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TÉMÁINKBÓL 

MARADÓ FALUGAZDASZOK 
A falugazdász-hálózat további 
működése érdekében kért 
segítséget a Csongrád megyei 
önkormányzat 
képviselő-testületétől Murányi 
László képviselő. Eldőlt: a 
megyében állásukban maradnak 
a mezőgazdasági szakemberek. 

3. oldal 

ÜDÜLÉSI CSEKK KULTÚRÁRA 
Üdülési csekkekkel akár a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
előadásaiért is fizetni lehet a 
kulturális tárca és az utalványt 
kibocsátó Nemzeti Üdülési 
Alapítvány megállapodásának 
értelmében. 

4. oldal 

TAVASZI FESZTIVÁL 
Március 21 -én az Apácák című 
musicallel a Szegedi Nemzeti 
Színházban nyitják meg a 
második Szegedi Tavaszi 
Fesztivált. A szervezők ígérik: a 
koncertek, előadások jól illenek 
majd a nagyhét hangulatához. 

4. oldal 

GANXSTA A HÓHÉR 
Hóhért játszik az ismert rapper, 
Ganxsta Zolee Tímár Péter . 
középkori komédiájában. Az 
énekes tökéletes a 
hóhérszerepre, bár a rendező 
eredetileg kopasz és borotvált 
arcú figurát képzelt el bakóként. 

6. oldal 

A miniszterellik 
ígérete szerint 

az M5-is autópálya 

3 1 1 
nap múlva er Szegedre! 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Egyre több a tüdőgyulladással lázzal, fájdalommal járó megbetegedés 

Megjelent az influenzavírus 

A gyermekorvosi rendelőkben egymásnak adták tegnap a „kilincset" a kis betegek Fotó: Karnok Csaba 

Viharos tempóban nő az influenzás megbetegedések száma az 
országban. Mind az A mind a B vírus megjelent a szomszédos 
megyékben is. Nálunk a vírusos eredetű tüdőgyulladások, lég-
úti fertőzések magas száma jelzi a járványveszélyt. 

Bács-Kiskun megyében „B", Békés megyében pedig „A" és „B" típusú 
vírust is kimutattak a betegek szervezetében, így fennáll a veszélye, 
hogy hamarosan Csongrád megyében terjedni kezd az influenza. A me-
gye háziorvosai egyelőre nyolc influenzaszerű megbetegedést jelentet-
tek, ám az utóbbi napokban megnövekedett a vírusos eredetű tüdő-

gyulladások és légúti fertőzések száma. Ugyanezt erősítette meg a tisz-
tiorvosi szolgálat megyei intézetének járványügyi vezetője is. 

A hét vége óta egyre több a betegség miatt hiányzó diák a Bálint 
Sándor Általános Iskolában is, de egyelőre még nem kirívó a hiány-
zók száma, az intézményvezetők a város többi intézményében sem 
tapasztaltak járványt. A szakorvos azonban felhívja rá a figyelmet: 
sok beteg napokig, akár hetekig is kezeli magát, és csak „végső eset-
ben" fordul szaksegítséghez. 

írásunk a 3. oldalon 

Szállást 
adtak 
a gazdáknak 
Mégsem kellett sátorban alud-
niuk a fővárosban tüntető 
Csongrád megyei gazdáknak az 
első éjszaka: a Matáv Postás-
sportcsarnokában pihenhettek, 
tisztálkodhattak. 

Meglepődtek a Budapesten tün-
tető Csongrád megyei gazdák, 
amikor hétfőn öt-hatszáz fős ün-
neplő tömeg várta őket teával, 
pogácsával és szendvicsekkel. A 
hetven gazda eredetileg unszim-
pátiára számított. Bár a Felszaba-
dulás téren egyhetes sátorozásra 
készültek, mégsem kényszerül-
tek a hideg sátorban és hálózsák-
ban aludni. Mint azt Kispál Fe-
renctől, a Magosz helyi elnökétől 
megtudtuk, a Matáv XIV. kerületi 
Postás-sportcsarnokában 18 tün-
tetőt szinte szállodai körülmé-
nyek között helyeztek el, de a 
többieknek sem kellett fagyos-
kodniuk, hiszen a csarnok fűtött 
helyiségeiben kaptak éjszakai há-
lóhelyet. A szállás ráadásul közel, 
alig három-négy kilométerre ta-
lálható a Felszabadulás tértől. 

