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Rotavírus-roham 
Makkosházon 

A szélsőséges időjárást tűrő fajokat telepítenek a Füvészkertbe 

Feltámad az arborétum 
Sokan panaszkodtak mostanság 
Szegeden hasmenésre és há-
nyásra. A kellemetlen tüneteket 
sok esetben a Rotavírus okoz-

A makkosházi városrészben 
emelkedett az elmúlt napokban 
az erős hasmenésre, hányingerre 
panaszkodók száma. A szegedi 
körzetek többségében azonban 
úgy nyilatkoztak a háziorvosok, 
hogy nem jelentkeztek náluk a 
szokásosnál többen ilyen tüne-
tekkel. 

A szegedi fertőző kórház vezető 
főorvosa, Menyhárt Éva kérdé-
sünkre elmondta: járvány nem 
volt, de két héttel ezelőtt halmo-
zottan fordult elő szalmonella-
fertőzés, illetve a Rotavírus okoz-
ta betegség a városban. 

A Rotavírus általában tavasz-
szal támad, felső légúti pana-
szokkal, lázzal kezdődik, hasme-
néssel, hányással folytatódik. A 
sok folyadékvesztés kiszáradás-
hoz vezethet, ezért is fontos 
azonnal orvoshoz fordulni. A fer-
tőzés ételekkel nem hozható ösz-
szefüggésbe. A Rota cseppfertő-
zéssel terjed, s főként a gyerme-
keket támadja, de a felnőtteket 
sem kíméli. 

A főorvosnő kérdésünkre a na-
pokban történt tömeges pécsi 
szalmonellafertőzéssel kapcso-
latban elmondta: jelenleg Szege-
den egyetlen szalmonellával fer-
tőzött beteget sem ápolnak kór-
házban, két héttel ezelőtt azon-
ban több ilyen páciensük is volt. 

A szalmonellafertőzés veszélye 
nyáron nagyobb, de előfordul té-
len, disznóvágások alkalmával 
is. 

A fertőzést leggyakrabban a to-
jásból, a baromfiból és a disznó-
húsból készült ételek okozzák -
tájékoztatott Tombácz Zsuzsan-
na, a Csongrád megyei járvány-
ügyi osztály vezetője. A tojásból 
készült ételek közül a legveszé-
lyesebbek a cukrászsütemények 
- főként a krémes a madártej, 
a tojásos galuska, a majonézzel 
készült hidegkonyhai készítmé-
nyek, de veszélyt jelentenek a 
nem kellően átsütött, megfőzött 
ételek is. Jó hőkezeléssel azon-
ban a baktériumok elpusztítha-
tok. 

A szalmonellafertőzés tünetei 
a fertőzött étel elfogyasztása 
után 24 órán belül jelentkeznek. 
A tünetek: hányinger, hányás, 
hasmenés, láz és hidegrázás. 

K.K. 

SZEGEDI DIAKOK FILMJE 
JANCSÓ MIKLÓSRÓL 
A KATT nevű, szegedi diákokból 
álló alkotócsoport portréfilmet 
készített Jancsó Miklósról. A 
Szőrruhában című filmet, ame-
lyet Kállai Henrik rendezett és 
Vas Vilmos fényképezett, kedden 
19 órakor mutat ják be a szegedi 
Grand Caféban. A vetítés után a 
résztvevők Jancsó Miidóssal és 
az alkotókkal beszélgethetnek. 

SZEMÉLYISÉG 
ÉS LÉLEKFEJLÖDÉS 
Védikus pszichológia - Szemé-
lyiség és lélekfejlődés tudomá-
nya címmel tart előadást Juhász 
Csaba vaisnava lelkész kedden, 
17.30-tól a Dél-alföldi Bibliotéka 
Könyvtárban (Szeged, Kálvária 
sugárút 14.). A Gouranga Klub 

által szervezett rendezvény célja, 
hogy a hazai nagyközönség is 
megismerhesse az ősi India tit-
kait, és filozófiáját. A meditációs 
zenével kezdődő előadás vendé-
gei vegetáriánus indiai ételkósto-
lón is részt vehetnek a program 
végén. 

SZEGED A DUNA PALOTÁBAN 
Szeged-estet rendeznek ma, ked-
den 17.30-tól Budapesten, a BM 
Duna Palota galériájában. Tandi 
Lajos, a Szeged felelős szerkesz-
tője nyitja meg a szegedi festő-
művészek május 23-ig látható 
kamaratárlatát, majd bemutat-
kozik a folyóirat is. Czenéné Vass 
Mária Zombori Mihály főszer-
kesztővel és Tandi Lajossal be-
szélget. Közreműködik Dálnoky 
Zsóka színművésznő. 

Négyszáz védett fa és cserje 
pusztult el az elmúlt években a 
Füvészkertben. A szakemberek 
új, tűrőképesebb fajok telepí-
tésébe kezdtek. 

