
Holnapi lapunkban 

Kísérleti megye 
Munkatársunktól 

A lakosság térségfejlesztési, szociális, oktatási vagy 
egészségügyi igényeit - hogy csak néhányan emeljünk 
ki a legfontosabb és jogos elvárások közül - gyakran 
nem képesek kielégíteni a települési önkormányza-
tok. Ezért ezek a feladatok, részben a törvény erejé-
nél fogva, a megyei önkormányzatra hárulnak. Aki 
pedig belegondol abba, hogy mit jelenthet ez a gya-
korlatban, belátja: nélkülözhetetlen ehhez a megfe-
lelő szakmai háttér, egy, a törvényesség jegyében a 
működtetés feltételeit garantáló hivatal közreműkö-
dése. Ennek is köszönhető, hogy Csongrád megyét 
részben kísérleti, részben referenciamegyének tekin-
tik. Mindezekről is olvashatnak majd holnapi, me-
gyei összeállításunkban. 

Olimpiai különkiadásunkat 
ma délután is keresse 
a rikkancsoknál, az újságárusoknál! 

Nyugtavadászaton az APEH és a rendőrség (3. oldal) 
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DELMAGYARORSZAG 

Szent-Györgyi-napok 

Díjesö az egyetemen 
Munkatársunktól 

Hetedik alkalommal nyi-
tották meg tegnap délután a 
Szent-Györgyi-napok prog-
ramsorozatát a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szemészet i 
Klinikájának tantermében. A 
szegedi egyetem egykori No-
bel-díjas professzorának em-
lékét idéző hagyományos ün-
nepségen mondott beszédé-
ben dr. Dobozy Attila, a 
Szent-Györgyi Albert Orvos-
es Gyógyszerésztudományi 
Centrum elnöke az elmúlt tan-
év legfontosabb feladatának a 
Szegedi Tudományegyetem 
megalapítását nevezte. A pro-
fesszor kiemelte, hogy e fo-
lyamat során az oktatási és a 
tudományos tevékenység zök-
kenőmentesen folytatódott. 

A tegnapi ülésen tudomá-
nyos munkája elismeréseként 

két professzor, dr. Telegdy 
Gyula, a kórélettani intézet 
egyetemi tanára és dr. Krasz-
kó Pál a tüdőgyógyászati tan-
szék egyetemi tanára vehette 
át a Szent-Györgyi Albert-
emlékérmet. Az általános or-
vostudományi kar 65, 60, il-
letve 50 évvel ezelőtt végzett 
hallgatói közül 28-an, a 
gyógyszerésztudományi kar 
egykori diákjai közül pedig 
14-en kaptak vas, gyémánt, il-
letve arany diplomát. 

Az ünnepségen ezen kívül 
doktori okleveleket és külön-
böző pályadíjakat nyújtottak 
át. A háromnapos ünnepség 
ma a szakmai előadások mel-
lett a gyakorlati oktatásban 
részt vevő kórházak bemutat-
kozásával, holnap az öregdiá-
kok találkozójával folytató-
dik. 
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Sürgősségi osztály épül a kérházban 

Tollak és trolik 
Ujabban nem bicskával hasogatnak, hanem 

filctollal firkálnak a vandálok. (5. oldal) 

Kovács Ágnes 
olimpiai bajnok! 

Mit hoz majd az EU-tagság? 

Algyőiek Bajorországban 
Munkatársunktól 

Népes algyői delegáció 
utazott tegnap a németorszá-
gi Hebertsfeldenbe. A 97 al-
győi azért vállalta a hosszú 
utazást, hogy jelen lehessen 
a bajorországi község ünne-
pén. A pénteken kezdődő, 

vasárnapig tartó program ke-
retében az algyőiek kiállítá-
son és különböző kulturális 
programokon mutat ják be 
Tisza-parti lakóhelyüket, ér-
zékeltetik az itteni élet mi-
nőségét is. A találkozó fon-
tos témája Algyő és Heberts-

felden együttműködésének 
bővítése. A községek ünne-
pén a jövőről azért is sok sző 
esik, mert tanácskoznak Ma-
gyarország uniós csatlakozó1 

sának a mezőgazdaságra, az 
iparra, a környezetvédelemre 
gyakorolt hatásáról is. 

tek között - megkezdődött a 
szegedi kórház sürgősségi 
osztályának építése. 

A 720 négyzetméteres 
alapterületű épület kialakítá-
sának összköltsége 95 millió 
forint, amiből 75 milliót a 
kórház az Egészségügyi Mi-
nisztérium pályázatán nyert, a 
beruházás költségeinek 20 
százalékát pedig az önkor-
mányzat biztosí t ja . A 10 
ágyas sürgősségi osztály épí-
tési munkálatai ez év decem-
ber 31-éig fejeződnek be, a 65 
millió forint értékű vizsgáló 
berendezések, műszerek be-
szerzésére a jövő évben kerül 
sor. 

A sürgősségi osztály a nap 
24 órájában biztosítja majd, 
hogy az azonnali orvosi bea-
vatkozást igénylő betegek egy 
helyen, a lehető legrövidebb 
időn belül kapják meg az álla-
potuknak megfelelő sürgős 
orvosi ellátást. 

