
S Z O M B A T , 2 0 0 6 . J A N U Á R 7 . • A K T U Á L I S « 5 

A decemberi ünnepsorozat után egyesek még pihegnek, ám má-
sokat az elmúlt hetekben elfogyasztott pulyka-, bejgli-, virsli- és 
pezsgőmennyiség sem tántorít el a januári bulizástól. Akadnak, 
akik a felszedett kilóktól wellnesskúrán szabadulnának. 

Épphogy kipihegtük a szilveszte-
ri mulatságot és az ünnepi 
evés-ivást, azt hihetnénk, hogy 
új esztendő első hete uborkasze-
zonnak számít a szegedi szóra-
kozóhelyeken. De nem. 

Az egyetemen vizsgaidőszak 
van, ezért a JATE-klub szomba-
ton este rendezi első zenés parti-
ját. - Az ünnepi időszakot felújí-
tásra használtuk ki, klímaberen-
dezéseket szereltünk fel, emiatt 
és a vizsgaidőszak miatt csak a 
hét végén nyitjuk meg a klubot -
mondta Csaba Levente, a klub 
vezetője. A vizsgaidőszakban sok-
kal kevesebb diák jár bulizni, 
ezért januárban csütörtökön, 
pénteken és szombaton tartanak 
zenés partikat. A kávézóban nem 
tapasztaltak forgalomcsökkenést, 
oda nagyon sok diák beül tanulni. 
Egy pohár teára azok is betérnek, 
akik vizsgázni mennek, kisebb 

'ünneplésre pedig azok, akik sike-
res vizsgán vannak túl. 

Más korosztály számára is kí-
nál programokat a város, idén is 
megrendezi zenés-táncos estjeit 
a Novotel Szálló. 

- Az elmúlt évben havonta egy 
alkalommal vártuk a táncos ven-

dégeket. A rendezvény annyira 
sikeressé vált, hogy az utolsó es-
ten is több mint százan voltak, 
így legközelebb, január 18-án két 
termet tervezünk összenyitni -
mondta Szabó Mihály igazgató. 
Polgár Gyula és barátai ötven év 
slágereit játsszák ezeken az esté-
ken, tehát az öt órai teákra emlé-
kező idősebbek itt éppúgy meg-
fordulnak, mint a 20-as éveik vé-
gén járók. 

Barta Csaba a legutóbbi ren-
dezvényen járt a barátnőjével. -
Szerencsére egyre több olyan 
hely van Szegeden, ahol csacsa-
csát, rock and rollt egyaránt le-
het járni. így nem felejtjük el a 
tánciskolában tanultakat. 

Vannak, akik a házibulit, a pót-
szilveszteri partit választják ki-
kapcsolódásul. Biztos, ami biz-
tos alapon Tamás Gábor másod-
szor is elbúcsúztatja az óeszten-
dőt. - Szilveszterkor szanaszét 
voltunk a csoporttársaimmal, de 
fontos, hogy együtt is megünne-
peljük az új évet. Virsli, pezsgő 
természetesen lesz, a malacsül-
tön még gondolkodunk, egyelőre 
nem találtunk olyan lányt, aki 
bíbelődne vele - mesélte az egye-
temista. 

Balogh Andrea az ünnepek 
után vette ki szabadságát. Roko-
nokat látogat a fővárosban, az 
utat kellemes programokkal is 
összeköti. - Biztosan megnézek 
néhány kiállítást, nem hagyom 
ki a Lukács fürdőt és a masszázst 
sem, kell a felfrissülés. Az állat-
kertbe az unokahúgomat viszem 
el, és persze lesz egy-két nap, 

SZOMBAT ESTI LAZ 

g U Jazz Kocsma: ma este 7-től Rako-
vits István és Egolina lép fel a blu-
es-rock esten. Coco Club: ma 
7-kor DJ Samoa zenél. Gin Tonic: 
ma este Happy Fun Party. Genius 
Club: nosztalgia házibuli. JA-
TE-lub: ma este régi idők bulija. 
SZOTE-klub: Szabad Szombat 
Party. Club 911: fergeteges buli. 

amikor délig ágyban maradok, és 
könyveket olvasgatok. 

