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Négy portán kellett kiirtani a tyúkokat 

Baromfipestis-gyanú 
Kübeken és Röszkén 
Folytatás az 1. oldalról 

A főállatorvos úgy véli, még ide-
jében sikerült fölfedezni a fertő-
zést. Erre lehet következtetni ab-
ból, hogy egy hét alatt újabb gya-
nús eset nem fordult elő. 

A röszkei Galgóczi Józsefné 
szombaton vásárolt húsz hathe-
tes, előnevelt csirkét (darabját 
350 forintért) egy kübekházi nő-
től, aki az újságban hirdette ma-
gát. - Kiss Zoli százat vett tőle, 
de neki is mind elpusztultak. A 
nő helybe hozta a csirkéket, 
amelyek hétfőn már gunnyasz-
tottak az ólban. Szóltam az állat-

orvosnak, aki felírt gyógyszert, 
de nem hatott. Ment a hasuk, vé-
res volt az ürülékük - mesélte 
tegnap Galgócziné. A 67 éves 
asszony elmondta, keddre két 
csirke megdöglött, azokat elásta, 
s megint szólt az állatorvosnak. 
Később mindegyik megdöglött, a 
18 - szerinte egészséges - tyúkját 
pedig leoltották, fertőtlenítették 
az ólat, elvitték a takarmányt, a 
darát és a tápot, hogy ne terjed-
jen tovább a fertőzés. Az asz-
szonynak nem maradt baromfi-
ja. Eta néni úgy tudja, hogy a fa-
luban csak ketten vásároltak a 
kübekházi nőtől. 

Galgóczi Józsefné üres baromfiudvara Fotó: Segesvári Csaba 

Az idén hetvenöt évesek 

Az élettani társaság 
vándorgyűlése 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden tartja vándorgyűlését 
a Magyar Élettani Társaság jú-
nius 7 - 9 . között. Az egyik leg-
tekintélyesebb hazai orvos- és 
biológiatudományi konferenci-
án az élettan különböző terü-
letein dolgozó kutatók, klini-
kusok és elméleti szakemberek 
vi tat ják meg legújabb tudomá-

nyos eredményeiket. Az idén 
hetvenöt éves társaság -
amelynek létrehozásában 
Szent-Györgyi Albert is fontos 
szerepet vállalt - legutóbb hat-
vanhárom éve tartotta gyűlé-
sét Szegeden. A konferencia 
főszervezője Toldi József pro-
fesszor, az SZTE összehasonlí-
tó élettani tanszékének veze-
tője. 

Jól halad a gazdaságtudományi kar új otthonának felújítása 

Bontottak, most építenek 
Jó ütemben halad a Szegedi Tudomány-
egyetem Gazdaságtudományi Karának jövő 
tavasztól o t thont adó épület felújítása. A 
szegedi Kálvária sugárút elején álló ingatlan 
rekonstrukciójára közel 465 millió forintot 
költ a felsőoktatási intézmény. 

Műemléknek minősül a szegedi Kálvária su-
gárút elején álló, legutóbb a Kossuth Zsu-
zsanna egészségügyi szakközépiskolának he-
lyet adó ingatlan. Ezért külsőleg nem, de be-
lül átalakítható a 126 éves épület. A Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) Gazdaságtudo-
mányi Kara (GTK) új elhelyezését eredmé-
nyező beruházás terveit Koczor György sze-
gedi építész készítette. Az 1880-ban fölhú-
zott, végleges formáját az emeletráépítéssel 
1928-ban elnyert épület rekonstrukciója 
megvalósítására kiírt közbeszerzési pályáza-
tot az ugyancsak szegedi Lépték Kft. nyerte. 
A nagyszabású munkát idén tavasszal kezd-
te, és 2007. február 1 l-re kell befejeznie a ki-
vitelezőnek - tudtuk meg Rovó Istvántól, az 
SZTE főmérnökétől. 

A bontást befejezték, így a munka harma-
dával végeztek, ami annak is köszönhető, 
hogy naponta 100-150 ember dolgozik az 
épületben. Most a szerkezetépítésen a sor, az-
tán a gépészeti, majd a burkolási munka kö-
vetkezik. 

