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TÉMÁINKBÓL 

FOGOCSKAZTAK 
AZ AUTÓSOK 
Három napon át tartott a közúti 
ellenőrzés Csongrád, Makó és 
Vásárhely körzetében. Ittas veze-
tőt ugyan egyet sem kaptak el a 
rendőrök, ám 57 sofőrnek a 
pénztárcájába kellett nyúlni. 
Összesen 261 ezer forint bírsá-
got szedtek be a rend őrei, míg 
szabálysértés miatt 43 autóst je-
lentettek fel. 

3. oldal 

EGY RENDELET 
ÉS A KISKAPU 
Egy rendelet értelmében 
230-280 forint kilónkénti árat 
is fizethetnének a húsfeldolgo-
zók a sertésekért. A termelók vi-
szont azt tapasztalják, hogy a 
térség legnagyobb húsüzeme, a 
Pick Rt. továbbra is csak 
190-200 forintot hajlandó adni. 
A többi nagy húsfeldolgozó sem 
emelte. 

3. oldal 

ELISSZÁK 
A DEPRESSZIÓIUKAT 
Míg hazánkban a 100 ezer lakos-
ra jutó öngyilkosságok száma 
30-35, addig a Dél-Alföldön, így 
Csongrád megyében is vannak 
olyan települések, ahol ez a szám 
az országos átlag két-háromszo-
rosa. Az öngyilkosságok hátteré-
ben gyakran a depresszió áll, ami 
kezelhető. 

6. oldal 

SZEGED ÜNNEPE 
A hétvégén folytatódnak a Szeged 
napiahoz kapcsolódó ünnepi ren-
dezvények. A borfesztiválon az 
ország jelesebb borvidékéről érke-
zők kínálják a finom nedűt, a Bel-
városi hídon hídi vásárra csalo-
gatják a szegedieket, a Roosevelt 
téren óriásbográcsban fő a gulyás. 

7. oldal 
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A Napos úti elsősök a Rókus II.-be, a Dugonics diákjai a Dózsába járnak majd 

Egy iskolát zárnak be Szegeden 

Televízión nézték tegnap délelőtt a közgyűlést a Dugonics iskola tanári szobájában. 

Megszületett az önkormányza-
ti döntés - a Németh Imre Ál-
talános Iskolát zárják be ősztől 
Szegeden, míg több oktatási in-
tézményt összevonnak. 

Már hetek óta az iskolabezárások 
híre tart lázban sok-sok szülőt és 
diákot, míg a pedagógusok egy ré-
sze attól fél, állásukat veszíthetik 
el. Azt mindenki tudja, hogy or-
szágszerte csökkent az iskolás ko-
rúak száma, és elvben el is fogad-
ható, hogy nincs szükség ennyi 
tanintézetre. Ám amikor konk-
réttá válik annak a veszélye, hogy 
az iskolára lakat kerül, már egé-
szen másként gondolunk az okta-
tásügy racionalizálására. Ez de-
rült ki abból a rengeteg panaszból, 
tiltakozásból is, amivel a szegedi-
ek kommentálták a Tisza-parti is-
kolareformot. Tegnap aztán meg-
született a döntés, s nincs több bi-
zonytalanság. Csongrád megye 
székhelyén egy általános iskolát 
(Németh Imre) zárnak be, épüle-
tébe az alternatív iskola diákjai 
költöznek. Néhány intézményt 
összevonnak. így a Napos úti is-
kola elsősei a Rókus II.-be, a Gár-
donyi tanulói a Fekete István is-
kolába, míg a Dugonics diákjai a 
Dózsába járnak majd. 

