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Bihari Vilmosé a fődíj O 

A Szegedért 
Alapítvány díjazottjai 

Akiknek nem jó a praxisjog 

Üzemorvosok" bajai ## 

Szemerédi doktor kórházi orvosból lett háziorvos. A maga építette rendelőjében dolgozik. 
(Fotó: Karnok Csaba) 

Csernus Sándort 
kitüntették 

DM-információ 
Március 11-én 19 óra-

kor a Szegedi Nemzeti 
Színházban rendezik meg 
a Szegedért Alapítvány 
hagyományos díjátadó 
gálaestjét, ahol az alapít-
vány elnökségének dönté-
se alapján Bihari Vilmos, a 
pick Rt. vezérigazgatója 
veheti át az idei fődíjat. A 
kuratóriumok hétfőn dön-
töttek az alapítvány díja-
zottjairól és a pályázati tá-
mogatások odaítéléséről. 

A Tudományos Kuratórium 
díját Mészáros Rezső, a Szege-
di Universitas rektora kapta. 
Kongresszuson való részvételre 
25 ezer forintos támogatást ítélt 
meg a kuratórium Lukácsi An-
gélának, Rojkó Líviának, 45 
ezer forintot: Kiss Adriennek, 
50 ezer forintot: Klement Évá-
nak, Kukovecz Akosnénak, 
Papp Tamásnak és Szigeti 
Zsoltnak, 55 ezer forintot Szo-
boszlai Ildikónak. Kongresszus 
szervezésére 50 ezer forintot 
kapott: SZTE Germán Filológi-
ai Intézet és SZTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszék, 150 ezer 
forintot kapott: SZTE Farma-
kológiai és Farmakoterápiai In-
tézet, politológus vándorgyűlés 
szervezésére 50 ezer forintot a 
PTT Dél-Alföldi Regionális 
Tagozat. Könyvkiadásra 50 
ezer forintot kaptak: Blazovich 
László, Büky László, Horváth 
Ferenc, Kanyó Ferenc, Szabó 
József, SZTE Juhász Gyula 
Felsőoktatási Kiadó és a Tisza-
táj Alapítvány. 

A Művészeti Kuratórium 
díját idén Nóvák András festő-
művész veheti át. A kuratóri-
um kiállításra 50 ezer forint 
támogatást ítélt meg: Bánvöl-
gyi Lászlónak, Fűz Veroniká-
nak, Mráz Jánosnak, jubileu-
mi kiállításra 80 ezer forintot 
Aranyi Sándornak. A Szeged-
től Szegedig antológia megje-
lentetésére 50 ezer forintot a 
Bába és Társai Kiadónak, fu-
volaversenyen való részvétel-
re 30 ezer forintot Gyovai 
Andreának, Szent István érem 

Munkatársunktól 
Ökumenikus farsangi bált 

rendez február 25-én 19 óra-
kor a Dugonics András Pia-
rista Gimnázium dísztermé-
ben az „Örömteli Fény" Ala-
pítvány, a felsővárosi katoli-
kus plébánia ifjúsági közös-

rekonstrukciójára 50 ezer fo-
rintot Józsa Gábornak, zongo-
raversenyen való részvételre 
30 ezer forintot Kerényi Mari-
onnak, 50 ezer forintot a Sze-
ged folyóirat kiadására. 100 
ezer forintot ítélt meg a kura-
tórium a Szeged Táncegyüt-
tesnek nemzetközi néptáncta-
lálkozó rendezésére és a Szöl-
lősy Vonósnégyesnek hang-
versenyeken való részvételre, 
150 ezer forintot a SZTE 
Konzervatóriumnak a Simán-
di-énekverseny megrendezé-
sére, 50 ezer forintot Tandi 
Lajosnak könyvkiadásra, 80 
ezer forintot a Tápai Hagyo-
mányőrző Egyesületnek Nép-
művészeti egységcsomag ké-
szítésére és Temesi Máriának 
CD kiadására. 