A felújítás eredményeként a földszinten 
kap helyet a hallgatói bolt és több, az ügyin-
tézéshez szükséges iroda. Az első emelet fo-
gadja be a multimédiás termet, a laborokat, a 
szerverszobát. A második emeletet a dékáni 
hivatal veheti birtokba. A harmadik emelet 
az intézetvezetői és a tanszéki munkaszobá-
ké. A most beépített tetőtérrel - a korábban 
hasznosított területhez képest - 306 négy-
zetmétert nyernek, így helyet találtak újabb 
tanszéki helyiségeknek, öltözőknek és a gé-
pészeti berendezéseknek. A belső udvaron 
pedig fölépül a tervező által „kábakőnek" be-
cézett, 96 négyzetméteres, kétszintes, a föld-
szintről megközelíthető „torony", ahol mul-
timédiás és folyóiratolvasó-terem szolgálja 
az oktatást. A falakon belüli teret az eddigi-
eknél jobban hasznosítják, így összesen 2166 
négyzetméteres lesz a GTK új birodalma. 

ú . i . 

„Kalapot is cserél" a patinás belvárosi palota Fotó: Schmidt Andrea 
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A FELÚJÍTÁS ARA 
A Kálvária sugárúti ingatlant a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományától vásárolta meg a GTK, 
a költségekhez az SZTE 40 százalékkal járult hozzá. A rekonstrukcióhoz 100 millió forintot a Nemzeti fej-
lesztési terv részét képező HEFOP pályázaton nyert az SZTE, amit kiegészített saját (kari és az intéz-
ményközponti) pénzforrásaival. A felújításra összesen 465 millió forintot költhet a szegedi egyetem. 

Csőtörést színlelve lopott 
ékszereket a Batthyány utcában 
Ismeretlen férfi csöngetett be a szegedi Batthyány 
utca egyik lakójához április 5-én, a délelőtti órák-
ban. Azt mondta, házában csőtörés van, és szeretné 
megnézni a fürdőszobát, hátha megtalálja a problé-
ma okát. A nézelődés közben az ott lakó figyelmét 
kijátszva 55 ezer forint készpénzt és arany ékszere-
ket vett magához, ezzel háromszázezer forint kárt 
okozva a tulajdonosnak. A lopással egy ötven év kö-
rüli, 165-170 cm magas, zömök testalkatú, sötét-

barna bőrű férfit gyanúsítanak. A tettes sötétkék 
dzsekit, baseballsapkát és barna nadrágot viselt. 
Aki a bűncselekménnyel vagy a tettessel kapcsolat-
ban információval rendelkezik, jelentkezzen a Sze-
gedi Rendőrkapitányságon (Párizsi krt. 16-22.) vagy 
telefonon a 62/562-400-as szám 1109-es mellékén. 
Hívhatják a 107-es és 112-es segélyhívókat is, vala-
mint a Telefontanú 06-80/555-11 l-es vonalát. A 
nyomravezető 100 ezer forint jutalomban részesül. 

Három baleset egy óra alatt - A sziksósi busz két és fél órát késett 

Egyetlen dugó volt a délutáni csúcsban Szeged 
Folytatás az 1. oldalról 

A túlpart, Szeged is beállt: a Szil-
léri sugárúton csak araszoltak a 
négykerekűek a nagykörút felé. 
Sokan a bedugult Bertalan híd fe-
lől a Belvárosi híd felé próbáltak 
menni, de a Felső Tisza-parton 
és a József Attila sugárúton is a 

nagykorúiig tartott a kocsisor. 
Akik ezzel próbálkoztak, csapdá-
ba estek. A forgalom annyira le-
lassult, hogy a Novotel Szálló és 
a múzeum között hét darab ki-
lences trolit lehetett megszámol-
ni a kocsisorban. 

Tímár Andrea éppen lekanya-
rodott Szeged belvárosa felé, 

amikor megállítottuk. Azt 
mondta, háromnegyed órája pró-
bál Újszegedre jutni, de ebben a 
tempóban még legalább ennyi 
idő, mire átér, úgyhogy inkább 
sétál egyet a belvárosban. Úgyis 
akart venni egy lábujjközös pa-
pucsot - tette hozzá nevetve. 

