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• Az orvosi karok kettős élete 

Történelemkönyv 
vagy gyógyszer? 

Zavart keltett a szegedi 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
nyekben az a keddi hír, 
me ly sze r in t a z o rvos -
egye temek ka ra i össze-
vont egységkén t csat la-
koznának a leendő uni-
versitashoz. Dobozy Atti-
la, a SZOTE rektora azon-
ban e lmondta : szó sincs 
az integrációs elvek meg-
változtatásáról. 

Szerdán röppent fel a hír: 
Pokorni Zoltán oktatási és 
Gógl Árpád egészségügyi mi-
niszterek, valamint az orvos-
egyetemek rektorai megálla-
podtak abban, hogy az orvos-
tudományi egyetemek karai 
ne külön-külön, hanem össze-
vont centrumként csatlakoz-
hassanak a felsőoktatási integ-
ráció során az universitasok-
hoz. Az indoklásban az egész-
ségügyi tárca kabinetfőnöke 
arra hivatkozott, hogy a karok 
összevont egységként való 
csatlakozása lehetővé tenné az 
egészségügyi oktatás és az in-
tézmények által nyújtott orvo-
si ellátás finanszírozásának 
egységét. Ezt azért látják 
szükségesnek, mert az orvos-
egyetemek költségvetése 
összetett, hiszen működésüket 
külön forrásokból, nagyrészt 
az Országos Egészségügyi 
Pénztár fedezi. Az egészség-
ügyi Minisztérium szerint az 
államháztartási és a felsőokta-
tási törvény részben lehetősé-
get biztosít a centrumok kiala-
kítására, a még hiányzó jog-
szabályi feltételek pedig meg-
teremthetők. 

Ez az információ azért oko-
zott némi zavart az ügyben 
érintett városokban, így Sze-
geden is, mert a köztudatban 
mindeddig egy többkarú, egy-
séges Szegedi Egyetem szere-
pelt. A megállapodásról meg-
kérdeztük Dobozy Attilát, a 
Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem rektorát. 

• Eltérést jelent-e az eddi-
gi integrációs tervekhez 
képest a szerdai döntés? 
- Arról nem tudok nyilat-

kozni, hogy más egyetemi vá-
rosokban hogyan képzelték el 
az orvosi egyetemek és a töb-
bi felsőoktatási intézmény 
összevonását. Azt viszont 
nyugodtan állíthatom: az or-
vosi centrum létrehozása tel-
jes mértékben megegyezik a 
szegedi integrációs tervekkel. 
A Felsőoktatási Törvény 116. 
szakasza is azt mondja ki, 
hogy az egységes egyetemek 
létrejötte után a betegellátás 
úgynevezett egészségügyi 
központokban történik majd, 
közvetlenül az egészségügyi 
miniszter felügyelete alatt. 

9 Ez nem mond ellent an-
nak, hogy a Szegedi Egye-
tem többkarú, egységes in-
tézmény lesz? 
- Nem. Az orvosegyetemi 

karok ugyanis kettős minő-
ségben integrálódnak az egy-
séges egyetembe. Karai, mi-

vel oktatási tevékenységet 
folytatnak, külön-külön az 
egyetemi tanácshoz és az ok-
tatási miniszter felügyelete 
alá tartoznak majd. Ugyanak-
kor, mint betegellátást végző 
intézmények, egészségügyi 
centrumot is alkotnak, és ezt a 
tevékenységüket az egészség-
ügyi miniszter felügyeli. 

9 Mit jelent ez a pénz-
ügyekterén? 
- A SZOTE költségvetésé-

nek mindössze 30 százalékát 
kapja a felsőoktatási tevé-
kenységre, az Oktatási Mi-
nisztériumtól. Ez a graduális 
képzésekre kapott pénz az 
egységes egyetem kasszájába 
folyik majd be, és felhaszná-
lásáról az egyetemi tanács 
dönt, ez a testület utalja át a 
karokhoz. A fennmaradó 70 
százalékot egyrészt az OEP-
től kapjuk a betegellátásra, 
másrészt az októbertől az or-
vosegyetemekhez kerülő 
szakorvosképzésre, valamint 
az orvostovábbképzésre az 
Egészségügyi Minisztérium-
tól. Ezek a graduális képzés-
sel össze nem függő összegek 
az egészségügyi centrumba 
érkeznek majd, és ott döntünk 
a felhasználásukról is. 

9 A jelenlegi törvények 
lehetővé teszik ennek az 
elképzelésnek a megvaló-
sítását? 
- Az egészségügyi centru-

mok önálló gazdálkodását az 
államháztartási törvény teszi 
lehetővé. Mindössze egyetlen 
jogszabály-módosításra van 
szükség: azt a kormányhatá-
rozatot kell megváltoztatni, 
amely a centrumokat a „telep-
hely" kategóriába sorolja. 
Ehelyett „részjogkörű költ-
ségvetési egység" besorolást 
kell kapniuk. 

