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A SZEGEDI HÁZIORVOSOKNÁL GONDOZOTT 
KRÓNIKUS BETEGEK MEGOSZLÁSA 

A tari í , „öcsi valószínűleg a nagy sebesség miatt sodródott le az útról, majd felborult. A helikopternek pedig vélhetően leállt az egyik hajtóműve. Fotó: Schmidt Andrea 

ZAJOS A VÍZMŰ 
A Szegedi Vízmű Rt. Kátay utcai 
telepén végzett fémmunka zaia 
zavarja a környéken lakókat, 
akik már a polgármesterhez is 
fordultak segítségért. A 
köszörülés, lemezvágás, rakodás, 
motorzúgás miatt egyre 
nyugtalanabbak az utcabeliek. A 
zajszintmérést végzők nem 
találták túl hangosnak az üzem 
működését. 

4. oldal 

SZAKKÉPZÉS FELSŐFOKON 
Jövőre felsőfokú szakképzés 
kezdődik az egyetemeken és 
főiskolákon. A program a 
felsőfokú oktatás reformjának 
része. A felsőfokú szakképzésre 
érettségi után jelentkezhetnek a 
diákok. A szegedi egyetem több 
karán már folyik szakoktatás is, 
amelynek hallgatói az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő 
képesítést kapnak. 

5. oldal 

AUTÓK A „PÓK" KAMPÓJÁN 
A szegedi bíróság dolgozóinak 
parkolási engedéllyel rendelkező 
autóit is elszállítja a Szepark, ha a 
kocsik szabálytalanul 
várakoznak. Az emelőrudas „pók" 
a napokban több bírósági autót is 
elvitt a Széchenyi térről. A 
dolgozók kényszerűségből 
parkolnak tilosban. 

5. oldal 
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Felborult a röszkei határátkelőnél tegnap egy veszélyes anyagot szál-
lító tartálykocsi. A helyszínre érkező mentőhelikopter a földhöz csa-
pódott. Este halálos baleset történt az M5-ösön Szatymaznál. 

Súlyos baleset történt tegnap reg-
gel kilenc órakor Röszkénél, a 
határállomás közelében. Egy né-
met rendszámú, veszélyes anya-
got, kénsavszármazékot szállító 
tartálykamion tartott Szeged irá-

lyából a határ felé, amikor az át-
kelő közelében, a jobbra ívelő ka-
nyarban kisodródott és a szem-
közti árokba borult. 

A rendőrség szakembereinek 
elsődleges véleménye szerint a 

Önkormányzati kitörés 
az adósságcsapdából 
Év végéig 4 milliárd 800 millió 
forintra apad a szegedi költség-
vetés hitelállománya, látvá-
nyos, 1 milliárd 700 milliós 
csökkenést ért el az önkor-
mányzat. 

A múlt pénteki közgyűlés egyik 
témája, a költségvetés módosítá-
sa, valamint az új önkormányzat 
megalakulásának csaknem egy-
éves évfordulója is apropót szol-
gáltatott egy tegnapi sajtótájé-
koztatóhoz. Ezen Botka László 
polgármester bejelentette, hogy 
tizennégy hónap alatt - decem-
berig - sikerül a tavaly október-

ben regisztrált 6 milliárd 500 
millió forintos költségvetési hi-
telállományt 4 milliárd 800 mil-
lióra csökkenteni. Azt is el-
mondta, örül annak, hogy a köz-
gyűlésben pártoktól és frakciók-
tól függetlenül a város jövőjével 
kapcsolatos kérdésekben kon-
szenzust tudnak elérni. A költ-
ségvetési hitelek csökkenésének, 
a racionális gazdálkodásnak kö-
szönhetően nincs akadálya an-
nak, hogy Szeged tervezett és 
már folyamatban lévő beruházá-
sai megvalósuljanak. 