A Társadalmi-Állampolgá-
ri Kuratórium díját idén Ko-
vács László szülész-nőgyő-
gyász professzor kapja. 100 
ezer forintot ítélt meg a kura-
tórium hangversenyek rende-
zésére a Szegedi Zsinagógáért 
Alapítványnak, 75 ezer forin-
tot millenniumi műveltségi 
vetélkedőre a Bartók Béla 
Művelődési Központnak és a 
csillagászati oktatás fejleszté-
sére a Csillagvizsgáló Alapít-
ványnak. 50 ezer forintot ka-
pott az Értelmiségi Klub mű-
ködtetésére a Csongrád Me-
gyei TIT, Csúri Károlyné Ber-
linben megrendezendő könyv-
kiállításra, Rozgonyiné Mol-
nár Emma Kazinczy verseny 
rendezésére, a SZTE Közmű-
velődési Tanszék és a SZTE 
Néprajzi Tanszék konferencia 
szervezésére. 100 ezer forint-
tal támogatják az Értelmi Fo-
gyatékosok Csongrád Megyei 
Szervezetének kulturális ren-
dezvényét, a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi 
Egyesület ornitológiai kutatá-
sait, a Százszorszép Gyermek-
ház Gyermek Néptáncfeszti-
válját, a Szegedi Mozgássé-
rültek Alternatív Egyesületé-
nek tolókocsis ügyességi ke-
rékpáros versenyét, ugyancsak 
100 ezer forintot kapott Niko-
lényi István könyvkiadásra. 

sége, az EFFATA if júsági 
együt tes és a Református 
Egyetemi Lelkészség gyüle-
kezetének tagjai. 

Az est programjában töb-
bek között jelmezverseny, 
táncbemutató és tombola is 
szerepel. 

Nem a d h a t ó el és 
nem is fo ly ta tható a 
praxisjog a területi ellá-
tási kötelezettség nélkü-
li háziorvosok és a házi 
gyermekorvosok eseté-
ben. Magyarországon 
körülbelül 5 0 0 orvost 
érint hátrányos megkü-
lönböztetés; Szegeden 
21-en tartoznak ebbe a 
körbe. 

Diszkriminatívnak ítélik 
a praxistörvényt a „területi 
ellátási kötelezettség nélkül 
dolgozó" háziorvosok és há-
zi gyermekorvosok , mert 
esetükben a praxisjog nem 
adható el és nem folytatha-
tó, mint a területi ellátási 
kötelezettséggel bíró házior-
vos kollégáik esetében. Sze-
geden 21 területi ellátási kö-
telezettség nélküli háziorvos 
tevékenykedik, képvisele-
tükben Nagy Mária, Kasza 
Mária és Szemerédi István 
mondták el sérelmeiket, ele-
mezték a praxistörvény rá-
juk nézve igazságtalan vol-
tát. Arról beszéltek, hogy 21 
szegedi háziorvos azért nem 
rendelkezik területi ellátási 
kötelezettséggel, mert annak 
idején, 1992-ben, amikor -
többségükben - üzemi orvo-
sokból vállalkozó, „kártyás" 
háziorvosok lettek, nem volt 
körzetük, hiszen gyárakban, 
cégeknél, vagy az egészség-

Nagy Sándor szabad 
demokrata önkormány-
zati képviselő a polgár-
mesteri hivatal autóbe-
szerzéseiről érdeklődött 
egy közelmúltbéli köz-
gyűlésen. Kiderült, hogy 
a f l o t t a k e d v e z m é n y 
igénybevételével össze-
sen 17 millió forintért 
vásárolt a hivatal négy 
Volkswagen típusú sze-
mélygépkocsit, amely-
ből kettőt az utóbbi he-
tekben loptak el. 