A lelkiismeretesek már január-
ban elkezdenek dolgozni a feles-
leges kilók ellen, az egészségü-
kért. - Az ünnepek után megnő a 
vendégeink száma: Érdekes, 
hogy inkább a férfiak azok, akik 
ilyenkor jobban odafigyelnek 
magukra. A hölgyek jobbára a 
méregtelenítést választják - eh-
hez igénybe vehetik az infraszau-
nát - , sokan jönnek a zsírégető 
tornára és a tibeti mézes masz-
százsra, ami méregteleníti a 
szervezetet - tudtuk meg Dórán 
Évától, a Forrás Szálló gyó-
gyászati és wellnessrészlegének 
vezetőjétől. Újévkor.sokan meg-
fogadják, hogy egészségesebben 
élnek, ehhez pedig igénybe ve-
hetnek életmód-terapeutát is a 
Forrásban. 

NYEMCSOK ÉVA 

VEGYESVÁGOTT 
H A január a programokat tekintve igazi nagy durranásokat nem kínál. Az éb-

redező városban azért érdemes ellátogatni az Anna fürdőbe éjszakai fürdő-
zésre - vizsgaidőszak közepén gyötrődőknek, újra egymásra találó szerel-
meseknek éppúgy ajánljuk, mint ÖTYE-partik színhelyéül. A pattogatottku-
korica-ropogtatóknak marad a mozi, az entellektüeleknek a kis- és nagy-
színház, valamint a családias Pince. A fejeket már ebben a hónapban ér-
demes törni az év jelmezén, mert közeleg a farsang, ami felkavarja majd 
az év eleji állóvizet. 

Tápai Antal 1959-ben alkotta 
meg legendás szegedi szobrát, a 
Halas fiút, amelyet a kilencve-
nes évek közepén elloptak az 
újszegedi Népligetből. Három 
éve adták át újraformált mását, 
Kalmár Márton szobrászmű-
vész alkotását. A bronzból ké-
szült fiúfigurát tavaly tavasszal 
költöztették kissé távolabb: az 
újszegedi liget Népkert sor felő-
li részén Weintrager Adolf ter-
vei szerint kialakított szökőku-
tat koronázza. A ligetnek erre a 
részére a város 3 T millió forin-
tot költött, a szoborra 1,2 mil-
liót fordítottak. 

A kalandos sorsú Halas fiú 
nem nyugodhatott sokáig az új 
talapzatán. A napokban járóke-
lők vették észre, hogy vandálok 
rongálták meg a szobrot. - Sze-

rencsére most nem az egészet 
vitték. Valószínűleg ismét a ha-
lat akarták kitépni a kezéből, 
de „csak" letörni sikerült, el-
vinni nem. A szobrot viszont 
tönkretették, javíttatnunk kell 
- tudtuk meg az önkormányzat 
művészeti tanácsosától. Papp-
né Zánthó Rita elmondta, le-
szerelték a bronzhalat és a kör-
nyezetgazdálkodási kht. raktá-
rába vitték helyrehozatni. Elő-
reláthatólag a hal néhány héten 
belül visszakerülhet a fiú kezé-
be. 

A kár megközelítőleg negyed-
millió forint. A Szegedi Rendőr-
kapitányság rongálás gyanújával 
nyomozást folytat az ügyben, és 
szemtanúk jelentkezését várja. A 
hivatalos kárfelmérés még tart. 

D.T. 

Szegeden is készültség 
Hjabb településeken - Szegeden, Szatymazon, Tiszaszigeten és Zá-
kányszéken - rendelték el Csongrád megyében az első fokú belvízvé-
delmi készültséget. Ezáltal már tizenhét városban és községben fo-
kozták a készültséget. A belvízzel borított rész 10 ezer 700 hektár, s a 
1 •zennyolc működő szivattyútelep egy nap alatt 880 ezer köbméter vi-

emelt át. 