Részletek a 3. oldalon 

A tudást el kell adni 
A név kötelez - mondhatnánk a 
szegedi egyetem doktorandusz 
hallgatójáról. Zseni Anikó ugyan-
is a gimnáziumban és az egyete-
men végig kitűnő tanuló volt. En-
nek elismeréseként Köztársasági 
Aranygyűrűt és kitüntetéses dok-
tori címet vesz át pénteken az ál-
lamfőtől. A tehetséges fiatal egye-
temista azt mondja, a szorgalom 

és a sok tanulás önmagában még 
kevés, a tudást el is kell adni. A ve-
le készült interjúnkat lapunk új, 
szerdánként megjelenő mellékle-
tében, az Universitasban olvas-
hatják. Ugyanitt arról is írunk, 
milyen változásokat hozott az új 
tanév az egyetem karain. 

Bővebben az Universitas mellékletben 

balesetet sebességtúllépés, azaz 
gyorshajtás okozhatta. Am az is 
elképzelhető, hogy a sofőr egy-
szerűen elnézte a kanyart. 

A tartálykocsi mintegy 25 ezer 
liternyi egészségre és környezet-
re káros anyagot szállított. A jár-
mű többször megpördült, így 
csak a szerencsének köszönhető, 
hogy a mérgező anyag nem folyt 

szét. A teherkocsi vezetője, egy 
német állampolgárságú férfi a 
vezetőfülkébe szorult. Őt a tűz-
oltók segítségével sikerült kisza-
badítani az összeroncsolódott, 
oldalára borult fülkéből. A kör-
nyéket rövid időn belül lezárták, 
a Szeged felől érkező forgalmat 
Mórahalom felé terelték. A for-
galomirányításban résztvevő 

rendőrök és polgárőrök kezdet-
ben a sajtó munkatársait sem 
akarták a helyszín közelébe en-
gedni. A szegedi mentőszolgálat-
hoz kilenc óra után röviddel ér-
kezett a riasztás. A mentőkocsi-
val együtt indult a Mentés a Jö-
vőért Alapítvány helikoptere is. 

Folytatás a 3. oldalon 

Vezet a szív-érrendszeri betegség 

Az ÁNTSZ jelentése 
a szegediek egészségéről 

A GÁZÁR ALAKULÁSA 
Jövőre 5,3 százalékkal 
emelkedik a kedvezményes 
lakossági gázár, a nagyfogyasztói 
gázár viszont már az idén 
október 15-én emelkedik 16,4 
százalékkal - jelentették be a 
kormányszóvivői tájékoztatón. 

2. oldal 

Kiborult kénsav, leesett helikopter 

PIRANDELLO A SZÍNHÁZBAN 
Luigi Pirandello Hat szereplő 
szerzőt keres című darabjának 
bemutatójával kezdi pénteken az 
évadot a Szegedi Nemzeti 
Színház. Az operisták Verdi Don 
Carlosát próbálják. 

4. oldal 

Szeged lakóinak egészségi álla-
potát és az azt befolyásoló té-
nyezők elemzését tartalmazza 
az a jelentés, amelyet nemrégi-
ben készített el az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat városi intézete. A be-
számoló a háziorvosok és a vá-
rosi gondozóhálózatok be-
teg-nyilvántartási adataira tá-
maszkodik. A jelentésből egye-
bek mellett kiderül, hogy Szege-
den szív-érrendszeri problémák-
kal jelentkeztek leggyakrabban 
a betegek családorvosaiknál. A 
kórok gyakoriságának listáján a 
második helyen a reumás beteg-
ségek szerepelnek. 

Csongrád megye székhelyén 
is növekszik az allergiások 
száma, változatlanul sok a túl-
súlyos, kövér ember. A kampá-
nyok ellenére sem csökken a 
dohányosok tábora, mint aho-
gyan az alkoholbetegek száma 
sem. 

Bővebben az 5. oldalon 

• ischaemiás 
szívbetegségek 

• rosszindulatú daganatok 
• cukorbetegség 
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