Nagy Sándor interpellá-
ciójára Mezey Róbert jegyző 

ügy más területén dolgoz-
tak. Ezért lettek körzet nél-
küli, de régi pácienseiket 
megőrző, 1100-1600 beteg-
kártyával rendelkező vállal-
kozó háziorvosok, akik - el-
lentétben körzetekben dol-
gozó kollégáikkal - rende-
lőiket megvásárolták vagy 
bérlik. 

Noha a minden házior-
vossal szemben támasztott 
szakmai követelményeket 
maradéktalanul teljesítették, 
a változás első pillanataitól 
hátrányban voltak körzeti 
feladatokat ellátó kollégáik-
kal szemben. A „területisek-
kel" - röviden így nevezik a 
másik „tábor" háziorvosait 
- ellentétben, ők nem kap-
nak g é p k o c s i - h a s z n á l a t i 
hozzájárulást, nem kapják a 
havi 130 ezer forint úgyne-
vezett bázispénzt , csak a 
k á r t y a p é n z t . Énnek havi 
összege 150-250 ezer forint, 
szemben a „területiek" 350-
400 ezres havi OEP-apaná-
zsával. Ennyiből kell(ene) 
fedezniük a saját és asszisz-
tensük munkabérét, a rende-
lő jük ka rban t a r t á sá t , a 
gyógyszer, a vegyszer költ-
ségét. Ugyanakkor, „terüle-
tis" kollégáikhoz hasonlóan, 
kötelesek biztosítani az am-
buláns és a sürgősségi ellá-
tást, s ugyanúgy részt vesz-
nek a háziorvosi ügyeletek-
ben, mint ők. A diszkrimi-

vá laszo l t , aki e lmond ta , 
hogy az önkormányzat ta-
valy a hivatali személygép-
kocsi-á l lomány túlnyomó 
többségét lecserélte, mely-
nek következtében 17 millió 
forintot költött autóbeszer-
zésre. A személygépkocsik 
beszerzésére adás-vétel út-
ján került sor, a használt jár-
művek beszámításával és a 
legnagyobb f lo t takedvez-
mény igénybevételével. A 

nált háziorvosok azt mond-
ják: ők nem kerülnek egyet-
len fillérjébe sem az önkor-
m á n y z a t n a k , k e v e s e b b e t 
költ rájuk az egészségbizto-
sító, mint „területis" kollé-
gáikra, s pusztán azért, mert 
ők nem egy lakókörzet páci-
enseit, hanem egy más ala-
pokon szerveződő betegkört 
látnak el. 

S jött az utolsó csepp a 
pohárba, amikor is a praxis-
törvény - hivatalos nevén: 
az önálló orvosi tevékeny-
ségről szóló törvény - más-
képpen rendelkezik róluk, 
mint a területi ellátást végző 
háziorvosokról. A törvény 
kimondja, hogy esetükben a 
most ingyen megkapott pra-
xisjogot nem adhatják el, s 
haláluk esetén egyenes ági 
leszármazottjuk nem foly-
tathatja a rendelő működte-
tését. Magyarán csak rende-
lőjük lesz áruba bocsátható, 
a praxisjoguk - ami a tör-
vény megszületés óta pénz-
re váltható szellemi érték -
nem. Jóllehet, ez az orvos 
kártyáinak számát, a betege-
iről meglevő információit, 
kapcsolatrendszerét magá-
ban foglaló szellemi érték 
milliókat ér. Illetve, a terü-
leti ellátási kötelezettséggel 
nem felruházott háziorvo-
sok esetében, nem ér sem-
mit, mert nem eladható. Kö-
vetkezésképpen - állítják az 

jegyző úgy véli, hogy a cse-
re eredményeként racionáli-
sabbá vált a h iva ta l sze-
mélygépkocsi használata. A 
beszerzéseket követően az 
önkormányzat tulajdonában 
áll egy Volkswagen Passat, 
egy Opel Astra, egy Suzuki 
Vi ta ra , egy V o l k s w a g e n 
Transporter és három Volks-
wagen Bora típusú gépko-
csi. Egészen pontosan az 
utóbbiból már nincs három, 

érintettek - ha ők nyugdíjba 
mennek, s megválnak a pra-
xisuktól, akkor csak a ren-
delőnket vásárolja meg va-
lamelyik kolléga, de a be-
tegkört, a pacientúrát nem. 
Ilyen helyzetben a beteg or-
vos nélkül marad, s kereshe-
ti azt a háziorvost, aki elfo-
gadja kártyáját. 

