Az ár a regisztrációs adót tar-
talmazza. A képen látható autó illusztráció. Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,6-7,3: 
városi: 5,7-10.0; országúti: 4,0-5,8; C02-kibocsátás g/km: 121-174 (változattól függően). 

Molnár Autóház Kft. 
Szeged, Dorozsmai út 8. • Tel./fax: 62/420-237 

Kéményseprők és a szerencse 
Szeged a kedvenc városa az or-
szág kéményseprő társadalmá-
nak: e ritka szakma képviselői 
ugyanis minden évben találko-
zóra gyűlnek össze az ország egy 
pontján, de Szegedre három-
évente igyekeznek visszakanya-
rodni - állítják a szervezők. Azt 
is mondják, tovább élnek a szak-
mával kapcsolatos babonák, mi-
közben a technika alaposan 
megváltoztatta a szakmát. 

Nevezik vándorgyűlésnek is az or-
szág kéményseprő cégeinek talál-
kozóját, el is hangzik ilyenkor 
egy-két szakmai előadás, de a cél 
sokkal inkább a kapcsolatok ápo-
lása, a baráti beszélgetések folyta-
tása ott, ahol az előző esztendőben 
abbamaradt - mondta Szen-
kovszky István, a Szegedi Ké-
ményseprő-ipari Kft. ügyvezető 
igazgatója. Az ország mintegy száz 

A BABONA TOVÁBB E L 
Mivel régen a tüzek 90 százalékát a 
kémények okozták, szerencsésnek 
érezhették magukat, akiknek a falu-
jában megjelent a vándorkémény-
seprő. Állítólag ez a babona alapja. 
A kéményseprő a laposan lekaparta 
a kémények belsejéről a kormot, és 
elhárította a közvetlen életveszélyt. 
Ezt teszik utódai is, amikor a 
szén-monoxid-mérgezést előzik 
m e g a kémények el lenőrzésével. 

Balról jobbra: Szenkovszky István, Lajkó László, Farkas Tamás, 
Kovács Tibor, Vecsernyés K á l m á n és Király József Fotó: Karnnk Csaba 

kéményseprője ugyan tanulni jött 
Szegedre három napra - csütörtö-
kön kezdődött, ma ér véget a talál-
kozó a Novotelben - , de leginkább 
az volt a cél, hogy vegyenek egy 
nagy levegőt a hamarosan kezdő-
dő fűtési szezon előtt. 

A kéményseprés már régen 
nem az a szakma, ami az embe-
rek tudatában máig él - állítja Ve-
csernyés Kálmán, a szegedi ki-
rendeltség vezetője. - A gáztüze-
lésre való átállás a szakmát is át-
alakította: kevesebb a korom és 
több a műszer, már csak a kémé-
nyek 20 százalékát kell a hagyo-
mányos kefével takarítani. 

Egyre több a technikai újdon-
ság - és egyre nehezebb a rende-
letek között is eligazodni. A ba-

bona azonban, miszerint a ké-
ményseprő szerencsét hoz, máig 
él. Beszélgetőtársaim egymás 
szavába vágva mesélik a legenda-
ként tovább élő történeteket: 
amikor az orvosok és a gyógysze-
részek ballagásán egyik kollégá-
juk hajtotta a fiákért, vagy ami-
kor az egyik vizsgaidőszakban 
egy kéményseprőt felültettek a 
jogászok a „lófarára", és szálakat 
búztak ki a keféből. Valószínűleg 
az is a kéményseprők iránt érzett 
kitüntető szeretet jele - tette 
hozzá tréfálkozva Szenkovszky 
István - , hogy munkatársaitól 
minden évben ellopnak egy-két 
biciklit, magával a különleges is-
mertetőjellel, a kefével együtt. 

F.K. 

Twingo, Clio és Thalia Première 

már 1 9 9 9 0 0 0 Ft-tól, 

akár 2 2 0 5 0 F t x 1 2 0 h ó havi 

törlesztéssel elvihető. > 