9 Rektor Úr szerint a 
most született megállapo-
dás csökkenti vagy növeli 
az integráció szükségszerű 
feszültségeit? 
- Szerintem minden józa-

nul gondolkodó ember belát-
ja, hogy megnyugtatóbb, ha a 
betegellátás és az oktatás fi-
nanszírozása megfelelően el-
különül. A klinikusok szem-
pontjából fontos, hogy a be-
tegellátásra kapott - a többi 
intézmény költségvetéséhez 
képest jelentős - összegeket 
ne vonhassák el más célokra. 
Ugyanakkor a többi karnak 
sem lenne jó, ha az egyetemi 
tanácsban azon kellene vitat-
kozni, hogy történelemköny-
vet vegyünk, vagy gyógy-
szert. 

Rácz Béla, a Szegedi Fel-
sőoktatási Szövetség elnöke 
kérdésünkre elmondta, a sze-
gedi integrációt előkészítők 
számára nem jelent újdonsá-
got a szerdai megállapodás. 
Az egészségügyi centrum lét-
rehozása ugyanis nemcsak a 
Felsőoktatási Törvényben, ha-
nem az itteni tervekben is rég-
óta szerepel. 

Keczer Gabriella 

Dobozy Attila: Szá sincs az integrációs tervek 
megvál toztatásáról . (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Elhalasztották a döntést a volt újszegedi pártházról 

Megoldás még a fasorban sincs 

• „Kárpátalja sorsa Magyarországon dől el" 

Az árvíz nem válogatott 
A Saj tóház k lub jában 

megta r to t t t a lá lkozóva l 
tegnap megkezdődött az 
alsóvárosi ferencesek ál-
tal rendezett kárpáta l ja i 
napok eseménysorozata. 
A sok érdeklődőt vonzó 
beszélgetésen Zelei Mik-
lós ( D é l m a g y a r o r s z á g ) 
kérdéseire Milován Sán-
d o r , a K á r p á t a l j a i Ma-
gyarok Kulturális Szövet-
ségének alelnöke, Gulácsi 
Lajos nyugalmazott refor-
mátus püspök , Bendász 
Dániel g ö r ö g ka to l ikus 
paróchus és Zatykó Lász-
ló a l s ó v á r o s i f e r e n c e s 
gá rd ián fej te t te ki véle-
ményét az árvíz kapcsán 
a kárpá ta l j a i magya rok 
helyzetéről. 

Milován Sándor értékelé-
sében úgy vélte, a kárpátaljai 
árvíz az évtizedek óta tartó 
erdőirtások miatt várható 
volt, ugyanakkor a leg-
rosszabbkor jött. A tartomány 
gazdasága mélyponton van, 
ezt jelzi, hogy a 700 ezres 
munkaképes lakosból mind-

össze 100 ezren dolgoznak a 
termelésben, 200 ezren pedig 
az adminisztrációban találnak 
állást. Ukrajna pillanatnyilag 
egy 50 milliós társadalom tel-
jes csődje, amelynek gazda-
sága szétesett, jövőjét pedig 
nem lehet megjósolni. A kár-
pátaljai 1 millió 300 ezres tel-
jes lakossághoz képest a 400 
ezres munkanélküliség igen 
magas. Milován Sándor ki-
emelte, hogy a magyarországi 
segítség kétszeresen is idejé-
ben érkezett. Egyfelől a gátak 
átszakadása után nem sokkal 
már magyar kenyér érkezett a 
kárpátaljai falvakba, másfelől 
pedig a magyar segélyek 
megmozgatták az amúgy a 
katasztrófák eltusolására be-
rendezkedett ukrán hatóságo-
kat, és a jelek szerint meg-
kezdődött a tavaszi újjáépí-
téshez szükséges építőanya-
gok szállítása. (Építőanyagra 
és szakemberekre továbbra is 
szükség van az árvízsújtott 
falvakban.) A találkozó egy-
ház vendégei megerősítették, 
hogy a Kárpátaljára érkező 
segélyek elosztása rendben 

zajlott, a média által felkapott 
visszaélések csak híresztelé-
sek voltak. 

