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KÖRKÉP 

ALGYÖ. Mától öt alkalommal 
várják tüdőszűrésre a lakosságot 
Algyőn. A szűrésről kialakított 
szakmai irányelvek változásával 
jelenleg elsősorban a 
rizikócsoportot szűrik, a 40 és 
70 év közötti férfiakat és nőket, 
de más korosztályból is szívesen 
látják a jelentkezőket. A 
szűrővizsgálat a tüdőszűrő 
gépkocsiban történik az algyői 
faluház előtti parkolóban (Búvár 
u. 5.), ahol korszerű 
számítógépes rendszer üzemel. 
A szűrést ma, valamint 
november 2-án, 3-án és 5-én, 
valamint 7-én 9 és 15 óra között 
tartják. A digitális röntgen 
minőségi felvételeket készít, de a 
szűrés menete az eddig 
megszokottnál lassabb lesz. 
Óránként húsz embert tudnak 
megvizsgálni, ezért kérik a 
lakosság türelmét. Kérik, hogy az 
algyőiek vigyék magukkal a 
betegbiztosítási kártyájukat a 
tüdőszűrésre. A várandós és 
szoptatós nők az idézésüket 
tekintsék tárgytalannak, mert ők 
nem vehetnek részt a 
tüdőszűrésen. A 
szűrővizsgálatokat a lakosság 
egészségének megőrzése és a 
betegségek korai felkutatásának 
érdekében végzik a szakemberek. 

BALÁSTYA. A baba-mama klub 
ma délután 4 órától tartja 
összejövetelét a művelődési ház 
ifjúsági klubjában. A szülők 
tapasztalatcserével, a gyerekek 
pedig játékkal tölthetnek el 
együtt néhány órát. 

KISTELEK. A szegedi regionális 
hulladékgazdálkodási 
programban pedagógusok 
számára tartanak ma 
oktatónapot Kisteleken a 
rendezvényházban délután 2 
órától. A rendezvényen Csalló 
Attila mutatja be a regionális 
programokat és az oktatási 
segédanyagot. 

PUSZTAMÉRGES. A 
Pusztamérgesi Gimnázium és 
Szakközépiskola nyílt napot tart 
ma 8 és 16, holnap pedig 8 és 12 
óra között. Várják az érdeklődő 
8. osztályos tanulókat és 
szüleiket. A nyílt napokon 
megtekinthetik az érdeklődők az 
iskola épületét, a kollégiumot, 
tájékoztatást kapnak a 
képzésekről, az oktatás 
rendszeréről. A helyi tanulók 
számára óriási lehetőséget 
biztosít a településen az iskola 
léte arra, hogy az óvodától az 
általános iskolán át a 
középszintű képzés befejezéséig 
helyben, utazás nélkül 
szerezzenek érettségi vizsgát, 
szakmát. Az iskolai tanév idején 
rengeteg programot szerveznek a 
diákoknak, akik sokrétű 
oktatásban és képzésben 
részesülnek. A pályaválasztás 
előtt álló diákokat szüleikkel 
együtt várják Pusztamérgesre. 

RÖSZKE. Az idősek napja 
ünnepségre hívta meg a röszkei 
önkormányzat a település 65 
évnél idősebb lakóit. Az 
ünnepséget ma délután rendezik 
meg a röszkei Forró Fogadóban. 
Magyari László polgármester' 
köszöntője után műsorral, majd 
vacsorával kedveskedik az 
időseknek a község 
önkormányzata. Nem hiányzik 
majd a zene és remélhetőleg a 
jókedv sem az ünnepen, hiszen 
nem csak a húszéveseké a világ. 

SZEGED. A Szegedi Ifjúsági Ház 
IH Caféjában ma este 9 órától a 
Wye együttes koncertezik. 

SZATYMAZ. A művelődési 
házban ma délután tartja 
összejövetelét az egyre nagyobb 
létszámmal működő kerámia 
szakkör. 

MÁRTÉLY. A községi általános 
iskola alapítványának 
köszönhetően nézhetik meg az 
intézmény diákjai pénteken 
délután, csoportos mozilátogatás 1 

keretében a Charlic és a csokigyár 
című filmet. 

