EGYSZÁZALÉK3

KEDD, 2001. NOVEMBER 6.

Osztrák n a p
Szegeden
Munkatársunktól
Ausztria-napot rendez november 7-én. szerdán 9.30
órai kezdettel a szegedi osztrák konzulátus a Vadász utca
4/A szám alatt. Megnyitó beszédet Günter Birbaum osztrák nagykövet mond. A nyílt
nap keretében az érdeklődők
kérdéseire Ádám Attila, a konzulátus irodaigazgatója válaszol.
Ezt követően fél tizenegykor az Ausztria-napi középiskolai tanulmányi verseny ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására kerül
sor a Dugonics András Piarista Gimnáziumban.
Délután 3 órai kezdettel a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - közösen az Euró Info Központtal
- tájékoztatót és konzultációt tart az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok aktuális
kérdéseiről, Ausztria EU-tagságának tapasztalatairól, az
osztrák-magyar régiós gazdasági kapcsolatok jövőjéről.
A fórum helyszíne a kamara
nagyterme a Tisza Lajos krt.
2-4. szám alatt. Előadást tart
Peter Rejtő, az osztrák nagykövetség kereskedelmi tanácsosa és János Fehéregyházy,
a Sysdata Kft. ügyvezetője.
Négy órai kezdettel Osztrák
építészet a századfordulón
címmel fotókiállítás nyílik a
Csongrád Megyei Önkormányzat aulájában, majd a
Novotelben fél hattól ünnepi
koncertet rendeznek Gustav
Mahler halálának 90. évfordulója alkalmából. Az Ausztria-napot 19 órakor fogadás
zárja a Novotelben.

A szentesi

Már ingyenes a tömés és a

gyökérkezelés

Nincs több beteg

N o v e m b e r b e r elsejével nem emelkedett a f o g b e t e g e k s z á m a . (Fotó: Miskolczi
Munkatársunktól
November elsejétől a betegek nem fizetnek a fogmegtartó kezelésekért az egészségbiztosító által finanszírozott rendelőkben. Az ingyenesség
azonban egyelőre nem látszik,
legalábbis tegnap a rendelőintézeteket nem keresték fel többen a korábbinál.
Kormányrendelet írja elő,
hogy a körzeti fogorvosok no-

zöldségpiacon

vember elsejétől térítésmentesen kötelesek elvégezni a fogmegtartó kezeléseket, például a
tömést és a gyökérkezelést.
Antal Imre, a Csongrád megyei Orvosi Kamara fogorvosi
tagozatának elnöke tájékoztatta lapunkat, hogy a házi (körzeti) fogorvosok alapfinanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár november elsejétől a háromszorosára emelte.

Az emelt biztosítási támogatás
váltja ki a betegtől korábban a
fogmegtartó kezelésekért kért
pénzt.
Jóllehet a médiában a betegek tájékoztatása érdekében az
elmúlt hetekben többször foglalkoztak a fogorvosi beavatkozásokkal kapcsolatos változásokkal, tegnap még semmi
jele nem mutatkozott annak,
hogy a kezelések ingyenessége

Róbert)

okán több beteg kereste volna
fel a körzeti fogászati rendelőket. Antal főorvos szerint a
betegforgalom növekedése 4-5
hét múlva várható, s legalább 45 hónap kell ahhoz, hogy látható eredményei legyenek a páciensek számára anyagilag kedvező fogászati változásoknak.
A jövőben csak a fogpótlásért
kell fizetni a tb-finanszírozású
fogászati rendelőkben.

Szegedre jön az MTA elnöke

Több szegedi tudós is kitüntetésben részesült tegnap,
a magyar tudomány napja alkalmából az Akadémia budapesti székházában tartott ünnepi ülésen. Ekkor adták át az
MTA és az Arany János Közalapítvány által közösen létrehozott Eötvös József-koszorút
és a szakkuratóriumi díjakat.
A Ránki György-szakkuratórium díját többek között
Nagy József, a neveléstudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének egyetemi tanára nyerte el. Bolyai Farkas-szakkuratóriumi díjban részesült Móricz Ferenc, a matematikai tudomány doktora, az SZTE
Analízis Alkalmazásai Tanszékének professzora. Szentágothai János-szakkuratóriumi díjat ítéltek Szabad Jánosnak, a
biológiai tudomány doktorának, az SZTE Orvosi Biológiai Intézete tanszékvezető
egyetemi tanárának. Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban
részesült Frank József, az