Gulácsi Lajos református 
püspök úgy gondolta: az ár-
víz annyira rossz életkörül-
mények között érte az embe-
reket, hogy már szinte kedve-
ző volt. A püspök szerint a 
kárpátaljai falvak az árvíz 
nélkül, az áram- és vízszüne-
tek közepette nehezen vészel-
ték volna át a beköszöntő te-
let. Gulácsi Lajos, aki maga 7 
évig volt szovjet munkatábor-
ban, a kárpátaljai református 
egyház megerősödéséről szá-
molt be, és kiemelte, hogy a 
katasztrófa tovább erősítette 
az emberekben a hitet, hogy 
nincsenek magukra hagyva. 
Hasonlóan vélekedett a sze-
gedi ferences rendfőnök, 
Zatykó László is, aki koráb-
ban két évig szolgált Husz-
ton: a városka ruszin polgár-
mesterének köszönő levelé-
ből idézve elmondta, az árvíz 
nem válogatott a nemzetisé-
gek között és megmutatta, 
hogy a közös sorsban élőknek 
közösen kell szembenézniük 

a problémákkal. A jövőt, 
folytatta a ferences testvér, 
csak ebből az közös akarat-
ból, és nem politikai jóslatok-
ból lehet kiolvasni. 

A beszélgetők a kárpátaljai 
jövővel kapcsolatban úgy vél-
ték: a magyarok számára két 
segítség ígérkezik. Egyik, Gu-
lácsi Lajos püspök és Bendász 
Dávid esperes szerint, az egy-
házak bizakodást és tartást 
adó jelenléte, amely a leg-
rosszabb gazdasági helyzet-
ben is összetartó erőt jelent, 
másik pedig, Milován Sándor 
véleménye szerint az anyaor-
szág megerősödése. A hatá-
ron túli magyarok sorsa Ma-
gyarországon dől el - hangsú-
lyozta a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség alelnö-
ke. Amennyiben az anyaor-
szágban van politikai kitartás, 
eléri céljait és betölti azt az 
európai szerepet, amelyre je-
lenleg készül, akkor ez a gaz-
dasági problémák és a hatá-
rátkelési zavarok ellenére is 
döntő lesz a környező ma-
gyarság fennmaradásában. 

P a n e k Sándor 

Éva eltánt 
9 Szeged (MTI) 

Szegeden eltűnt egy fiatal 
nő - közölte pénteken Tu-
czakov Szilvána, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sajtóreferense. 

A 25 éves Varga Éva még 
november 6-án távozott la-
kásáról ismeretlen helyre, s 
azóta nyomaveszett. A rend-
őrség a lakosság segítségét 
kéri felkutatásához. 

A 175 centiméter magas, 
barna vállig érő hajú, normál 
testalkatú nő eltűnéskor 
drapp alapszínű, barna szar-
vas- és virágmintás átmeneti 
félkabátot, farmernadrágot 
és barna bakancsot viselt. 

Aki bármilyen informáci-
óval tudja segíteni a rendőr-
ség munkáját, hívja a 62/ 
477-577-es telefonszám 15-
24-es mellékét, vagy a 107 
hívószámot. 

A Bal fasori egykori pár tház négy szintjét a SZOTE Főiskolai Kara lakja . Két, üresen álló emeletét évek óta 
nem tudják megszerezni. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A r e n d s z e r v á l t á s ó ta 
igen hányatot t a sorsa a 
Bal fasor i egykori párt-
épületnek. Lakók és ke-
ze lők j ö t t e k - m e n t e k , a 
jogok is vándorol tak . Ál-
l andó a d o l o g b a n csak 
az , hogy a Szent-Györ-
gyi Albert Orvostudomá-
nyi E g y e t e m Fő isko la i 
Kara ott szeretné végleg 
és m e g f e l e l ő k ö r ü l m é -
nyek között elhelyezni a 
s z o c i á l i s m u n k á s k é p -
zést. A tegnapi közgyű-
lés előtt úgy tűnt, végre 
rendeződhet az ingatlan 
s o r s a , és e n y h ü l h e t a z 
egye tem krónikus hely-
hiánya is. De kiderült: a 
m e g o l d á s még a f asor -
ban sincs. 

Majd tíz éve annak, hogy 
a Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem Fő-
iskolai Kara helyet kapott a 
Bal fasor 39-45 szám alatti 
épületben. Azóta remény-
kednek abban, hogy hosszú 
távra birtokba vehetik a volt 
pártházat. Ez ugyanis enyhí-

tene az intézmény krónikus 
helyhiányán. Ám végleges 
döntés még mindig nem szü-
letett, annak ellenére, hogy a 
tegnapi közgyűlési előter-
jesztésben a használati jog 
határozatlan időre szóló át-
adása szerepelt. A városa-
tyák azonban másképp dön-
töttek... 

Minden szinten 
szinte minden 

Az MSZMP megyei szer-
vezete még a rendszerváltás 
előtt felajánlotta a SZOTE 
Főiskolai Karának, hogy a 
nyolcemeletes pártházban 
helyet biztosít az újonnan 
indított, és az egyetemi épü-
letekből helyhiány miatt ki-
szoruló szociál ismunkás 
képzés számára. A rend-
szerváltáskor azonban az 
épület az Állami Vagyonke-
zelő tulajdonába került, az 
pedig pályázatot írt ki a ház 
közcélú hasznosítására. Pá-
lyázott a SZOTE, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
és a városi önkormányzat is. 

