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TÉMÁINKBÓL 

ARAK ES DIJAK 
Kormányülésen tárgyalták meg 
tegnap az idei évre várható ener-
giaár-emelést, s szó volt az autó-
pályadíjakról is. Ezek szerint a 
földgáz ára a lakossági fogyasz-
tóknál május 15-étől emelkedik 
12 százalékkal, az áram átlago-
san 10 százalékkal lesz drágább 
február l-jétől, míg az éves autó-
pálya-matricáért 5 ezer forinttal 
kell többet fizetni, mint tavaly. 

2. oldal 

NEM LESZ SZTRÁJK 
A jövő hét minden napján me-
netrend szerint közlekednek a 
Volán társaságok buszai ország-
szerte. Bérmegállapodás még 
nem született a Volán cégek 
többségi tulajdonosa, azÁPV Rt. 
és a Közúti Közlekedési Szak-
szervezet között, de van remény 
a megegyezésre. 

3. oldal 

VALÓSÁGSHOW 1941-BŐL 
Spiró György Elsötétítés című 
darabját mutatja be a szegedi 
Pinceszínház alapításának első 
évfordulóján. Czeizel Gábor ren-
dező szerint ez a dráma tulajdon-
képpen hasonlítható egy való-
ságshow-hoz - a nézők két órán 
át kukkolhatnak egy boldognak 
hitt családot, s megfigyelhetik, 
hogyan esik szét. 

5. oldal 

megva lósu l á sá t ! 
KÖSZÖNJÜK! 

Vivendi Telecom Hungary 
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Február elsejétől nő a támogatott orvosságok ára 

Nincs gyógyszerhiány 

Sem gyógyszerből, sem vásárlóból nincs hiány a patikákban. Fotó: Schmidt Andrea 

Az országos hírekkel ellentétben Csongrád me-
gyében nincs gyógyszerhiány. A téli leállás után a 
gyógyszergyárak ismét szállítanak. 

Átmeneti nehézséget okozott a gyógyszerellátásban 
egyes fővárosi és vidéki patikákban az év végi meg-
növekedett forgalom, illetve az, hogy a gyógyszer-
gyárak decembertől január elejéig téli szünetet tar-
tottak. A főváros mellett Szabolcs-Szatmár, Fejér és 
Nógrád megyéből jeleztek ellátási zavarokat, 
Csongrádban azonban nem volt fennakadás, ami 

esetleg elfogyott, azt tudták pótolni azonos hatású 
készítménnyel. - Problémát csak az okoz, ha a beteg 
nem fogadja el a más nevű, de azonos hatású készít-
ményt - mondta Kőhegyi Ferenc, a Magyar Gyógy-
szerész Kamara Csongrád Megyei Szervezetének el-
nöke, a vásárhelyi Zrínyi "Gyógyszertár vezetője. A 
gyógyszergyárak téli leállása miatt kifogytak a Not-
ropilból, s a 10 szemes Algopyrin helyett csak 20 
szemessel tudtak szolgálni. 

Folytatás a 3. oldalon 

Dudits Dénes akadémikus a bioiparért lobbizik 

Szeged lehetne 
a jövő biopolisza 
A világ egyik leggyorsabban fejlő-
dő csúcstechnológiai iparágának 
szegedi meghonosításáért lobbi-
zik dr. Dudits Dénes akadémikus, 
az MTA Szegedi Biológiai Köz-
pontjának főigazgatója. A pro-
fesszor szerint a bioiparral a 
dél-alföldi nagyváros és régió fel-
vehetné a nemzetközi versenyt és 
hazánk európai uniós csatlakozá-
sa után jó eséllyel pályázhatna 
EU-támogatásokra. A szóban for-
gó iparág előtt különösen nagy 

távlatokat nyitott az emberi gé-
nek funkciójának rohamos meg-
ismerése. Az elképzelés nem vé-
letlenül született: meg Szegeden, 
hiszen a városban a biológiai ku-
tatás és oktatás intézményei pá-
ratlan koncentrációban találha-
tók meg. A nagyszabású tervet ki-
dolgozó tudósok már tárgyaltak a 
városvezetőkkel, akik egyetérte-
nek az elképzelésekkel. 

Bővebben a S z i e s z t á b a n 

Újabb személycserék 
a rendőrkapitányságon 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Indoklás nélkül felmentik beosz-
tásából Bogdán Annát, a Szegedi 
Rendőrkapitányság igazgatás-
rendészeti osztály vezetőjét és 
Sahin Dezsőt, a kapitányság hi-
vatalvezetőjét. Információinkat 
a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság szóvivője, Thczakov 
Szilvána százados nem erősítette 
meg, azt mondta, nem hallott a 
felmentésekről. 

