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Negyvenmilliós adomány a leendő csontvelő-transzplantációs részlegnek 

Ossejtbeültetés jövő év 
nyarától Szegeden is? 

í m e a c s o d a h ű t ő - a l k a l m a s az ő s se j t ek t á ro l á sá ra Fotó: Schmidt Andrea 

Galkó Bence: Az én Nagy Könyvem 

Pepin bácsi 
és a többiek 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmas szellemi kalandtúrában ismert 
Csongrád megyei közéleti személyiségek, 
tudósok, művészek, üzletemberek, sporto-
lók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Galkó Bence színművész Bo-
humil Hrabal Sörgyári capriccio című kö-
tetéről beszél. 

é* 
„Hrabal könyvét azért választottam, mert az életről szól. Az élet 
szépségéről, reneszánszáról - miként azt Pepin bácsi más mű-
ben emlegeti. Szeretem, mert csodákkal van teli. Csoda Pepin 
bácsi is, aki maga a vitalitás. Aranyos, buta, nagyszájú, feltörek-
vő, handabandázó, de mégis: valahol költői. A félő, álmatag sör-
gyári gondnok és az asszony, aki ugyancsak teli van élettel, ő is 
maga az eleven vitalitás. Egy ősanya. Gyönyörű szerelmet is 
megismerünk a kötetből. Hrabal úgy mutatja be szülei szerel-
mét, ahogyan azt csak kivételes festők tudják megfesteni. Ahogy 
például a disznóvágást, a malátafőzést vagy a gyárkéményt leírja 
- szinte látjuk magunk előtt. Hrabal kötetei talán azért annyira 
népszerűek Magyarországon, mert kicsit hasonló a mi világlátá-

sunk is. írásai optimisták -
még akkor is, ha tragédiáról 
szólnak - , szereti és tiszteli az 
életet. Emberi módon szólal 
meg, érdekesen, szépen fogal-
maz. Rendkívül plasztikusan 
ír, ezért könnyű elképzelni, 
nem kell kőfejtő kalapács ah-
hoz, hogy megfejtse az ember, 
de mégis mindig van benne 
valami szép és furcsa titok. 
Hihetetlenül jó a humora! Kü-
lönleges költészet a prózája. 
Egyszer azt írta neki valaki egy 
levél zárásaként: „A fene egye 
meg magát Szent Uram!" Az 
összes megjelent kötetét be-
gyűjtöttem, és mindet elolvas-
tam már." 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A faluházban délután 1 
és 3 óra között tart fogadóórát 
Csókási Ágnes, a 
Településtisztasági Kht. 
számlázási előadója. 
- A polgármesteri hivatalban 
délután 2 és 5 óra között Bakos 
lózsef és Gonda János képviselő 
tart fogadóórát. Ma Piri József 
polgármester is várja a 
választókat. 

DESZK. A képviselő-testület 
pénzügyi bizottsága ma fél 5-től 
bizottsági ülést tart. Napirenden 
szerepel a kötelező 
közszolgáltatások díjainak 
felülvizsgálata, az átmeneti 
gazdálkodásról szóló 
rendelettervezet megvitatása. 
Ebben az időben ülésezik a 
település- és vidékfejlesztési 
bizottság is. Felülvizsgálják a 
kötelező közszolgáltatási 
díjakat, módosítják az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről szóló 
rendeletet, a közterületek 
használatáról és rendjéről, 
valamint a helyi köztemetőkről 
és a temetkezés rendjéről szóló 
rendeletet. Szó lesz a Móra és 
Május 1. utca közötti új utca 
nyitásáról is. 

DOMASZÉK. Újraindul az 
életmódklub az 
egészségközpontban (Petőfi utca 
12/A). A foglalkozások 
kéthetente szerda esténként 6 
órakor kezdődnek, az első 
foglalkozást ma tartják, ezt 
követően pedig minden páros 
héten várják az érdeklődőket. A 
foglalkozások keretében olyan 
ismeretekre, módszerekre, 
készségekre tehetnek szert az 
érdeklődők, melyek beépíthetők 
a mindennapokba, melyekkel 
javítható és megőrizhető az 
egészség. A foglalkozások témáit 
a résztvevők igénye szerint 
alakítják ki. Foglalkoznak az 
egészséges táplálkozással (a 
gyakorlatban is), 
mozgás-masszázs terápiák 
megismerésével, a stresszkezelés 
lehetőségével, alapvető 
gyógynövények alkalmazásával. 
Mindenkit szeretettel várnak a 
foglalkozásokon a Domaszék 
Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány tagjai. 

MÓRAHALOM. Az iskolai 
beruházások közül elsőként a 
könyvtárnak is helyt adó 
Bagolyvár műszaki átadása 
történt meg. A pályázati 
finanszírozásból megvalósuló 
beruházás második ütemében a 
bútorokat és a számítástechnikai 
eszközöket vásárolják meg. Az 
Infotékát 2006. január végén -
ünnepélyes keretek között 
avatják és adják át a lakosságnak. 