Szegeden szerkesztették az Akadémiai Kézikönyvek első kötetét 

Bemutatták a hiánypótló 
világirodalom-történetet 

Szabó Gábor rektor, Pál József, a kötet főszerkesztője és Péter László irodalomtörténész a könyvpre-
mieren Fotó: Schmidt Andrea 

Az irodalomszerető olvasók tájékozódását is meg-
könnyíti és az egyetemisták felkészüléséhez is 
segítséget nyújt a Szegeden szerkesztett Világ-
irodalom kötet, amelynek bemutatóját tegnap 
tartot ták az SZTE aulájában. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Természettudósként is bibliaként forgatja majd, mert 
tudományos igényű, logikusan felépített útmutató -
mondta Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem 
rektora a Világirodalom című kötet tegnapi premier-
jén. Az Akadémiai Kiadó ezer oldalas kézikönyvét, 
amely az egyiptomi piramisszövegektől a kortárs 
dél-amerikai regényig egységes folyamatként,' átte-
kinthető formában mutatja he a világ közel ötven iro-
dalmának összehasonlító történetét - Szegeden szer-
kesztették. Főszerkesztőként Pál József irodalomtör-
ténész, az SZTE Olasz Tanszékének vezetője jegyzi, 
és az Akadémiai Kézikönyvek címmel indított nagy-
szabású sorozat első köteteként jelent meg. A kiadó 
igazgatója, Bucsi Szabó Zsolt elmondta: a 2006 tava-

szán a Kémia és a Magyar nyelv kötetekkel folytatódó 
könyvsorozat a művelt középosztály számára készül. 
Az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, 
Szörényi László professzor úgy vélte: ötven éve hiány-
zó egyetemi világirodalom tankönyv megszületését is 
üdvözölhetjük most. A szinte lehetetlenre vállalkozó 
monográfia nagy erénye, hogy beemeli a magyar világ-
irodalmi kánonba a kínai, az arab, a perzsa, valamint 
a kelta és a bizánci irodalmat is. A szerzők a szigorú 
terjedelmi korlátok miatt gúzsba kötve táncoltak, ta-
lán ennek is köszönhetően drágakőszerű miniatúrák 
is születtek. Péter László irodalomtörténész azt hang-
súlyozta: a hazai bölcsészkarok oktatóinak összefogá-
sával megszületett kötet nagyrészt szegedi teljesít-
mény, hiszen Benyik Györgytől Fried Istvánon át Sző-
nyi György Endréig az SZTE számos kutatójának ne-
vét megtalálhatjuk a szerzők névsorában. Végül Pál 
József elmondta: nincs világirodalmi abszolút kánon, 
sőt mindenki fejében másmilyen létezhet. A kötet 
esetleges angol kiadásában arányosan szerepelhet - a 
sorozatban majd önálló kézikönyvben megjelenő -
magyar irodalom is. 

TISZTELT ÜGYFELEINK! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Délalföldi Gáz-
szolgáltató Rt. 2005. szeptember 1-jétől új szolgálta-
tással lép Ügyfelei elé egy telefonos ügyfélkapcsolati 
központ létrehozása révén. 

A CALL CENTER számos olyan többletszolgáltatást nyújt 
az Ügyfelek számára, melyek megkönnyítik és meggyorsít-
ják a földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézését. A 
telefonos ügyfélszolgálat központosítva, egy helyszínen 
fogadja az Ügyfél megkereséseket. Ez és a magas színvonalú 
technikai háttér lehetőséget nyújt az ügyintézési folyama-
tok egységesítésére, az átlagos ügyintézési idő csökkenté-
sére és az ügyfélkezelés színvonalának növelésére. 

Ügyfeleink számára modern és kényelmes megoldást kínál 
a telefonos ügyfélszolgálat, mivel minden ügyfélszolgála-
ti jellegű ügy intézésére, illetve kezdeményezésére lehető-
séget nyújt, mint például: 

• mérőóra-bejelentés 
• szolgáltatás megrendelése, illetve lemondása 
• adat- és címváltozás bejelentése 
• fogyasztásmérő átírása 
• fogyasztási hely ki- és bekapcsolása 
• számlázással és egyéb szolgáltatással kapcsola-

tos információ kérése 
• közüzemi szerződés adatváltozásainak bejelen-

tése, szabálytalan vételezés bejelentése 

A CALL CENTER helyi tarifával hívható az ország teljes 
területéről minden hétköznap reggel 6.00 és este 20.00 
óra között az alábbi telefonszámon: 40 824 825. 

Mivel az elmúlt időszakban az ügyfélforgalom szerkezete 
átalakult, társaságunk döntése értelmében a szegedi Vásár-
helyi Pál utcai, a csongrádi, valamint a makói ügyfélszolgálati 
irodák 2005. október 28-án befejezik működésüket. 