MTA doktora, a szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht. ügyvezető igazgatója, a Csongrád
Megyei Közgyűlés elnöke.
A magyar tudomány napja
alkalmából ünnepi ülést rendeznek a Szegedi Tudományegyetem aulájában holnap délelőtt 10 órától. Az egyetem
és a Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) által szervezett
tanácskozást Glatz Ferenc, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke nyitja meg, majd
beszédet mond a fennállásának negyvenedik évfordulóját
idén ünneplő SZAB elnöke,
Solymosi Frigyes, valamint az
SZTE

rektora,
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A traumatológiákon
dolgozqk
Á ^ É
kiabálásától hangos a magyar mé• f n f l B
dia. A fővárosi baleseti intézet mun^ j r p n w
katársai kiborították az ágytálat. Az^.
pű zaí hogy a nyilvánosság - a betegek
és a potenciális sérültek - elé tárták:
immáron tarthatatlan a helyzet, végre megtört a jég. Megszólalt az orvostársadalom egy része, s végre kimondta: emberek halnak meg azért, mert ugyan lehetne, de a
pénzhiány okán nem tudnak egyik-másikon segíteni.
Nem volt ez szokás, mi több, sok helyen ma sem megengedett az ágytálborogatás. A magyar egészségügy jó
néhány vezetője ugyanis nem arról híres, hogy elmondja vagy engedi beosztottainak elmondani: kérem, itt
veszélyben van az életmentés, a gyógyítás.
Az utóbbi tíz évben voltak ugyan
sztrájkfenyegetések,
demonstrációk, meg segélykérések a nyilvánosságtól, de
ezek már-már mosolyra fakasztották a népeket, hiszen tapasztalatból tudtuk, a fehér köpenyesek nem mennek el
a végsőkig. A pesti halesetisek nem hirdettek munkabeszüntetést, nem vonultak az Egészségügyi
Minisztérium
elé, egyszerűen bemutatták az itt és most valódi vészhelyzetét, és egy országot sokkoltak. Mikola miniszter úr - mint
ahogyan kritikus helyzetekben általában szokott - pökhendien reagált az általa egyszerűen csak rebelliónak nevezett akcióra. Aztán, ahogyan gyűrűzött a botrány, s mind
többen csatlakoztak a pesti traumatológusokhoz,
került
sebtében pénz, A hangadó fővárosiak kaptak gyorsan 65
milliót (a 200 millió körüli adósságuk csökkentésére), a
többi baleseti osztályt a finanszírozás emelésének ígéretével próbálják nyugalomra bírni. Azok kaptak gyorssegélyt, akik a leghangosabban kiabáltak, a többi szakterület meg kínlódik tovább a gyógyszer-, műszer-, anyag-,
nővér-, szakemberhiánnyal. Bár lehet, hogy a halesetisek
mégis lavinát indítottak, és akkor bizony el kell gondolkozni azon, hogy konszolidálni kellene, mint a bankokat
szokás, ezeket a nyomorult magyar kórházakat. Az egészségüggyel választást lehet nyerni és veszteni. Ezt jól tudják odafenn is. Lehet, hogy van remény, legalább tavaszig, egy lélegeztetőgépre.
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Baleseti sebészek

Tetőt kapnak Kitüntetések az Akadémián
az asztalok

Lélelegeztetőgépen

Mészáros

Rezső. Az ünnepi ülésen díjakat adnak át a dél-alföldi régióban kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó fiatal kutatóknak, akik délután 2
órától előadásokon ismertetik
eredményeiket a SZAB székházában.
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közgyűlése