RÖSZKE. Ma 17 órától ülésezik 
a képviselő-testület. Napirenden 
szerepel a művelődési ház 
tevékenységéről szóló beszámoló, 
megállapítják a közüzemi 
díjakat, felülvizsgálják a helyi 
adórendeleteket. Megalkotják az 
átmenti gazdálkodásról, és a 
talajterhelési díjról szóló 
rendeletet. Módosítják a szociális 
rendeletet, és elfogadják a 
képviselő-testület munkatervét. 

SZATYMAZ. A 
képviselő-testület ma 14 órától 
ülésezik a művelődési házban. 
Elfogadják a testület 2006. évi 
munkatervét, majd az 
önkormányzat 2005. évi 
költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló rendelet 
módosítására vonatkozó 
előterjesztés következik. A 
képviselők megtárgyalják a helyi 
adóról szóló rendelettervezetet. 

SZEGED. A belvárosi temetőben 
pénteken 14 órától várják Szeged 
és kistérsége, valamint a 
homokháti óvodák 
óvodapedagógusait, akik Lóczi 
Pálné halálának egyéves 
évfordulójáról emlékeznek meg. 
További információ Makra 
Lajosnénál kérhető a röszkei 
Százholdas Pagony óvodában. 
Tfelefonszám: 573-791. 

Jövő év nyarától valószínűleg 
Szegeden is tudnak majd ős-
sejtbeültetést végezni. A mű-
velethez elengedhetetlenül 
szükséges, őssejtek gyűjtésére 
és tárolására alkalmas hűtőbe-
rendezést adományként kapta 
meg a szegedi egyetem II. szá-
mú belklinikája a Gyermekrák 
Alapítványtól. 

Negyvenmillió forint értékű, az 
őssejtek gyűjtésére és tárolására 
alkalmas berendezést kapott a 
Szegedi Tudományegyetem II. 
számú Belgyógyászati Klinikája a 
Gyermekrák Alapítványtól. En-
nek segítségével fél év múlva be-
indíthatják a Dél-alföldi Regio-
nális Autológ Csontvelő-transz-
plantációs Részleget. 

- Körülbelül 8 0 millió forintos 
beruházást igényel a részleg ki-
alakítása, de a tervek már elké-
szültek, a pénz és a szükséges 
műszerek is rendelkezésre áll-
nak, így ha az egészségbiztosító-
tól is megkapjuk a támogatást, 
azonnal indulhat az építkezés -
mondta el Forster Tamás a II. 
Belgyógyászati Klinika és Kardio-
lógiai Központ tanszékvezető 
egyetemi tanára. - Két steril kór-
termet kell felépíteni, és ki kell 
alakítani a labornak való helyisé-
get is. 

Az őssejtek felhasználására 
egyre nagyobb az igény az orvos-
lásban, ám erre most még csak 
Budapesten, Debrecenben és Pé-
csett adott a lehetóség. Ezekben 
a városokban tudják alkalmazni 
a vérrákos betegek esetében azt a 
különleges terápiát, melynek lé-
nyege, hogy a beteg szervezetéből 
kiölik az összes szaporodóképes 
sejtet, így a rákot okozókat is, 
majd őssejteket ültetnek be, me-
lyek újra felépítik a már egészsé-
ges sejteket. 

Az őssejteket saját csontvelő-
ből, a beteg vérrokonától, vagy 
idegen donortól nyerik, felhasz-
nálásig pedig fagyasztják, hogy 

Karácsonyig állnak alkalmazás-
ban a felszámolás alatt álló Ti-
max Alfa Kft. dolgozói, a volt 
ruhagyáriak - az üzem ugyanis 
bezár. Kiss Sándor, a Szegedi 
Szefo Fonalfeldolgozó Rt. ve-
zérigazgatója tegnap személye-
sen kereste meg az asszonyokat, 
és munkát ajánlott a számuk-
ra. 

Nem először kereste fel a volt 
ruhagyárat, a felszámolás alatt 
álló Timax Alfa Kft.-t Kiss Sán-
dor, a Szegcdi Szefo Fonalfeldol-
gozó Rt. vezérigazgatója, hogy 
belépésre csábítsa az utcára ke-
rülő közel 80 embert. Tegnap 
azt mondta a karácsonyig mun-
kaviszonyban álló asszonyok-

ne indulhassanak szaporodás-
nak, és ne öregedjenek. Nem 
mindegy azonban, hogyan keze-
lik az őssejteket. 

- Ha például túl gyorsan hűtik, 
a megfagyó víz kristályai kiszúr-
ják a sejteket, így azok tönkre-
mennek - magyarázta a profesz-
szor. Létezik azonban egy mű-
szer, amely számítógéppel szabá-
lyozott, és tizedfokonként hűti le 
a sejteket. Ilyennel már rendel-
kezik a belgyógyászati klinika. 

Az őssejtbeültetés - az őssejtek 
levételével, tárolásával, valamint 
a beteg egy hónapon keresztül 

nak, hogy január 2-án már je-
lentkezhetnek nála, a betanulás 
időszakára minimálbért, azt kö-
vetően azonban 80-100 ezer fo-
rintos bruttó fizetést kínál szá-
mukra. Az asszonyok gondol-
kodási időt kértek. 

