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KORKÉP 

ÁSOTTHALOM. Az ifjúsági 
önkormányzat és az Ifjúsági 
Egyesület közös szervezésében 
ma 18 órakor az ifjúsági házban 
sulibörzére várják a 
továbbtanulás előtt állókat. A 
börzén bemutatkoznak olyan 
olyan szegcdi szakiskolák, 
középiskolák, gimnáziumok, 
ahova jelenleg az ifjúsági 
szervezetek tagjai járnak, és 
amelyekről rövid 
„sulibcszámolóval" készülnek. 
- A Csutri Hagyományőrző 
Egyesület és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár ma 
16.30 órától rendezi meg immár 
harmadszor a Márton-napi 
libabált. Büfé, kézműves 
foglalkozás, táncház, 
libavadászat, libaportré, tombola 
várja az érdeklődőket. A belépés 
díjtalan. A talpalávalöt a Balga 
zenekar húzza. 

BALÁSTYA. A tanácsadóban 
reggel 8 órától 
ultrahang-diagnosztikát 
tartanak 6 órától. A művelődési 
ház klubjában „Hogyan 
szeressünk másokat úgy, hogy 
magunkról se feledkezzünk 
meg?" címmel tart előadást 
Varga Istvánná mentálhigiénés 
szakember. Pénteken nincs 
tüdőszűrés, a szűrővizsgálatra 
hétfőn és kedden 9 és 15 óra 
között lehet jelentkezni. 
- Büllérnapot tartanak pénteken 
és szombaton a településen. Ma 
17 órakor kezdődik a 
disznósirató délután 
tábortűzzel, szalonnasütéssel, a 
Pici aerobik csoport 
bemutatójával. 18 órától sirató 
versek felolvasása, zsűrizése 
kezdődik. 19.30-tól a Rádió 7 
mulatós egyveleggel 
szórakoztatja a közönséget, 
20.30-tól a Fiesta zenél. 

BORDÁNY. Az egészségügyi 
szűrőhét mai programja: a 
háziorvosi rendelőkben reggel 
általános vizsgálatra várják a 
bordányiakat. A II. szánni 
rendelőhen 7 és 8 óra között, az 
I. számú rendelőben 8 és 9 óra 
között vérvétel, vérkép-, 
vércukor-, koleszterinvizsgálatot 
végeznek, melyhez beutaló 
szükséges. Koleszterinszűrés 
lesz az I. számű rendelőben 7 és 
8 óra kö2ött. Hallásszűrés a 
védőnői tanácsadóban 9-13 óra 
között. 

DESZK. Társulást hozott létre 
Deszk és Röszke 
képviselő-testülete a szociális 
és gyermekjóléti feladatok 
ellátására. A két önkormányzat 
október 1 -jétől a már meglévő 
intézményeiket megszüntette 
és összevonta egy intézménnyé, 
röszkei székhellyel. A társult 
önkormányzatok célja, hogy a 
szociális törvény alapján a 
kötelező és az önként vállalt 
alapszolgáltatásokat magas 
szakmai és ellátási színvonalon 
tudja megvalósítani. Deszken a 
feladatellátás továbbra is 
változatlan marad, a közös 
intézmény szervezetén belül 
működtetik a családsegítést, a 
gyermekjóléti szolgálatot, a 
házi segítségnyújtást, a 
szociális étkeztetést, a védőnői 
szolgálatot. 

DOMASZÉK. Megváltozott az 
egészséghét keretében mára 
tervezett fül-orr-gégészeti 
vizsgálat időpontja. Az űj 
időpont: november 18-án 9 
óra. 

ÓPUSZTASZER. Az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark és a Szent Vince 
Borrend Borfűjtó Szent Márton 
napja alkalmából libahajszolásra 
és űjbor kóstolásra várja az 
érdeklődőket szombaton 12 
órától. 

PUSZTAMÉRGES. Ma 9 és 14 
óra között a művelődési házban 
véradásra várják az 
önkénteseket. 
- Délután fél 3-tól komputeres 
szemvizsgálatot tartanak a 
művelődési házban. 