Díjazási trauma

Budapest (MTI)
A baleseti sebészeti ellátás
egyetem aulájában tartanak. díjazási tételeinek emelését és
Az előadók a tudománynak a munkafeltételeik javítását jamodem kor kihívásaira adha- vasolja zárónyilatkozatában a
tó válaszaival igyekeznek Magyar Traumatológus Tármegismertetni az érdeklő- saság hétfői rendkívüli budadőket. Szó lesz például a nem- pesti közgyűlése.
zetállamoknak az Európai UniFekete Károly, a társaság
ón belül elképzelt jövőjéről, a elnöke a zárt ajtók mögött
magyar régiók versenyképes- folytatott tanácskozást köségéről, az indiai civilizáció vetően elmondta: a szerszületéséről, a genetika és az veződés több mint 150 tagja az
élelmiszer-kémia legújabb ország minden részéből azért
eredményeiről, a járva üze- gyűlt össze a fővárosban, hogy
melő öntözőberendezések teljes körű támogatásukat feenergiaigényéről, a fénnyel
foglalkozó tudományág, a fotonika eredményeinek a környezetvédelemben és az
anyagtudományban történő alkalmazásáról.
A kormány néhány héttel

jezhessék ki az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet másod orvosi fóruma által a betegellátás javításáért elindított, és a szaktárcával már
tárgyalási sikereket elért kezdeményezésével kapcsolatban.
Fekete Károly tájékoztatása
szerint rövid távon a betegellátás költségeinek a valós ráfordításokhoz igazodó korrekcióját és a kórházi traumatológiai osztályok adósságainak
rendezését tartja kívánatosnak
a traumatológusok szakmai
társasága.

Bizalmas közpénzek

A Tudományos Ismeretterjesztő Társaság szegedi klubjában (Kárász utca 11.) holnap délután 17 órakor Kovács
Kornél egyetemi tanár, az
SZTE biotechnológiai tanszékének vezetője tart előadást
Biotechnológia az alternatív
energia és környezetvédelem
szolgálatában címmel.
H. Sz.