Az ügyben salamoni döntés 
született: az épület kezelői 
jogát egyharmad-egyhar-
mad arányban felosztották a 
pályázók között. Ekkor kö-
télhúzás kezdődött a nyerte-
sek között, akik azt is ta-
pasztalhatták, hogy közös 
lónak tényleg túrós a háta. 
A saját két-két szintjéért 
mindenki maga felelt 
ugyan, de a földszintet kö-
zösen használták, a - nem 
éppen hálás - gesztori fel-
adatokat pedig a SZOTE 
látta el. Később az önkor-
mányzat, mint iskolafenn-
tartó átadta a saját két szint-
jének kezelői jogát a Cson-
ka János szakközépiskolá-
nak, később pedig az Újsze-
gedi Gimnázium költözött 
ide. Közben a szociális 
munkás szakon a hallgatói 
létszám egyre duzzadt, ezért 
az orvosegyetem felajánlot-
ta a JGYTF-nek: kibővíti a 
főiskola Teleki Kollégiu-
mát, ha cserébe megkaphat-
ják a Bal fasoron a tanár-
képző két szintjét is. Ez 
1995 nyarán megtörtént. 

Kis csomag 
a nagy csomagban 

A következő évben az új-
szegedi Gimnázium is ki-
költözött az épületből, a 
SZOTE pedig jelezte az ön-
kormányzat felé, hogy szí-
vesen átvenné az így lakó 
nélkül maradt szintek keze-
lői jogát is. A hallgatóknak 
ugyanis a Bal fasorról külső 
helyszínekre kellett órákra 
járniuk, míg ugyanabban az 
épületben üresen állt két 
szint. Közben azonban már 
elkezdődtek az önkormány-
zat és az Universitas közötti 
tárgyalások az Öthalmi úti 
volt szovjet laktanya csere-
ingatlanairól , így a volt 
pártingatlan kis csomag lett 
a nagy csomagban. Mind-
össze abban sikerült megál-
lapodni, hogy a két önkor-
mányzati szintet 1998 máju-
sáig használhatja a SZOTE, 
a közgyűlés pedig ezután 
dönt a kezelői jog tartós át-
adásáról. Az orvosegyetem 
birtokba is vette, sőt, több-
százezer forintért fel is újí-

totta az újonnan nyert teriile-
tet. 

Mit terem 
a türelem? 

A tegnapi közgyűlés elé 
terjesztett javaslat még azt az 
elképzelést tartalmazta, hogy 
a Bal fasori épület első és má-
sodik emeletének használati 
jogát határozatlan időre kapja 
meg a SZOTE. Ám a tulajdo-
nosi bizottság módosító javas-
lata és a képviselők többségé-
nek akarata megváltoztatta ezt 
a tervet. A tulajdonosi bizott-
ság azt javasolta, hogy az in-
gyenes használati jogot - ki-
zárólag oktatási célra - csu-
pán ez év végéig engedélyez-
ze a képviselőtestület. A bi-
zottság azzal indokolta a ha-
táridő kikötését, hogy ezáltal 
érdekeltté teszi a SZOTE-t az 
önkormányzat és az universi-
tas közötti ingatlancsere-
programról folyó tárgyalások 
eredményes befejezésében. 
Az ingyenes használat határ-
idejének lejártával az ingat-
lancsere-megállapodásban 
rögzítik majd a felek az épület 
használatának további módját 
és feltételeit. Ha az egyetem 
az oktatás zavartalansága ér-
dekében szükségesnek látja 
javítási vagy átalakítási mun-
kák elvégzését, azt saját költ-
ségén elvégezheti, ám a hasz-
nálati jog megszűnése esetén 
az elvégzett beruházások költ-
ségét a tulajdonos nem téríti 
meg. 

Vagyis az épület sorsa nem 
dőlt el véglegesen. És nem ol-
dódott meg a főiskolai hallga-
tók elhelyezésének gondja 
sem. Hiszen egy állami intéz-
mény, mely az adófizetők 
pénzéből gazdálkodik, aligha 
költhet milliókat egy olyan 
épületre, amelyből esetleg 
egy év múlva üres kézzel tá-
voznia kell. Pedig az önkor-
mányzati szintekre ráférne a 
felújítás. Az egyetemnek pe-
dig azért kellene a hely, mert 
társadalmi, munkaerőpiaci 
igény van a képzési rendszer 
bővítésére, színesítésére. A 
bökkenő csak az, hogy új ok-
tatási programok támogatásá-
ra lehet pályázni, infrastruktú-
rára viszont nem. Azt helyben 
kellene megoldani. 

H. Sz.-K. G. 