Csak hat óra tájban gyorsult 

föl a forgalom. A makkosházi Vo-
lán-végállomáson azt mondták, 
a legtöbbet egy 84-es járatuk állt 
a hídon, körülbelül egy órát. A 
Mars téri járatoknál teljesen föl-
borult a menetrend: a Dorozs-
mai úti baleset miatt az egyik 
irány, a hídi baleset miatt a má-
sik állt be. De a dorozsmai jára-

Három autó ütközött a szegedi Bertalan hídon - perceken belül megbénult a forgalom Fotó: Karnak Csaba 

tok egy, másfél órát is késtek. A 
forgalomirányító azt mondta, a 
csúcstartó az a sziksóstói 7F-es 
autóbusz lett, amelyik két és fél 
órát állt dugóban. 

MOLNÁR B. IMRE 

BERTALAN HID, DOROZSMAI ÜT. 
M5-ÖS 
Negyed öt körül a Bertalan hídon 
egy teherautó jött Újszegedről 
Szegedre. A belső sávból ki akart 
sorolni, de nekiment egy vele azo-
nos irányba haladó Volkswagen-
nek. Úgy lökte át az út túlsó olda-
lára a másik kocsit, hogy egy Da-
cia Szeged felől hátulról bele-
szállt. A rendőrök a hidat egy órá-
ra teljesen lezárták. Ezután nem 
sokkal, a Dorozsmai úton kísérte-
tiesen hasonló baleset történt. Egy 
Szeged felé haladó román kamion 
áttért a külső sávba, de nekiütkö-
zött egy vele azonos Irányba hala-
dó Volkswagennek. A személykocsi 
besodródott a szemközti sávba, 
ott ütközött egy teherautóval és 
egy Forddal. Itt is teljes útzár mel-
lett helyszíneltek este hat óráig. 
Negyed hatkor az M5-ös autópá-
lyán egy német állampolgár 
BMW-jével a szalagkorlátnak csa-
pódott. 

HÍREK 
BEKÖLTÖZTEK 
AZ ELSŐ LAKÓK 
Lezárult a szociális bérlakások 
első pályázati köre, tegnap 
beköltözhetett az első tizennyolc 
család a szegedi önkormányzat 
Cserzy Mihály utca 3-5-7. szám 
alatti új társasházába. A 
mozgáskorlátozottak számára is 
megközelíthető földszinti lakások 
közül egyet vettek át a lakók. A 
második emeleti lakás kulcsait 
Sárdi Róbertnek és családjának 
Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester és Németh István, 
az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója 
adta át. A három lépcsőház 442 
millió forintból épült, a következő 
pályázati kört az ingatlankezelő 
nyár végéig bonyolítja le. 

FÜVÉSZKERTÉSZ NAP 
Orchideáktól pálmákig, 
rovarfogó növényektől 
kaktuszokig, kertgondozásban 
hasznosítható kisgépektől 
kaspókig, és persze szakemberek 
tanácsaiig - ezek fogadják 
vasárnap délelőtt 10-től a 
füvészkertész nap alkalmából a 
Szegedi Tudományegyetem 
botanikus kertjébe érkezőket. 
Növények, kertek szakértői 
válaszolnak az érdeklődő 
kertbarátok kérdéseire. Amíg a 
szülők a növényekkel 
ismerkednek, a gyerekek játékos 
vetélkedőkön vehetnek részt, s 
minden, 14 év alatti gyermek 
ajándéknövényt kap. 

A BARITONISTA VERSDÍJA 
A Tisza-parton és a Mondd hova 
tűntek... című hexameteres 
verselésű költeményeivel a zsűri 
"különdíját nyerte el a IX. 
országos aquincumi 
költőversenyen Bátki Fazekas 
Zoltán, a Szegedi Nemzeti 
Színház magánénekese. A 
népszerű baritonista - aki 
rendszeresen fellép az 
Operaházban is - korábban több 
elismerést nyert már verseivel, 
sőt önálló kötete is megjelent. 