Fotó: Miskolczi Róbert Részietek az 5. oldalon 

A Trapiti folytatódik 
Az Év gyermekkönyve-díjjal is kitüntetett Trapiti írója, Darvasi 
László már dolgozik a mű második részén, amelyben aggasztó dol-
gok történnek Kavicsváron. Boleszláv felügyelő újra a fővárosban 
hyomoz, mert egy kismacska megőrül, a Jenő nevű virágkertész vi-
szont nem őrül meg. Szakács király felébred, Kukta Gerozán bosz-
szút forral, ráadásul a fővárosban ténykedő Kovács Lajos gonosz föl-
találó megalkotja a főművét. Sajnos egyelőre nem árulhatjuk el, mi-
féle aljasságról van szó, legyen elég annyi, hogy nekünk is végigfu-
tott a hátunkon a hideg, amikor tudomást szereztünk róla. Rettene-
tes! Ráadásul Hektor Viktor televíziós vetélkedőn nyer egy nyuszit, 
aki filozófia-répa szakos. Trapiti pedig szerelmes lesz! Mellékesen 
pedig meg kell mentenie a világot. 

Részlet a mű második részéből a Sziesztában 

Sokat késtek 
a vonatok 
Csak nagyon jelentős késéssel 
érkeztek meg a Budapestről in-
duló vonatok pénteken egész 
nap a Szeged állomásra. Mint a 
MÁV illetékesétől megtudtuk, a 
hétvégi csúcsforgalomban foko-
zottan bosszantó késéseket egy 
Cegléd és Pest közötti vasúti 
biztosítóberendezés meghibáso-
dása okozta, ami miatt kerülő 
úton kellett közlekedniük a vo-
natoknak. 

Titoktartásra hivatkozva hallgatnak a szentesi kórház dolgozói 

Szentesi bánat, csongrádi öröm 
Csalódott a szentesi kórház 
megbízott főigazgatója, mert a 
megyei közgyűlés nem fogadta 
el a válságkezelési tervet. 

A százötven pontos kórházmentő 
tervet két pont - a fertőzőosztá-
lyon az ágyszám csökkentése és a 
csongrádi részleg Szentesre helye-
zése - kivételével jóváhagyta a 
közgyűlés. Ezért a szentesi kórház 
igazgatója kilátásba helyezte: a 
válságkezelő céggel együtt veszi a 
kalapját, ha a közgyűlés nem vál-
toztatja meg álláspontját. A titok-
tartási kötelezettségre hivatkozva 
szinte nincs dolgozó, aki nyilvá-
nosan véleményt merne monda-
ni a Csongrád megyei közgyűlés 
döntéséről. Lapunk úgy értesült, 
hogy „a fejével játszik az, aki meg-
szólal az ügyben". Ellenben a kór-
ház csongrádi belosztályának fő-
orvosa, dolgozói és a betegek el-
mondták: nem értik, miért kell 
„elvinni" a városból egy hasznot 
hozó egészségügyi intézményt. 

A halogatás miat t legalább három hetet késik a szentesi kórházi válság megoldása? Fotó: Té?ikAttila Összeállításunk az 5. oldalon 

Gregor József operarendezésre készül Szegeden 

Erv díszpolgár 
vallomásai 

Gregor József az ünnepi közgyűlésen. Fotó: Miskolczi Róbert 

Meghatot tan vette át Gregor Jó-
zsef Botka László polgármes-
tertől a szerdai ünnepi közgyű-
lésen a díszpolgári oklevelet. Vi-
lágjáró basszistánkat többször 
jelölték már a ki tünte tő címre -
a városatyák idén meg is sza-
vazták. 

- Be akartam bizonyítani, hogy 
elég ahhoz az iszonyatos munka, 
a tehetség, a szorgalom és a ki-
tartás, hogy Szegedről is nemzet-
közi karriert tudjak csinálni. Ta-
lán ez az egyetlen dolog az éle-
temben, amit nem sikerült ma-
radéktalanul elérnem. Először a 

nyolcvanas években, másodszor 
pedig 1991-ben kellett elhagy-
nom egy időre a várost - mondja 
Gregor József, aki hálás Szeged 
mostani vezetőinek azért, hogy a 
régi tüskéket eltávolították belő-
le. Mert bármi történt is, ha 
megkérdezték, mindenhol szege-
dinek vallotta magát. Bár szíve-
sen látott vendég az Operaház-
ban és külföldön is, negyven éve 
a Szegedi Nemzeti Színházat te-
kinti otthonának, amit most in-
gyen vállalt fellépéseivel igyek-
szik segíteni. 

Bővebben a Sziesztában 

http://www.delmagyar.hu