Több virágzó, lombos fának, 
cserjének és kevesebb fenyőnek 
ad otthont ezentúl a szegedi Fü-
vészkert. A botanikus kertben 
hatalmas pusztítást végzett az el-
múlt évek rendkívül szélsőséges 
időjárása. A legtöbb növény 
1999 ősze és 2000 tele között 
pusztult el először a belvíz, ké-
sőbb pedig ismét a magas talajvíz 
és a jegesedés miatt. A tavalyi, 
rendkívül csapadékszegény, 
aszályos nyár is tizedelte a kert 
állományát. A talajvíz a növé-
nyek gyökerét, a szárazság a föld 
feletti részt károsította. Az elhalt 
növényeket még most is folya-
matosan termelik ki a Füvész-
kertben. 

Az itt élő hatezer növényfaj kö-
zül elsősorban a fenyőfélék síny-
lették meg az időjárás szeszélyét, 
a lucfélék 90 százaléka nem élte 
túl a szélsőséges körülményeket 
- tudtuk meg Pubcs Juliannától. 
A Füvészkert vezetője elmondta: 
folyamatosan pótolják a kipusz-
tult fákat, de most már az időjá-
rás változásait jobban tűrő fajo-
kat telepítenek. Pulics Julianna 
szerint a kertben eddig túlsúly-
ban voltak a fenyőfélék, most vi-
szont inkább lombos, virágzó fá-
kat és cserjéket ültetnek. így 
ezentúl például több japán cser-

Szomorú látvány: halomban áll az elpusztult , kivágott fák törzse. Fotó: Karnok Csaba 

jében és nyári orgonában gyö-
nyörködhetnek a kertben sétá-
lók. Pulics Julianna a fajok kivá-
lasztásának szempontjai között 
említette, hogy az év minden 
szakában legyenek virágzó növé-
nyek az újszegedi Füvészkert-
ben. 

A tervek szerint a Füvészkert 
összképe nem csupán az új fajok, 
de az igényeknek jobban megfe-

lelő kerttervezés miatt is megvál-
tozik. Bár az arborétumban to-
vábbra is a növények bemutatá-
sára helyezik a hangsúlyt, a lige-
tes, parkos részekben a felszaba-
dult területeken az eddigieknél 
ritkábban ültetik majd a növé-
nyeket, így jobban áttekinthető-
vé válik majd a sétány. 

A Szegedi Tudományegyetem 
égisze alatt működő, magát első-

sorban a bevételeiből eltartó Fü-
vészkertnek ugyanakkor nem áll 
rendelkezésére jelentős plusz for-
rás a nehéz helyzetben, így a fa-
jok cseréje mindenképpen több 
esztendeig tart majd. 

Könnyebbséget jelent a mun-
kában, hogy más botanikus ker-
tek és faiskolák felajánlottak te-
lepítésre alkalmas egyedeket. 

K. B. 

Feleségét árulta 
- őrizetbe vették 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Prostitúcióra kényszerítette feleségét az a 38 éves szegedi férfi, akit 
tegnap, hétfőn a szegedi rendőrkapitányságon őrizetbe vettek. Azzal 
gyanúsítják, hogy a hét végén egy panzióban próbálta rábírni felesé-
gét, hogy pénzért szexuális szolgáltatásokat nyújtson egy harmadik 
személynek. 

A nőt, állítása szerint, férje késsel fenyegette, és pénzét is elvette tő-
le. Az asszony maga tett feljelentést hitvese ellen. A férfi ellen harma-
dik alkalommal indult eljárás kitartottság és kerítés bűntettének ala-
pos gyanúja miatt. 

Zeneiskolai 
sikerek 
Kecskeméten 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A zeneiskolások országos fuvola 
duó és kisegyüttes versenyén 
Márta Nóra és Gyimóthy Zoltán, 
a Király-König Péter Zeneiskola 
növendékei a zsűri nívódíját 
nyerték el, oktatójuk, Greksa 
László tanári különdíjat kapott. 

A zeneiskola vonószenekara 
Marosvári Attila vezényletével 3. 
díjat nyert a zeneiskolai együtte-
sek Kecskeméten megrendezett 
országos versenyén. 

Kedd esti 
koncertek 
Csanádi László orgonaművész 
ad koncertet ma, kedden 19 órá-
tól az alsóvárosi ferences temp-
lomban a Collegium Musicum 
hangversenysorozatban. A mű-
soron J. S. Bach, Kósa György és 
Liszt Ferenc művei szerepelnek. 
Az esten közreműködik Nagy 
Ágnes brácsaművész. A felcsen-
dülő darabokat Kemény Erzsébet 
és Kosóczki Tamás ismerteti. 

Maczelka Noémi és Marosvári 
Dorottya zongoraestjét rendezik 
meg ma, kedden 19 órától a Bar-
tók Béla Művelődési Központ 
dísztermében. A műsoron Bach, 
Beethoven, Debussy, Chopin, 
Liszt, Ravel és Brahms művei 
szerepelnek. 

