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Profiké 
a porond 

SULYOK ERZSÉBET 

Aki csak egyetlen közgyűlést is végigült, mái ennyiből tudja, 
hogy nem könnyű kenyér képviselőnek lenni. Ha lelkiismeretes 
az illető és elolvassa az előterjesztéseket - belebetegedhet. Nem 
viccelek. Az a helyzet ugyanis, hogy a hivatali nyelvet fáradságos 
munkával meg lehet érteni ugyan, de - ép nyelvérzékű civilnek 
- nem lehet megszokni. Mármost ezeket a papírokat nem elég 
elolvasni és az információtartalmukat a hétköznapi logika sza-
bályai szerint értelmezni. Állandóan élni kell a gyanúnak, hogy 
pártlogika is van bennük - és ezt is meg kell érteni. Leginkább 
az ellenzéki képviselőnek. 

A közgyűlésen számolatlan kényes helyzeten kell úrrá lenni. 
Szerepelni kell, mert az előterjesztést meg kell védeni, vagy el-
lenkezőleg. Nem mindegy, mikor, mit, hogyan beszélünk vagy mi-
kor mit nem mondunk. Mikor megyünk ki. hogyan, miért és mi-
kor jövünk vissza és visszajövünk-e egyáltalán. Kivel beszélünk 
és kivel nem. Úrrá kell lenni a leküzdhetetlen álmosságon, illet-
ve meg kell tanqjfii nyitott szemmel aludni. Pókerarcot kell öl-
teni, nehogy a barát vagy az ellenfél egyenesben olvashassa, mit 
gondolunk és mit nem gondolunk, netán hogy egyáltalán nem 
gondolkodunk. El kell dönteni, vigyünk-e virágot az alpolgár-
mester asszonynak, ha igen milyet. Nem kisebb döntés, elfogad-
juk-e a felkínált virágot vagy visszautasítjuk. A havi egyszeri ese-
mény mentálhigiénés felkészülést is megkíván. Leginkább talán 
a körmönfont semmitmondás meg a különös töménységű hülye-
ség ellen kell felvértezni magát - mindenkinek a mások semmit-
mondása és hülyesége ellen, fóelőre ésszerű leküzdeni a destruk-
tív gondolatot, hogy tudniillik mennyi értelmes dolgot csinálhat-
nék, ha nem itt kéne ülnöm... 

És akkor még csak a közgyűlésről beszéltünk, pedig a képvise-
lői munkának ez csak csekély hányada. Vannak a bizottságok. Igaz, 
külön pénz, de a munkájukban résztvenni sokkal fárasztóbb, mint 
azt így kívülről elképzeljük. Aki nem vesz részt, annak igazolni 
kell a távollétét. Nahát! Ott van aztán az érintkezés a választók-
kal -na ez a legborzasztóbb. A lakossági fómmon háromféle em-
bertípus fordul meg, az örökös konformista, a megrögzött kriti-
kus, és akinek minden reménye elveszett, hogy segíteni tudjon 
magán. De ezek aztán állandóan mennek. Ha az ember képvi-" 
selő, akkor it-tag, fb-tng, lobbista. Mindezek tetejébe ott van min-
den képviselőnek a saját pártja, a függetlennek a függetlensége. 
És a non plus ultra: négyévenként a választás! Előtte, utána és 
közben: nyakukon a nyilvánosság vagya majdnem-nyilvánosság. 
A kamera vesz, a firkászok kérdezgetnek feszt, vagy ami a leg-
rosszabb, hogy kérdés és lex Répássy nélkül firkálnak. 

Például találgatják, hogy mért áll be valaki képviselőnek ma Ma-
gyarországon{ Pénzért. Ha ezt válaszolhatnánk, alighanem egy-
szerűbb lenne itt az élet. 

A Délmagyarország félmillióval segít 

Gyűjtés az égési osztályért 

Tizenötmilliárd 
fürdőfejlesztésre 

Tizenharmadik havi bér a kórházakban 

Mindenhol megkapják a megyében 

A Lapcom Kft. Délmagyarország 
Kiadó félmillió forinttal járult 
hozzá a Szegedi Tüdományegye-
tem gyermekklinikáján létesí-
tendő égési intenzív osztály lét-
rehozására kezdeményezett gyűj-
tési akcióhoz. A támogatásról 
szóló dokumentumot pénteken 
kiadónk igazgatója, Pásztiné Mé-
száros Eva, valamint a Délma-
gyarország és a Délvilág főszer-
kesztője, Szetey András adta át 
a kl inika igazgatójának, Túri 
Sándor professzornak. 

Amint arról lapunkban többször 
beszámoltunk, a szegedi gyermek-
klinika igazgatója közvetlenül a 
keceli súlyos égési sérült gyerme-
kek kényszerű továbbküldésének 
esete u tán kezdeményezte az 
Egészségügyi Minisztériumban 
olyan intenzív részleg létrehozá-
sát, ahol a dél-magyarországi régió 
harmadfokú égési sérült gyerme-
keit, illetve más, súlyos állapot-
ban lévő fertőzött kis betegeit ke-
zelhetik. 