Kérjük Ügyfeleinket, hogy földgázszolgáltatással kapcso-
latos kérdéseikkel forduljanak telefonos ügyfélkapcsolati 
központunkhoz, munkatársaink készséggel állnak rendel-
kezésükre! 

Délalföldi Gázszolgáltató Rt. 
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Szabó 
Magda 
a megyében 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az élő magyar irodalom nagyasz-
szonya, Szabó Magda tegnap 
Szeged vendége volt, ma pedig 
Hódmezővásárhelyé lesz. A 
Nagy Könyv-játék is megmutat-
ta: rendkívül népszerű a 88. szü-
letésnapját októberben ünneplő 
írónő. Foglalkoztatja-e Szabó 
Magdát ez az olvasásra is serken-
tő játék? Legújabb művének si-
kere késlelteti, vagy inkább sar-
kallja a Für Elise folytatására? A 
legtöbbet fordított magyar író 
„szabómagdasága" visszakö-
szön-e az idegen nyelveken meg-
jelenő művekben? E kérdésekre 
is választ kaptak azok a szeren-
csések, akik tegnap részt vettek a 
szegcdi Somogyi-könyvtárban 
megrendezett író-olvasó találko-
zón. Ma Vásárhelyre látogat Sza-
bó Magda, aki a negyvenes évek 
elején az ottani Református 
Leánynevelő Intézetben tanított. 
Ma délután 5 órakor a Németh 
László Városi Könyvtár olvasó-
termében kezdődő esten talál-
kozhatnak rajongói a Kos-
suth-díjas írónővel. 

Koszorúzás 
a hősök 
sírjainál 
A Magyar Honvédség szegedi 
helyőrség-parancsnokságának 
vezetői a halottak napja alkalmá-
ból holnap délelőtt 9 órakor he-
lyezik el a kegyelet virágait a Bel-
városi temető I. és II. világhábo-
rús emlékműveinél, valamint a 
Nemzeti Hősi Halottak sírkert-
jeinél. 

Töretlen a krizantém népszerűsége a sze-
gedi Belvárosi temetőben, ahová egyre töb-
ben látogatnak ki a halottak napjához kö-
zeledve, hogy rendbe tegyék szeretteik sír-
emlékét. 

Bágyadt őszi napfény szűrődik át a fák besár-
gult, egyre hiányosabb lombkoronáján, ami-
kor szerda reggel a szegedi Belvárosi temető-
be érkezünk. Kilenc órakor még kevesen 
szorgoskodnak szeretteik sírjainál, ám ahogy 
az idő melegszik, egyre többen térnek be a be-
járathoz közeli virágboltba. 

Födiné Maróti Márta, a virágbolt eladója 
szerint a korábbi években ilyenkor már na-

gyobb volt a forgalom a temetőben. Elmond-
ta: a műanyag koszorúknak manapság nincs 
keletje. Az első fagyokig inkább az élő virágot 
keresik a hozzátartozók, később pedig se-
lyemvirágot visznek a sírokra. - A krizan-
témnak most még kétszáz, jövő héten vi-
szont már legkevesebb kétszázötven forint 
lesz az ára. A virágtermesztők ilyenkor szinte 
bármennyit kérhetnek a portékájukért - ma-
gyarázta. A kisebb pénzűek általában a 
nyolcvanforintos szegfűk között válogatnak. 
A legolcsóbb koszorú 450 forintba kerül. 

Fődiné Maróti Márta tapasztalata szerint a 
sírkertbe látogatók többsége a piacon vásárol-
ja meg a virágot, főként azok, akik autóval 

jönnek. - A temetőben inkább csak az időseb-
bek vásárolnak, valószínűleg azért, hogy elke-
rüljék a cipekedést, és gondolom, azt sem sze-
retnék, ha összetörne a villamoson az elhunyt 
családtagnak szánt virág - mondta a boltos. 

Ungvári Györgyné elhunyt férjének vásá-
rolt néhány szál tűszirmú, vöröses krizanté-
mot. - A színe és a tartóssága számít legin-
kább. Ez alapján szoktam választani - mond-
ta a középkorú hölgy. Vass Kálmánné, aki 
szintén krizantémot vett, elmondta: azért 
jött ki most a nagyszülei sírjához, mert egy-
részt dolgozik halottak napján, másrészt 
nem szereti a tumultust. 

T. R. 

A Belvárosi temetőben kétszáz forint a krizantém, nyolcvan a szegfű 

Egyre többen látogatnak 
ki a szegedi sírkertbe 

A reggeli órákban még kevesen szorgoskodnak szeretteik sírjainál a Belvárosi temetőben Fotó: Schmidt Andrea 