Huszonegymillió forintos fényáradat 

Múzeumi díszkivilágítás 

Szeged napjára elkészül a múzeum díszkivilágítása. Fotó: Karnok Csaba 

A szegedi Móra Ferenc Múzeum díszkivilágításán 
már napok óta dolgoznak. A munkálatok május 
15-én fejeződnek be, az új lámpatesteket pedig ün-
nepélyes keretek között a Szeged-napi rendezvény-
sorozat alkalmával, május 20-án adják át a város-
nak. 

- A díszkivilágítás a várossal kötött közvilágí-
tás-fejlesztési szerződés keretében készül, mintegy 
21 millió forintos költséggel - tudtuk meg Korpo-
nai Istvántól, a Démász Rt. főmérnökétől. A beren-
dezésen tegnap délután a tűzoltóságtól kölcsönzött 
emelőkosaras járművel dolgoztak a szakemberek. 

Egymilliárd forint a környezetre Csongrád megyében 

Szegedre mindössze 
kétmillió jutott 
Szeged alig kétmillió, Algyő, 
Ambrózfalva, Vásárhely, Csong-
rád, Kiszombor, Klárafalva és 
Makó összesen 867 millió fo-
rintot nyert a Környezetvédel-
mi Alapból. 

A papnevelő intézet fűtés-kor-
szerűsítésére nyert 1 millió 900 
ezer forintot a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye. A Környezetvé-
delmi Alap Célelőirányzata 
(KAC) ezt az egy szegedi beruhá-
zást támogatja - derült ki a teg-
nap közzétett listából. A Csong-
rád megyei települések azonban 
csaknem egymilliárdot költhet-
nek a környezetvédelemre a KAC 
támogatásával. 

Ezzel szemben Csongrád város 
önkormányzata 546 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert szennyvízcsatorna-hálóza-
tának kiépítéséhez. Ugyanerre a 
célra Kiszombor 199, Klárafalva 
pedig 57 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásra számít-
hat. Hódmezővásárhely önkor-
mányzata a Mártélyon felépíten-
dő környezetvédelmi oktatóbázis 
létrehozásához kap 24 millió fo-
rintot, felét vissza nem térítendő 
támogatás formájában. 

Az algyői csatornázásra felvett 
hitelek kamatainak támogatásá-
ra 20 millió forintot ítélt meg a 
KAC a nagyközség önkormány-
zata számára. Makó közel há-
rom, Magyarcsanád, Ambrózfal-

va és Apátfalva pedig két-két 
millió forintot nyert tájrendezési 
terv készítésére. A Körös-Maros 
Nemzeti Park igazgatósága ösz-
szesen 33 millió forintot fordít-
hat a KAC jóvoltából két makói 
és egy magyarcsanádi bányagö-
dör rehabilitációjára. 

A korábbi években a szegedi 
önkormányzat igen jelentős ösz-
szegeket nyert tömegközlekedési 
járműparkjának felújítására. A 
jelenleg KAC-támogatással folyó 
munkák közül a legjelentősebb a 
Dugonics téri körforgalom kiépí-
tése, és ugyanitt a 3-as és a 4-es 
villamosvonalak összekötése. A 
város most nem is pályázott je-
lentősebb beruházáshoz KAC-tá-
mogatásért - tudtuk meg Makrai 
Lászlótól. 

A szegedi közgyűlés környe-
zetvédelmi bizottságának elnö-
ke hozzátette: az Európai Unió 
környezetvédelmi alapja, az IS-
PA által 8 milliárd 300 millió fo-
rinttal támogatott csatornázás 
önrészének biztosításához a 
szegedi önkormányzat a korábbi 
tervekkel ellentétben nem is pá-
lyázott a KAC-hoz. Az összesen 
11 milliárdos beruházáshoz az 
ISPA által előírt 35 százalékos 
önrész, azaz 3 milliárd 500 mil-
lió forint biztosítására ugyanis a 
kormány garanciát vállalt, így a 
pénzt a Belügyminisztérium 
biztosítja. 

K.B. 

Fárad a sorszám 
Egyre több hivatalnál alkalmazzák a sorszámot osztó gépet. Az 
ügyfél kiválasztja, milyen szolgáltatást kér, majd várakozik, hogy 
rá kerüljön a sor. Amikor elérkezett az ő ideje, egy táblán jelzi a 
kiírás. A Pannon GSM szegedi. Kárász utcai irodáján a fenti szol-
gáltatást megtoldották azzal, be is mondják, ki következik. Ponto-
sabban nem azt mondják be, hogy ki, hanem, hogy mi: „Kérjük a 
244-es sorszámot, fáradjon a 4-es pulthoz!" Arra aztán várhatná-
nak, hogy a sorszám odafáradjon. A kedves ügyfelek pedig kényte-
len-kelletlen tudomásul veszik, hogy lesorszámozzák őket, kü-
lönben várhatnának napestig. 

VF.S. 