A Rádió '88 kezdeményezésé-
re indult gyűjtési akció nyomán 
eddig hat és fél millió forint gyűlt 
össze szegedi és megyei cégek és 
magánszemélyek adományaiból 
az intenzív részleg kialakítását 
és berendezését segítendő. A sze-
gedi közgyűlés pénteken 5 millió 
forint támogatást szavazott meg, 
amit akkor biztosít a gyermek-
klinikának, ha az Egészségügyi 
Minisztérium engedélyezi az égé-
si intenzív részleg kialakítását. 

Túri Sándor professzor lapunk 
kérdésére elmondta, a szaktárca 
kedvezően áll a kezdeményezés-
hez. Biztató jelnek tűnik, hogy a 
szaktárca felkérte a klinika vezető-
jét az égési részleg minimumfelté-
teleinek kidolgozására. A kétágyas 
égési intenzív osztály épületgépé-

A rendszerváltás óta ebben a kor-
mányzási időszakban van a par-
lamentnek először önálló ide-
genforgalmi bizottsága, mely kü-
lön albizottságot hozott létre a 
termálvizes gyógyturizmus fej-
lesztésére. E célra - a tízéves 
koncepció szerint - évente 10-15 
milliárd forintot áldoz a költség-
vetés. Idén 18 milliárd for int 
már elfogyott A tíz év alatt össze-
sen 150-200 milliárd forint jut a 
hazai fürdőkre, s ez az összeg -
Bánki Erik, a parlament idegen-
forgalmi bizottságának gyógytu-
rizmus-albizottságának elnöke 
szerint - további működő tőkét 
generál. 

A szentesi strand, a szegedi Anna-
fürdő, és a kisteleki „Egészséges 
Förödő" elképzelését pénzzel is tá-
mogatták, Hódmezővásárhely pá-
lyázata még a bírálók előtt fekszik, 
a maga egymilliárd-kilencvenmil-
lió forintos költségvetésével. A kor-
mány negyven hazai fürdőt kíván 
európai színvonalúra emelni. 
Emellett a Széchenyi-terv - Lator-
cai János országgyűlési képviselő -
szerint nem súlyozza a nemzet-
közileg és regionálisan látogatott 
gyógyfürdőket, hiszen rugalmas. 

Csongrád megyei termáikútjai-
nak mintegy harminc százaléka 
Szentesen és a város közvetlen kör-
nyékén található. A termálvíz nagy 
részét a mezőgazdaságban és kom-
munális célokra használják. A 
gyógyfürdő fejlesztése Szentesen 
1987 óta - mikor gyógyvízzé nyil-
vánították hivatalosan is a termál-
vizet - sokszor szóba kerül, de je-
lentős előrelépés nem tapasztal-
ható az ügyben. Farkas Sándor or-
szággyűlési képviselő szerint az 
Ady Éndre utcai fürdő jelenlegi ál-
lapotában alkalmatlan a továbbfej-
lesztésre. Szerinte más helyen kel-

Túri Sándor professzor (képünkön elöl) megmutatta a meglévő intenzív osztályt, ami nem alkalmas 
a harmadfokú égési sérülést szenvedett gyermekek kezelésére. Fotó: Kamok Csaba 

szeti kialakítása körülbelül 12 mil-
lió forintba kerül, ehhez adódik a 
speciális ágyak és műszerek több 
milliója. A professzor elmagyaráz-
ta: az úgynevezett szeptikus in-
tenzív osztályon a fertőzésveszély 
elkerülése érdekében elkülönítve, 
speciális ágyakon és külön műsze-
rekkel kezelhetők a több hónapos 
orvosi ellátást igénylő, súlyosan 
égett gyermekek. 

Ha meglenne a speciális égési 
részleg, akkor nem a szívoperá-
ción átesett gyermekekkel együtt, 
„normál" kórházi ágyon kellene 
ápolni azt a gyulai kisfiút sem, aki 

jelenleg a szegedi gyermekklini-
kán fekszik, mert testfelülete 45 
százaléka égett meg. 

K . K . 

• 
A Szabad Demokraták Szövet-

ségének szegedi és megyei képvise-
lői kezdeményezték, hogy a me-
gyében működő önkormányzatok 
támogassák az égési sérült gyer-
mekeket ellátó szegedi klinikai rész-
leg létrehozását. Nagy Sándor, az 
SZDSZ szegedi elnöke, önkor-
mányzati képviselő indítványozta, 
hogy a város képviselő-testülete öt-
millió forinttal járuljon hozzá a be-

ruházáshoz. Szűcs Lajos, a szabad 
demokraták szentesi szervezeté-
nek elnöke, megyei önkormány-
zati képviselő javasolta, hogy a 
Csongrád Megyei Közgyűlés 500 
ezer, míg Szentes városa 200 ezer 
forinttal járuljon hozzá a jótékony-
sági akcióhoz. 