Szegeden, s ez így van 
más nagyvárosokban is, ke-
vés a háziorvos, egy házi-
d o k t o r r a a k í v á n a t o s n á l 
több beteg jut, következés-
képpen bővíteni kell(ene) a 
háziorvosi körzetek számát. 
Ugyanakkor az e feladatra 
felkészült, területi ellátási 
kötelezettséggel nem ren-
delkező háziorvosok - majd 
egyszer - praxisaik bezárá-
sára, betegeik szétszéleszté-
sére kényszerülnek. 

Az országban a házior-
vosok mintegy 10 százaléka 
területi ellátási kötelezett-
ség nélküli, körülbelül 500 
o rvos t é r in t az á l t a luk 
diszkriminatívnak ítélt tör-
v é n y . A m e n n y i b e n az 
egészségügyi miniszter szó-
bel i ígére té t - mi sze r in t 
rendeletekkel változtat a te-
rületi ellátási kötelezettség 
nélküli háziorvosok hátrá-
nyos helyzetén - nem telje-
síti, a 21 szegedi érintett há-
ziorvos az Alkotmánybíró-
sághoz fordul. 

Kalocsai Katal in 

mert ellopták Mezey Róbert 
j e g y z ő , va lamint Csonka 
Gábor stratégiai alpolgár-
mester és a hozzájuk tartozó 
sze rveze t i egységek - a 
jegyzői iroda, az ellátó szol-
gálat, az általános igazgatási 
iroda, a közgazdasági iroda, 
a stratégiai iroda és a kultu-
rális iroda - rendelkezésére 
álló Volkswagen Bórákat. A 
Volkswagen Passat Bartha 
László, az Opel Astra és a 
Suzuki Vitara pedig Ványai 
Éva és a hozzá tartozó szer-
vezeti egységek hivatali au-
tója. 

Sz. C. Sz. 

Munkatársunktól 
A francia miniszterelnök az 

„Akadémiai pálma" rend (Ordre 
des Palmes Académiques) lo-
vagjává fogadta Csernus Sán-
dor szegedi kultúrtörténészt, a 
párizsi Magyar Intézet igazga-
tóját. A frankofón kultúra ter-
jesztéséért és a magyar-francia 
együttműködés terén végzett 
munkáért járó kitüntetést Henri 
Lebreton kulturális főtanácsos 
adta át a budapesti Francia Inté-
zetben. A kitartó és minőségi 
munkát elismerő rendnek Sze-
gedről korábban olyan egyéni-
ségek lettek tagjai, mint Kovács 
Béla tanár, Penke Olga, a sze-
gedi egyetem francia tanszéké-
nek vezetője és Pálffy Miklós, 
az új magyar-francia szótár 
szerzője. A budapesti ünnepsé-
gen Csernus Sándor mellett Ba-
ráth Erzsébet biometrikus, a gö-
döllői agráregyetem tanára is az 
,Akadémiai pálma" rend kitün-
tetésében részesült. 

Zenekari est 
Munkatársunktól 

A Szegedi Tudományegye-
tem Zenekonzervatóriumának 
kisegyüttese zenekari estet taft 
az intézmény hangversenyter-
mében február 23-án, szerdán 
este 7 órától. A műsoron Vival-
di, Hándel, Corelli, Telemann, 
Torelli és Dittersdorf művei 
szerepelnek. Vezényel Aracsi 
László: 

Millenniumi 
Kávéház 

DM-információ 
Ma 18 órakor a Dugonics tér 

12. szám alatti Katolikus Ház 
Millenniumi Kávéházában (a 
pincében) Fuksz János előadá-
sát hallgathatják meg az érdek-
lődők. Az előadás címe: Az íjá-
szat története és a történelmi 
íjászát dióhéjban. A rendezvény 
mindenki előtt nyitott. 