Ötletek és projektek Szeged és a térségfejlesztésére 

Költenénk az unió pénzét 

A fejlesztésről rendezett fórumon Lengyel Imre közgazdász, egyetemi tanár, Frank József, a megyei 
közgyűlés elnöke, V Fekete Sándor, lapunk főszerkesztő-helyettese, Botka László polgármester és 
Baráth Etele miniszter is részt vett Fotó: Frank Yvette 

lüdásra épülő, globálisan versenyképes helyi gaz-
daság fejlesztésére készül Szeged. Magyarország 
új fejlesztési stratégiájának megvalósításához az 
Európai Unió nyújt támogatást. Fő cél a ver-
senyképesség növelése, amelyben a régióközpon-
tok kiemelt szerepet kapnak - erről esett szó 
lapunk fórumán. 

A források nagyságrendje és a fejlesztési feladatok 
jelentősége miatt széleskörű összefogásra van 
szükség a második Nemzeti fejlesztési terv (NFT2) 
sikeréhez - jelentette ki Baráth Etele. A Délma-
gyarország által rendezett tegnapi fórumon a tárca 
nélküli miniszter elmondta: a kormány döntése 
alapján a regionális fejlesztési alap felét decentrali-
záltan használhatják fel, vagyis teljes egészében a 
régiók találják ki és hajtják végre saját felelősségük-
re programjaikat. Az európai uniós ügyekért felelős 
miniszter szerint a 2007 és 2013 közötti időszak-
ban a tervek szerint 24 milliárd euró, vagyis hat-
ezermilliárd forint uniós támogatás áll majd ren-
delkezésre, amely a 30 százaléknyi hazai állami 
hozzájárulással és az ehhez társuló magántőkével 
10-15 ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrást je-
lent hét év alatt. 

Botka László polgármester konkrét projektlehe-
tőségeket - közlekedéskorszerűsítés, ipari és tudás-
park létrehozása, városrehabilitáció - sorolt, ame-
lyek a régió és a város fejlődéséhez hozzájárulhat-
nak. Az önkormányzat létrehozta, illetve a napok-
ban hozza létre a tervezést végző intézményeket és 
fórumokat, társadalmi vitát indít a városfejlesztés 
kérdéseiről. Frank József, a megyei közgyűlés elnö-
ke további fejlesztési projektterveket ismertetett, 
amelyek a Dél-Alföld fejlesztési stratégiájának ré-
szét képezik. Ilyen például az alternatív energiafor-
rások hasznosítása, a Tisza hajózhatóvá tétele. 

Lengyel Imre közgazdász professzor mottóként 
azt mondta? „Csukott szájba nem repülnek be a ga-
lambok". Változást sürgetett több területen - első-
sorban a közigazgatás, a választott testületek 
szemléletváltását emelte ki, a decentralizáció fon-
tosságát hangsúlyozta. Szeged számára a globális 
versenybe bekapcsolódni képes, tudásalapú gazda-
ság megteremtése jelenti a jövőt. Lengyel szerint 
néhány év múlva több kis high-tech cég jöhet létre 
az egyetem „környékén", amely további lendületet 
adhat a helyi gazdaságnak. 

A fórum végén a résztvevők kérdéseket tehettek fel. 
M. B. I. 

Makra László: Az én Nagy Könyvem 

Kelet gyöngyszeme 
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. Makra László, a Sze-
gcdi lüdományegyetem éghajlattani és táj-
földrajzi tanszékének docense James Cla-
vell A Tajpan című regényéről beszél. 

„Azoknak szeretném ajánlani A Tajpan című könyvet, akiket ér-
dekel a kelet, a kínai emberek, a gondolkodásuk, a telepesek 
hőskora, az erőtől duzzadó és terjeszkedő brit birodalom, vala-
mint a romjaiban hervadó kínai birodalom összecsapása, s en-
nek nyomán egy 'gyöngyszem' születése. Ez a gyöngyszem 
Hongkong, mely brit alapításától kezdve egészen 1997. július 
1 -jéig - Kínához való visszakerüléséig - az angol birodalom ke-
let-ázsiai ékkövének számított. 