A tervek szerint az ország 
ötödik sürgősségi osztályán a 
jövő év májusában kezdődik a 
gyógyítás. 

A Johannita rend már 15 új 
intenzív ágyat - és az ezekhez 
tartozó éjjeli szekrényt - ado-
mányozott a kórháznak, ami-
ből 10 a sürgősségi osztályra 
kerül. 

K. K. 

Rendezik a Móra-parkot 

Leszerelték a Roosevelt téri játszótér régi csúszdáját is. (Fotá: Nagy László) 

Munkatársunktól 
Megkezdte őszi parkrende-

zési és -fenntartási munkáit a 
Szegedi Környezetgazdálko-
dási Közhasznú Társaság. 
Tegnap a belvárosi híd kör-
nyékén járóknak bizonyára 
föltűnt, hogy egymás után 

vágják ki a világító szökőkút 
és a híd közti fákat. A kht. 
szakemberei elmondták: csu-
pán a menthetetlenül beteg, 
korhadt fákat fűrészelik ki, s 
helyükbe egészséges, iskolá-
zott példányokat ültetnek. 

A Roosevelt téri játszótér 

csúszdája már régen nem fe-
lelt meg sem a gyerekek, sem 
a szülők követelményeinek: 
tegnap le is szerelték a piros 
műanyag „csúszóvályút"; a 
játszóteret (Szent György téri 
és Honvéd téri társaival egye-
temben) hamarosan fölújítják. 

Tegnap délelőtt, fél ti-
zenegy után néhány perc-
cel, Nagy Timea párbajtő-
röző fantasztikus vasárna-
pi sikere után, ismét fel-
csendült, ezúttal az Aqua-
tic Centre uszodában, a 
magyar Himnusz: Kovács 
Ágnes ajándékozott meg 
bennünket egy káprázatos 
győzelemmel. 

Kicsi országunkban, aki 
csak tehette tegnap délelőtt 10 
óra 10 perckor a tévé képer-
nyője elé állt, ült, feküdt. Min-
denki lélegzett visszafojtva 
várta a női 200 m-es mellúszás 
olimpiai döntőjét. Várta, vár-
tuk, mert a legjobb idővel a mi 
Kovács Ágink kvalifikálta ma-
gát a fináléba. 

Vajon kiheverte-e a 100 m-
en, az ő klasszisához képest 
visszafogott eredményt jelentő 
5. hely okozta csalódást? - fo-
galmazódott meg a kérdés 
bennünk, ahogy Áginak a me-
dencéhez történő bevonulását 
lestük. Mert hát a páratlan te-
hetségét f igyelembe véve, 
csak és kizárólag a lelki teher, 
s semmi, illetve senki más 
nem lehet ellenfele az erőseb-
bik számában - bocsátkoztunk 
esélylatolgatásba, még mielőtt 
eldördült volna a startpisztoly. 
Kiss László tanítványa ugyanis 
nem véletlenül büszkélkedhet 

hét EB-elsőség mellett egy vi-
lágbajnoki arannyal is. Ági öt-
ven után másodikként fordult, 
de száznál elkezdtünk aggód-
ni, mert bajnoknőnk visszae-
sett az 5. helyre. Százötvennél 
már harmadik volt, de a vezető 
amerikai Kowal, tetemesnek 
mondható, 0.65 mp-es 
előnnyel kezdte az utolsó 
hosszt. Az érem már biztosnak 
tűnt, csak a medál színében 
voltunk bizonytalanok. Tíz 
méterrel a cél előtt még ötven 
centivel, nyolccal már csak 
harminccal volt Ági előtt a 
jenki lány. Ami ezután történt, 
az maga volt a csoda: huszon-
egy századdal hamarább, 
2:24.35-öt repesztve a mi „lá-
nyunk" csapott elsőként a cél-
ba! Olimpiai bajnok lett a ma-
gyar versenyző! 

Nem szakadt meg a nagy so-
rozat: 1988 óta nem telt el olim-
pia magyar arany nélkül. Ko-
vács Ágnes a közvetlen elődök, 
Damyi, Szabó, Egerszegi, Rózsa 
és Czene örökébe lépett. 

Szóipál László 
(Az olimpiáról szóló 

összefoglalónk a 8. oldalon.) 

A sürgősségi osztály leendő épülete helyén Bartha László polgármester helyezte el az alapkőokiratot. 
(Fotó: Karnok Csaba) 

Az év végéig felépül a sze-
gedi kórház sürgősségi bete-
gellátó osztálya (SBO), ami-
nek építési költsége 95 millió 
forint. A beruházási költség-

ből 75 milliót pályázaton 
nyert a kórház, a többit az ön-
kormányzat biztosí t ja . Az 
osztály műszereinek költsége 
65 millió forint lesz. Az SBO 

a tervek szerint a jövő év ta-
vaszán kezdi meg működését. 

Az országban eddig öt he-
lyen - Vácott, Székesfehérvá-
ron, Nyíregyházán, Kecske-

méten - működik sürgősségi 
betegellátó osztály (SBO, s a 
tegnapi alapkőletétellel - amit 
Bartha László polgármester 
helyezett el ünnepélyes kere-

A meghatolt - boldog Kovács 
legfelső fokán. (MTI Telefotó 
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