A ruhagyárban a tulajdonos és 
a felszámoló nem engedélyezte a 
fotózást és azt sem, hogy meg-
kérdezzük a dolgozókat. Kiss 
Sándor a látogatást követően el-
mondta: mivel eredményes évet 
zárt a Szefo Rt , s újabb megren-
deléseik vannak, embereket kell 
felvenniük. Példának azt emlí-
tette meg, hogy 150 ezer darab 
klasszikus Paul&Shark terméket 
értékesítettek az exportpiacon -
a világmárkából még Kínában is 

steril kórteremben való gondozá-
sával együtt - megközelítőleg 16 
millió forintba kerül. Nem vélet-
len tehát, hogy a klinika a több-
milliós építkezés megkezdése 
előtt megvárja: finanszírozza-e 
majd ezt az összeget az egészség-
biztosító. Ha igen, akkor várha-
tóan jövő év nyarától évi 20 bete-
gen tudják elvégezni a szükséges 
beavatkozást. Azt követően a rá-
szorulóknak már nem kell több 
száz kilométert utazniuk, hogy 
igénybe vehessék e modern keze-
lést. 

TÍMÁR KRISZTA 

adnak el. Legnagyobb vevőjük öt-
éves szerződéses ajánlattal je-
lentkezett, évi 200 ezer darab 
klasszikus Paul&Shark és évi 
100 ezer darab póló gyártására. A 
megállapodást januárban írják 
alá. Emiatt is újabb munkaerő 
felvételére szorul a cég, mint 
ahogy év közben is állandóan 
hirdettek, és keresték a szakkép-
zett embereket. 

A Szefo azonnali belépéssel 75 
főt tudna alkalmazni - folytatta 
a vezérigazgató - , ezért a ruha-
gyár bezárását hallva úgy gondol-
ta, személyesen is beszélnie kell 
az asszonyokkal. Elismerte: egy 
piaci és versenyhelyzetben lévő 
vállalkozásnál sokat kell túlóráz-
ni, nem ritkán tizenkét órázni, 
és szombatonként is dolgozni -
ami riasztónak hangzik. Kissnek 
elmondták a dolgozók, belefá-
radtak a varrásba, sokan ugyanis 
30-35 évet húztak le a szalagok 
mellett. 

A ruhagyárból különben már 
vettek fel embereket, három év-
vel ezelőtt egy sikeres műszakot 
indítottak be 35 asszonnyal, s 90 
százalékuk ma is a Szefónál dol-
gozik. Jelenleg 1200-an viszik 
haza a fizetésüket a fonalfeldol-
gozóból, 900-an megváltozott 
munkaképességűek. A rehabili-
tációs üzemet a nemrégiben 
megvásárolt volt Móricz-iskolá-
ba helyezik a felújítások után - a 
jövő év végére. A jelenlegi Tavasz 
utcai telephely pedig teljes egé-
szében a fő tevékenység, a síkkö-
tött konfekcionált termékek 
gyártására szolgál majd. 

F. K. 

25 milliós 
Széchenyi-
kártya 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

November l-jétől változtak a 
Széchenyi-kártya igénylésének 
feltételei, valamint bevezették 
a Széchenyi-klubkártyát, 
amelynek segítségével a vállal-
kozások úgynevezett flottaked-
vezménnyel vehetnek igénybe 
különböző szolgáltatásokat. 

Várhatóan 2006-ban a Szé-
chenyi-kártyával már 25 mil-
lió forintos hitelkerethez jut-
hatnak a vállalkozások. 

A témával kapcsolatban hol-
nap 10 órától a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
maránál tartanak előadáso-
kat. 

HÍREK 
SZEMKÖZT 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Palatinusz Gábor 
nyugdíjas rendőr őrnagyot lapunk 
főmunkatársa, Oláh Zoltán és a 
televízió szerkesztő-riportere Vass 
Imre többek között a balástyai 
sorozatgyilkossággal 
kapcsolatban tett meglepő 
felajánlásáról kérdezi. 

SZEGED BEMUTATKOZIK 
A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara reklám szakmai 
délutánt tart holnap 14 órai 
kezdettel a kamara székházában: 
bemutatják Greguss Dezső 
operatőr Szeged - a napfény 
városa című filmjét. Meghívott 
vendég Mihály Illés, a Szeged és 
Térsége Turisztikai Szolgáltató 
Kht. ügyvezető igazgatója. 

Caramel koncertje 

Tblt házas koncertet adott tegnap Szegeden, az ifjúsági házban 
Molnár Ferenc Caramel. A Megasztár-győztes énekes új lemezét 
mutatta be, mely megjelenése óta vezeti a Mahasz eladási listáját. 
A népszerű fiatal ember élőzenekaros bulijával hatalmas sikert 
aratott, már csak azért is, mert ez volt az első alkalom, hogy Sze-
g e d e n é n e k e l t Fotó: Karnok Csaba 

A Szefo Rt. felvenné a bezáró ruhagyár dolgozóit 

Ajánlat karácsony előtt 

Kiss Sándor vezérigazgató a ruhagyár előtt. A Szefo már Kínában is 
é r t é k e s í t Frank Yvette 