- Fürödhettünk, borotválkoz-
hattunk, ezért reggel kipihenten 
ébredtünk, hogy a déli tüntetés 
előtt elvégezzük az utolsó simí-
tásokat az átnyújtandó petíción-
kon, melyet az érdekképviseleti 
szervek délelőtt sorra aláírtak -
mondta lapunknak Kispál Fe-
renc tegnap nem sokkal azelőtt, 
hogy megkezdődött volna a Kos-
suth téri tüntetés, melyről bő-
vebben a 2. oldalon olvashatnak. 

B. K. A. 

Ajándékkoncert a Délmagyarország előfizetőinek 

Ma: Korda György és Balázs Klári 
Ma Szegeden folytatódik Korda György és Balázs 
Klári ajándékkoncert-sorozata, melyet lapunk 
szervezett előfizetői számára a megye öt vá-
rosában. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hódmezővásárhely és Makó után ma Szegeden 
ad koncertet szerencsés előfizetőinknek az örök 
ifjú énekes házaspár, Korda György és Balázs 

Klári. A szegedi előadásra 650 darab jegyet sor-
soltunk ki azok között, akik a Délmagyarország-
ban megjelent kérdésünkre helyesen válaszol-
tak. A koncert este 6 órakor kezdődik a Szegedi 
I f j ú s á g i H á z b a n . 

Aki eddig nem vette át jegyét még megteheti, dél-
után háromnegyed 5-ig a Sajtóház ügyfélszolgála-
tán, vagy 5 órától a helyszínen. 

(A nyertesek listáját február 11-i számunkban 
közöltük.) 

107 álláshely megszüntetéséről szavaz a közgyűlés pénteken 

Közalkalmazottakat bocsátanak el 
Álláshelyeket szüntet meg a 
szegedi önkormányzat a Somo-
gyi-könyvtárban és a rendelő-
intézetnél is: 47 és fél státust 
vonnak el. Pénteken dönt a köz-
gyűlés a közoktatásban terve-
zett leépítésekről is, amely kö-
zel hatvan státust érint. 

A közelmúltban jelentette be 
Szeged polgármestere, hogy a 
közoktatásban foglalkoztatot-
tak létszámát 48 fővel csök-
kentik, és az igazgatóhelyette-
sek kedvezményeit (több mint 
11 státusnyi) is elvonják, ame-
lyet esetleg további elbocsátá-
sokkal gazdálkodnak ki az in-
tézményvezetők. Minderről a 
pénteki közgyűlés határoz, to-
vábbá valószínűleg könyvtári 
és egészségügyi dolgozókat 
küldenek el. 

A Somogyi-könyvtárt is érinti a tervezett létszámleépítés Fotó: Schmidt Andrea Folytatás az 5. oldalon 

A hibás konténereket nem tudják megmozdítani 

Más kukájába 
hordják a szemetet 

Egy kis Kelet-Európa a Sólyom utcában Fotó: Karnok Csaba 

A tulajdonosok, és nem a kör-
nyezetgazdálkodási kht. felada-
ta a mozdíthatatlan szemetes-
konténerek megjavíttatása. A 
Sólyom utca egyik kukájába -
állítják - esténként autóval 
csempészik a hulladékot. 

Naponta átlag háromszázötven 
700 és 1100 literes gurulós sze-
métgyűjtőt mozgatnak meg a 
Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. hulladékgyűjtő autóin szol-
gáló munkások, ám az elromlott, 
vagy földbe ragadt kukákat nem 
tudják kiüríteni. A lakók ebből 
persze csak azt látják: a szolgálta-

tó nem szállítja el a szemetet, 
ami így lassan túlcsordul a gyújtó 
peremén. A Sólyom utca egyik 
gyűjtőjének szemétrengetegét 
azonban egy nyugdíjas nő azzal 
indokolta: autóval érkező idege-
nek csempésznek hulladékot a 
kerekes konténerbe. 

A környezetgazdálkodási kht. 
szakemberei szerint a nagy, kere-
kes gyűjtőedények többsége 
húsz-huszonöt éves, és előfor-
dult, hogy a gyanús tartalom -
évek alatt - szétmarta még az 
alumíniumot is. 

Részletek az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