A döntéseket hivatalosan ak-
kor jelentik be, amikor kihirde-
tik az ezekről szóló parancsokat, 
az érintettek azonban már tud-
nak róla. 

A személycserékről Kovács Mi-
hály alezredes, Szeged megbízott 
rendőrkapitánya döntött. Úgy 

tudjuk, a hivatalvezető utóda a 
főkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályáról érkezik a kapi-
tányságra és már az igazgatás-
rendészeti osztály vezetőjéről is 
döntött a kapitány. 

Kovács Mihályt január elsejé-
vel bízta meg Salgó László orszá-
gos rendőrfőkapitány a városi ka-
pitányság vezetésével. Az erről 
szóló parancsot január 2-án hir-
dették ki. 

Kovács január 3-i hatállyal fel-
mentette beosztásából Dobó 
Márton őrnagyot, a közrendvé-
delmi osztály vezetőjét. A bűn-
ügyi osztály vezetésével a közle-
kedési osztály vezetőjét, Török 
Józsefet bízta meg, az ő helyét -
ugyancsak megbízottként - Kó-
nya Zsolt hadnagy foglalta el. 

Nyertes települések 
Az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium kiírta az „eDemokrá-
cia - önkormányzatok a világhá-
lón" című pályázatát. Ezen több 
Csongrád megyei település is 
nyert. Ennek köszönhetően Amb-
rózfalva, Apátfalva, Ásotthalom, 
Balástya, Csanádalberti, Csong-
rád, Derekegyház, Domaszék, 

Felgyő, Makó, Maroslele, Mind-
szent, Mórahalom, Nagyér, Nagy-
mágocs, Opusztaszer, Pusztaszer, 
Röszke, Szatymaz, Székkutas, 
Tömörkény, Újszentiván, Üllés, 
Zákányszék és Zsombó önkor-
mányzata, valamint a ferencszál-
lási körjegyzőség fejlesztheti szá-
mítógépes rendszerét. 

Csak két középiskolában volt tegnap tanítás Szegeden 

Örömmel mentek suliba 
a karolinás diákok 

Szeged önkormányzati fenntar-
tású középiskoláiban tegnap 
nem volt tanítás. Volt viszont a 
MIOK József Nádor Szakképző 
Iskolában és a Karolina Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban. 

A Karolinát a tanórák közti szü-
netekben tegnap is a szokásos 
gyermekzsivaj töltötte meg. -
Feltétlenül tanítunk ma is - je-
lentette ki Lépes Mária Katalin 
nővér, az intézményvezetője. 

- A gimnazisták fele kollégista, 
ők kéthetente járnak haza, ami a 
jövő héten aktuális. Semmi sem 
indokolta, hogy ne legyen okta-
tás. Van néhány vidéki és tanyáról 
bejárónk, akik a hó miatt nem 
tudtak iskolába jönni. Az ő hiány-
zásukat természetesen igazoljuk, 
de a nagy többség be tudott ma 
jönni - magyarázta az igazgató. 

A Karolinában pénteken is ugyanolyan tanítási nap volt, mint 
máskor. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás a z 5. oldalon 

Rendkívüli hideg lesz a hét végén 

Minden megyei út járható 

Nejlonkalyibában is élnek emberek Szegeden, de nem félnek a hidegtől. Fotó: Karnok Csaba 

Eddig a hóval, most a hideggel kell megküzde-
niink. Vasárnap éjszaka akár mínusz 15 fok alá is 
süllyedhet a hőmérséklet Csongrád megyében. 

Pénteken teljesen elállt a'vasárnap óta tartó hava-
zás megyénkben, reggel 6 órakor 44 centiméter 
volt a hóréteg vastagsága Szegeden. A meteoroló-
giai előrejelzések szerint vasárnap éjszakától már 
komoly hidegre kell felkészülni, akár mínusz 15 
fokra is lehűlhet a levegő. A megye minden útja 
járható, egyetlen település sincs elvágva a külvi-

l ág tó l . A távolsági buszok mindenhová eljutottak, 

az utasoknak azonban késéssel kellett számolni-
uk. A megyéből induló vagy ide érkező vonatok is 
10-20 percet késtek átlagosan. A közútkezelő kht. 
huszonegy gépe folyamatosan dolgozik. Szegeden 
gépi és kézi erővel is takarítják a havat, amit a Ti-
szába öntenek. Tegnap Deszk és Szőreg között a 
43-as főúton halálos baleset történt. 

Munkatársunk a szegedi Kereskedő köz végén, az 
erdőben három nejlonkalyibára bukkant, amely-
ben emberek élnek. 

Részletek a 3. és a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