Nagy-Britannia 1841. január 26-án felségterületévé, kolóniá-
jává nyilvánítja Hongkong apró, kopár sziklaszigetét. A jelenlé-
vő nemzetközi kereskedő-kalandorok és katonák között nem 
egy akad, aki fitymálja az értéktelennek látszó űj birtokot. A ha-
talmas termetű, kiváló hajósnak és ragyogó vezetőnek számító 
Dirk Struan azonban pontosan tudja, mire való ez a hely. Hong-
kong a Távol-Kelet legbiztonságosabb kikötőjévé lesz, bázisa an-
nak a hatalmas arányú kereskedelemnek, amit a roppant mére-
tű és hihetetlen erőforrásokkal rendelkező kínai birodalommal 
lehet lebonyolítani. 

Ezüst, fűszerek, selyem, jáde és legfőképp a tea... A több év-
százados, korhadó mandzsu birodalom alatt elgyöngült Kína 
rengeteg kincset rejt azok számára, akik elég bátrak és kö-

nyörtelenek, hogy elve-
gyék tőle. 

Ám a sikernek ára van. 
Halálos veszedelmek le-
selkednek Dirk Struanra 
és családjára. Ellenségei -
európaiak és kínaiak -
semmitől sem riadnak 
vissza. Igaz, ő sem válogat 
az eszközökben. Pénzzel, 
fortéllyal - vagy éppen 
korbáccsal - juttatja ér-
vényre akaratát és becsvá-
gyát. Csak így lehet belőle 
kínai elnevezéssel 'Taj-
pan', sárgák és fehérek 
megkérdőjelezhetetlen fő-
nöke, az üzlet és az embe-
rek ura, a virágzó telepü-
lés vezetője." 

Januártól változik a szabály 

A védőoltásügy vége: 
magántanuló lett 
Magántanulóként fölvették a Pe-
tőfi-iskolába azt a szentesi fiűt, 
akinek szülei ellen eljárást indí-
tottak, mert nem adatták be 
gyermekeiknek a kötelező védő-
oltásokat. Január elsejétől 
ugyanakkor változik a szabály, az 
eddiginél kevesebbszer szúrja 
meg az orvos a gyermekeket. A 
hazai vakcinák minőségét kriti-
zálok is megnyugodhatnak: az új 
oltóanyagok nem tartalmazzák 
az ártalmasnak tartott higanyt. 

A védőoltásokat megtagadó 
szentesi szülők gyermeke, Csiz-
madia Dávid magántanuló lett a 
körzet szerint illetékes Petőfi-is-
kolában. Az anya beíratta gyer-
mekét az intézménybe, miután a 
város jegyzője határozatban 
adott erre lehetőséget. A szülők 
négy gyermekét korábban a vé-
dőoltások elmaradása miatt 
egyetlen óvodában vagy iskolá-
ban sem fogadták. 

Mészáros László igazgató el-
mondta, a szabály szerint a diák-
nak évente kétszer kell megjelen-
nie az iskolában, hogy számot 
adjon tudásáról: félévkor és év 
végén. Az első osztályos tanítónő 
ezen felül vállalta, hogy kétha-
vonta találkozik a kisfiúval. A 
család otthon taníttatja a gyer-
meket. 

A szülők, mint arról lapunk 
többször is beszámolt, többek 
között azzal magyarázták tettü-
ket, hogy korszerűtlennek ne-
vezték a magyar védőoltásokat. 

Most azonban sok minden 
változik ezen a téren is. Az 
Egészségügyi Világszervezet elvi 
állásfoglalása nyomán január el-
sejétől kevesebbszer oltják a 
gyermekeket, de többkompo-
nensű oltóanyagokkal. A csecse-
mők és kisgyermekek eddig ti-