Újévi fogadás a tudományegyetemen 
Jubileumi évét 
nagyszabású és 
jó hangulatú rek-
tori fogadással 
indította a Szege-
di Hidomány-
egyetem. A város 
legnagyobb intéz-
ményének veze-
tője, Szabó Gá-
bor rektor a 
2006-os eszten-
dő sikerességé-
nek zálogaként 
említette az egye-
tem szolgálatá-
ban működő ku-
tatói-alkotói-ok-
tatói szabadsá-
got, a partnersé-
get, az innováci-
ót, a versenyké-
pességet, továbbá 
az oktatók és 
hallgatók közöt-
ti mester-tanít-
vány viszony erő-
sítését Szabó Gábor rektor (balról) köszönti a vendégeket Fotó: Gyenes Kálmán 

Szegeden lesz anyagcsere-vizsgálati központ 

Szűrővizsgálatok 
felnőttkorig 
Szegeden lesz az ország két anyagcsere-vizsgálati centrumának 
egyike, ahol a ritka anyagcserezavarban szenvedő gyerekek be-
tegségeit is korán kiszűrhetik. Az idén életbe lépett, új szű-
rővizsgálati rendszer a két centrum létrejöttével válik majd tel-
jessé. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Az év elejétől módosult az egész-
ségügyi szűréseket szabályozó 
miniszteri rendelet. Ennek értel-
mében mostantól nem csak a 
csecsemők 6 hónapos koráig kö-
telező elvégezni a különböző 
szűrővizsgálatokat: féléves koru-
kig legalább kéthavonta, majd 
egyéves korban, hatéves korig 
évente, hat és tizennyolc éves 
kor között pedig kétévente kell 
megjelenni különféle vizsgálato-
kon. Kibővült a vizsgált betegség-
csoportok köre is. A családban 
előforduló, örökletes, rosszindu-
latú betegségeket éppúgy vizsgál-
ják majd ezentúl, mint a cukor-
betegséget vagy a kóros elhízást. 

A gyermekek egészségét védő 
szűrővizsgálatok rendszere idén, 
a második félévben válik teljessé, 
amikor Szegeden, illetve a fővá-
rosban megalakul az a két anyag-
csere-vizsgálati centrum, amely-
ben a jelenlegi 4 helyett már 25 

típusú anyagcserezavart lesznek 
képesek kiszűrni a szakemberek, 
így azon ritka betegségben szen-
vedő gyermekeken is segíteni 
tudnak majd az orvosok, akik-
nek későn felfedezett anyagcse-
rezavaraik eddig sok esetben a 
halálukat okozták. 

Átalakul a felnőtteket érintő 
egészségügyi szűrővizsgálati me-
tódus is. A rendelet alapján a há-
ziorvosok kötelessége lesz, hogy 
21 éves korban állapotfelmérést 
végezzenek pácienseiken. A fel-
mérés alapján mindenki sze-
mélyre szóló kockázatelemzést 
kap testsúlya, testmagassága, 
dohányzási szokásai, a család-
ban előforduló szív- és érrend-
szeri, valamint daganatos beteg-
ségek, a tápláltsági állapot, vér-
zsírszint, vércukorszint illetve 
egyéb tényezők alapján. Ennek 
birtokában az orvos pontosan 
tudja majd, hogy páciensének 
milyen gyakorisággal, milyen 
vizsgálatokra kell jelentkeznie. 

Ellopni nem sikerült a halat - letörték 

Megrongálták 
a Halas fiú szobrát 

Halas fiú hal nélkül Fotó: Schmidt Andrea 

Ismét megrongálták a Halas fiú szobrát az újszegedi ligetben. 
Vandálok letörték, de elvinni nem tudták a halat. Jelenleg rak-
tárban vár a szakszerű visszaszerelésre. 

Az egyetemi klubok lassan beindulnak - Táncos partik városszerte 

Lazítás és pótszilveszter hava 

Az Anna fürdőben népszerűek az éjszakai lubickolások fotó• Karnok Csaba 