Rökusvárosi 
nyílt napok 

Munkatársunktól 
A Rókusvárosi II. sz. Általá-

nos Iskola február 24-én és 25-
én nyílt napot tart a leendő első 
osztályos gyermekeknek és szü-
leiknek. Február 24-én délelőtt 
10 órakor az óvodás csoporto-
kat váija az intézmény. Február 
25-én délután 16 órakor a gyer-
mekeket és szüleiket fogadja az 
iskola, ahol az érdeklődők meg-
ismerhetik az iskola munkáját, 
az iskola kínálta lehetőségeket, 
a leendő elsős tanító néniket. 
Megismerhetik azt a módszert 
és tankönyvcsaládot is, amiből 
az első osztályos gyermekek ta-
nulni fognak. (Romankovics 
András: Szótagoló elemző-
összetevő módszer). Február 
25-én este 19 órakor a Kék 
Csillag étteremben tartják meg 
az iskola alapítványi bálját 
(ahol a szülők és a pedagógusok 
együtt tölthetik el az estét). 

Földrajzi 
előadások 

Munkatársunktól 
Indiáról és a Mecsek hegy-

ség karsztos területeiről tarta-
nak előadást a SZTE Természe-
ti Földrajz Tanszékének munka-
társai február 24-én 17 órától az 
Ady téri épület TTK előadóter-
mében. A Magyar Földrajzi 
Társaság Szegedi Osztályának 
ülésén Hoyk Édit PhD hallgató 
„Tájökológiai vizsgálatok a ter-
vezett Nyugat-Mecseki Tájvé-
delmi Körzet területén" címmel 
tart előadást, Fábián Tamás tan-
széki munkatárs pedig „Inda - a 
varázslatos kelet világa" cím-
mel számol be indiai utazásáról. 

Tőzsdei je lentés 
Kedden délelőtt folytatódott a hétfon elindult optimizmus a 

tőzsdén. Zárásra - azonban - kissé visszaestek az árak. A BUX 
záróértéke 10046 pont lett (-98 pont). A piacon viszonylag kevés 
új hir volt. de ezek közül néhány megmozgatta a részvények 
árfolyamait. (Az OTP vevő lehet a K&H Bankra, illetve a 
Pannonplast valószínűleg meg fogja találni a TVK-tól 
megvásárolt üzletág ellenéitékére a fedezetet). A külföldi tőzsdék 
még mindig meglehetősen pesszimisták a várható kamatemelések 
miatt, ezért defenzív taktikát követnek a befektetők. Greenspan. a 
FED elnöke szerdán fog ismét beszélni. Az elmúlt napokban 
aggodalmát fejezte ki - többek között - az amerikai gazdaság túl 
gyors ütemű termelékenység-növekedése miatt. A piacok újabb 
hírekre és adatokra várnak. Ezek közül nagyjelentőségű lesz a 
pénteken megjelenő amerikai negy edik negyedéves GDP-adat. 

Részvény n s v s Hyltédr Zá réá r változás változás 1%) 
BORSODCHEM 11 200 11 195 60 0,54 
ÉGIS 13 000 12 950 3 0 0,23 
GRABOPLAST 2 900 2 835 10 0,35 

MATÁV 2 420 2 360 -34 -1,42 

MEZŐGÉP 1 925 1 920 10 0,52 

MOL 5 100 5 030 -30 -0,59 
OTP 16 290 15 860 -240 -1,49 
PICK 11 490 11 3 0 5 -45 -0,40 
RICHTER 19 015 18 695 -290 -1 ,53 
TVK 5 000 5 020 -30 -0 ,59 
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Farsangi bál 
a piaristáknál 

Hivatali autók 17 millió forintért 

A Bórákat elkötötték 
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