zenöt hónapos korukig kilenc 
szúrást kaptak, az űj rend sze-
rint csak ötször kell megjelenni-
ük a rendelőben a kötelező védő-
oltásokért - tájékoztatta lapun-
kat dr. Tombácz Zsuzsanna. A 
megyei tisztiorvosi szolgálat jár-
ványügyi osztályának vezetője 
azt is elmondta, a WHO céljai 
között megfogalmazottak sze-
rint a Sabin vakcina alkalmazá-
sában az eddig beadott legyengí-
tett élő vírust felváltja az „elölt" 
vírus, mely szintén megakadá-
lyozza a gyermekbénulás kiala-
kulását. Újdonság az ügyneve-
zett sejtmentes szamárköhögés 
elleni oltóanyag, melynek alkal-
mazásáról kiderült, jóval keve-
sebb oltási reakciót eredményez. 
A szülők alkalmanként panasz-
kodtak gyermekeik oltás utáni 
tüneteire, ezek közé tartozott a 
magas láz, izomgörcs. Az új vak-
cinával az oltási reakciók mini-
málisra csökkennek. Változáson 
esik át a Di-Per-Te nevű oltás is. 
A korábban tartósításra használt 
vivőanyagot, az úgynevezett tio-
merzált nem tartalmazza az új 
kombináció. Ebben volt higany 
is, és sokan úgy vélték, ez az 
anyag a felelős az autizmus ki-
alakulásáért, és egyéb betegsége-
kért. Ezt azonban semmi sem 
bizonyította. A többkomponen-
sű készítmények egyszerre tar-
talmazzák a tetanusz, a torok-
gyík, a szamárköhögés, a járvá-
nyos gyermekbénulás és az agy-
hártyagyulladás elleni oltóanya-
gokat. A kombinált készítmé-
nyek használata lehetővé teszi, 
hogy csökkenjen a szúrások szá-
ma. Az oltóanyagok tárolása, 
szállítása egyszerűbb, mert az 
eddig külön tárolt anyagok egy 
ampullában lesznek. 

BLAHÓ GABRIELLA 

A petőfitelepi játékok 
terheléspróbája 

Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a Haragosi, din don diridongó -
zakatolták harsányan a nagycsoportos ovisok az új petőfitelcpi 
játszótér ünnepélyes átadásán. A szép és biztonságos játszótérre 
Szeged zöld alapjából költöttek 8 millió forintot. A játékszerek alá 
ütéscsillapító réteget terítettek. A legkisebbeknek rugós játékfi-
gurákat, igényes favárakat, mozdonyt és csúszdát szereltek fel, a 
nagyobbak libikókára és láncos hintára ülhetnek. A Fő tér középü-
letei idén egymás után öltöttek űj ruhát, most a középső része is 
m e g s z é p ü l t Fotó: Gyenes Kálmán 

HÍREK 
ARMANI-SZOBROK 
SZEGEDEN 
Giuseppe Armani egyedi 
porcelánszobraiból nyílik 
kiállítás november 12-én, 
délután 5 órakor Szegeden, az 
Olasz Kulturális Intézet 
Dugonics téri épületében. A 
kiállítást rendező Zámbó 
Marian elmondta, a 
szobrokat december 10-éig, 
hétfőtől péntekig 12 és 18 
óra között lehet 
megtekinteni. 

TÓTH VALÉRIA 
ÉS FEJÉR CSABA MŰVEI 
Az évekig Szegeden alkotott 
Tóth Valéria szobrászművész 
és a sajnálatosan korán 
elhunyt Fejér Csaba 
festőművész alkotásaiból 
válogatott a holnap nyíló 
kiállítás rendezője, Gujdár 
Judith. A Dugonics téri olasz 
intézetben december 10-ig 
megtekinthető tárlatot - amely 
a szegedi polármesteri hivatal 
és a Tisza Volán Rt. 
támogatásával valósult meg -
Dömötör János 
művészettörténész nyitja meg 
holnap, szombaton délután 5 
órakor. 

BALNEOLÓGIA! 
KONGRESSZUS 
Szeged ad otthont a mától 
vasárnapig tartó balneológiai 
kongresszusnak. A Magyar 
Balneológiai Egyesület 
megyeházán megrendezésre 
kerülő tudományos 
programjában a magyar 
gyógyturizmus alapjai éppúgy 
szóba kerülnek, mint a 
gyógyiszap-terápia hatása, a 
gyógytorna, a súlyfürdőkezelés 
vagy éppen az ivókúra. A 
kongresszus résztvevői 
megismerkedhetnek a 
gyógyászatban használt 
legújabb módszerekkel és 
tapasztalatokkal is. 