ezelőtt 5,7 milliárd forint kiegészítő költségvetési támogatást szavazott meg a felsőoktatásnak, ami a zárszámadási törvény elfogadása után használható fel. A kabinet fontosnak
tartotta, hogy döntése nagy
nyilvánosságot kapjon, hiszen
Szintén 14 órától az SZTE
mégiscsak a sokak szerint aluloktatói és kutatói számolnak be
finanszírozott felsőoktatás jut
tudományos tevékenységükről
ezzel több forráshoz. S ez akazon az ülésen, amelyet az
kor is így van, ha ennyi pénzből
csupán a problémák egy részét, netán töredékét lehet orMáris ajánlják az influenza elleni szérumot Makón
vosolni.
J ö v ő t a v a s z i g tető kerül v a l a m e n n y i a s z t a l főié.
Néhány egyetem vezetője
(Fotó: Tésik Attila)
már nyilatkozott is: ki mennyi
támogatásra számít, és azt miÖtezer ingyenesen b e a d h a t ó influen- rum elszállítását: nagyjából négyezer adagot re költenék el. Az ELTE 300Munkatársunktól
feltételeit. Az említett milliók
Eredményesen pályázott a fennmaradó hányadából tetőt zaellenes s z é r u m érkezett a n a p o k b a n már a rendelőkbe vittek, a többi hűtőszekrény- 400 millióból számítógépes hászentesi önkormányzat a me- helyeznek az asztalok fölé. a z Állami N é p e g é s z s é g ü g y i és Tisztior- ben várja a célba juttatást. Az érintettek már- lózatát fejlesztené, valamint
gyei területfejlesztési tanács- Kürtiné Czingele Judit, a vá- v o s i S z o l g á l a t m a k ó i i n t é z e t é b e . A isjelezhetik igényüket a körzeti orvosnál. Tö- virtuális könyvtárat alakítana
nál. A piaci árusítóhelyek kor- rosellátó intézmény csoport- védőoltás felvételét a s z a k e m b e r e k m á r rök Alajos szerint nem érdemes várni. Aki vé- ki, de talán jut pénz a kollégiszerűsítésére hatmillió forintot vezetője elmondta: a kapu kö- most ajánlják, a h á z i o r v o s o k m e g k e z d - dettséget szeretne, annak ajánlott minél előbb umi férőhelyek komfortfokozanyert a város, és a saját költ- zelében régóta látható egy le- ték a z o l t ó a n y a g elszállítását.
beoltatnia magát, mert a szérum mintegy két tának javítására is. A Debreceségvetéséből hozzátesz még fedett árusítóhely, és ugyanhét múltán tud csak teljes immunitást biztosí- ni Egyetem rektora azt közölte: az intézmény egymilliárd
mintegy húszmilliót. Mint ar- olyan tető kerül a többi asztal
Makóra idén ugyanannyi influenza elleni tani.
ról lapunkban már beszámol- fölé is. Az intézményük aszta- ingyenes oltóadag érkezett, mint tavaly. Török
Két hete egyébként az influenzafigyelő szol- forintot kapna, amelyből a jetunk, ebből az összegből el- losműhelyében
már el- Alajos közegészségügyi felügyelő szerint ez a gálat is megkezdte működését a városban. Az lenleg az egyetemi templomkezdődött a Villogó utcai kira- kezdődtek a faipari munkák, mennyiség a múlt évben elegendő volt, és va- ANTSZ négy körzeti orvost, két óvodát és ban lévő könyvtárat és inforkodóvásár modernizálása. amelyek jó pár hónapot vesz- lószínűleg így lesz ez most is. Ha mégis nőne bölcsödét, illetve egy-egy általános és közép- matikai központot helyeznék
Aszfaltburkolattal látták ott el nek igénybe. A zöldségpiacon az igény, lesz lehetőség az utánrendelésre. A iskolát jelölt ki, ahol napról napra figyelni kell el új épületben. Reményét fea földes utakat és parkolót is tudniillik 288 stand van, és védőoltást a körzeti orvostól kérhetik mind- a megbetegedéseket, hiányzásokat. A jelenté- jezte ki, hogy ezenfelül a
kialakítanak majd.
ezek mindegyikét lefedik. A azok, akik jogosultak térítésmentesen felven- sekben most csak légúti betegségekről lehet ol- felsőoktatási integrációval jáA képviselő-testület dönté- tervek szerint jövő tavasszal ni. Ebbe a csoportba tartoznak például a hat- vasni, ám ezek száma is elenyésző még. Hogy ró költségeket is kompenzálsének megfelelően a Rákóczi már korszerű környezetben van év felettiek, a krónikus betegek, valamint idén lesz-e influenzajárvány, egyelőre nem hatnák a pluszforrásból. A gödöllői központú Szent István
utcai zöldségpiacon is megte- köthetik meg az üzletet az el- a szív- és érrendszeri bántalmakban szenvedők. tudják megjósolni a szakemberek.
remtik a kulturált kereskedés adók és a vásárlók.
A makói háziorvosok már el is kezdték a széSzabó Imre Egyetem tervei között szere-

Ötezer adag - ingyen

pel a kollégiumi férőhelyek
bővítése, s várhatóan itt is megtérülhet az integrációval kapcsolatos kiadások egy része. A
Miskolci Egyetem rektora 100200 millió forinttal számol, és
ezt az összeget felújításokra, a
fűtési, a víz-, illetve világítási
rendszerek és a tetőszerkezet
karbantartására fordítanák.
A pluszpénz bizonyára a
Szegedi Tudományegyetemnek is jól jönne, elég csak a
természettudományi kar anyagi nehézségeire, a szűkös kollégiumi kapacitásra gondolni,
hogy az orvostudományi kar
körülbelül egymilliárd forintos költségvetési hiányáról ne
is beszéljünk (aminek teljes
pótlása egyébként valószínűleg
meghaladja a várható kiegészítő támogatás összegét). A
szegedi egyetem rektora azonban - „kollégáival" ellentétben - nem kívánja a nyilvánossággal megosztani, mennyivel „ajándékozza meg" a kormány az intézményt, s mire
fordítanák a pénzt. Az újságíró
érdeklődésére csupán annyit
közöl: ez bizalmas információ.
A tollforgató pedig csupán azt
nem érti: miként vált bizalmas
információvá a nagy nyilvánossággal közölt kormányzati
döntés, amely mellesleg közpénzek felhasználásáról szól.
Hegedűs Szabolcsa