Kecskés Ákos hódmezővásárhe-
lyi önkormányzati képviselő is in-
dítványozta, hogy a vásárhelyi köz-
gyűlés csatlakozzon a Rádió 88 ál-
tal kezdeményezett, a Délmagyar-
ország és a Délvilág, valamint a 
Szeged Televízió által támogatott 
gyűjtési akcióhoz. 

lene gyógyfürdőt létesíteni, és hoz-
zá szállodát építeni. Mint mond-
ta, nem lát kialakult koncepciót a 
gyógyturizmusról, ezért ebben a 
témában társadalmi párbeszédet 
kezdeményez. 

A szentesi Széchenyi liget köze-
lében fekvő 10 hektáros területen 
tervezi a város az új fürdőt és a 
gyógyszállót megépíteni - mond-
ta el lapunk érdeklődésére Szirbik 
Imre polgármester. Az általános 
rendezési tervben részletesen kidol-
gozták az elképzelést, csak éppen 
hiányzik néhány milliárd forint a 
megvalósításhoz. A strandon a kö-
zeljövőben saját forrásból és a 160 
millió forintos kormányzati támo-
gatásból megvalósuló látványfürdő 
része a turisztikai fejlődésnek. 

A gyógyturizmusra az év minden 
szakában lehet számítani, hiszen 
a gyógyulni vágyó beteg fizikoterá-
piás kezelést bármikor kaphat. Egy, 
a szentesi könyvtárban fellelhető, 
a témában készült tanulmány sze-
rint a gyógyfürdő mozgásszervi re-
habilitációs szállodával együtt mű-
ködik optimálisan. Az ilyen szál-
lodákban az éjszakák kilencven 
százalékát nyugat-európai vendé-
gek foglalják le. A gyógyvendégek 
átlagosan kétszer annyi ideig tar-
tózkodnak a kiszemelt helyen, 
mint azok, akik csak szórakozni 
vágynak. A termálvízzel kapcso-
latban a geológusok arra hívják fel 
a figyelmet, hogy az hasonlatos az 
olajhoz: egyszer elfogy. Húsz-hu-
szonöt éve még feltört a szentesi 
termálvíz, ma már szivattyúzni 
kell. A termálvíznek nincsen után-
pótlása, ezért igen fontos volna a 
visszasajtolás. Ám ennek olyan 
magasak a költségei, hogy azt a 
jelenleg működő, termálvizet hasz-
nosító vállalatok és kórházak ön-
magukban nem képesek fedezni. 

B. G . 

A hazai egészségügyi in tézmények rossz 
anyagi helyzete sok helyütt bizonytalanná te-
szi az egészségügyben dolgozó közalkalma-
zottak törvényben garantált 13. havi bérének 
kif izetését . Csongrád megye valamennyi 
egészségügyi intézményében megkapják a 
dolgozók járandóságukat. A Szegedi Tudomá-
nyegyetem orvoskara munkatársainak, csa-
kúgy mint a többi egyetemi dolgozónak, ja-
nuárban fizetik ki a pluszbért. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A szegedi kórház a városi önkormányzattól a 
közelmúltban kapott 40 millió forintot arra, 
hogy kifizethesse az intézmény dolgozóinak a 
13. havi bért. A kórház főigazgatója, Nárai 
György elmondta: még karácsony előtt megkap-
ják a dolgozók a plusz egy havi bérüket, csakúgy 

mint a szegedi rendelőintézet közel 700 dolgo-
zója. Ez annak köszönhető, hogy a szegedi ön-
kormányzat 21 millió forint kölcsönt ad a ren-
delőintézetnek addig, amíg annak fedezete 
megérkezik a társadalombiztosítótól. 

Az újszegedi gyermekkórház kölcsönfelvé-
tel és önkormányzati segítség nélkül, saját erő-
ből biztosítja az intézmény közel 300 dolgozó-
jának 13. havi bérét, amihez még karácsony 
előtt hozzájutnak az erre jogosultak - tudtuk 
meg a gyermekkórház igazgatójától, Tékulics Pé-
ter professzortól. 

A Szegedi Tüdomány Egyetem orvoskarának 
dolgozói a többi kar munkatársaival együtt ja-
nuár közepén vehetik fel hozzá 13. havi jutta-
tásukat - ezt Tráser Ferenc az egyetem gazda-
sági főigazgatója közölte lapunkkal. 

A szentesi intézményvezető, dr. Kovács Ág-
nes arra hívta fel a figyelmet, hogy immár évek 

óta hiába jelzik: költségvetésükbe az egészség-
biztosító nem kalkulálja bele ezt a juttatást. Mi-
vel ennek összegét idén sem tudták kigazdál-
kodni, most is kénytelenek lesznek az OEP-től 
előleget felvenni. Ezt jövőre, öt-hat hónap alatt 
fogják törleszteni. 

Makón hasonlóképp oldják meg a kérdést. Dr. 
Kiss Zoltán igazgatóhelyettes azt mondta, a 
minimálbér-emelés ebből a szempontból még 
nehezebb helyzetbe hozta a kórházat. Igaz, ko-
rábban sem tudták saját erőből előteremteni a 
tizenharmadik havi juttatást. A hódmezővá-
sárhelyi Erzsébet Kórház igazgatója, dr. Ham-
vas Ödön főigazgató arról tájékoztatott bennün-
ket, hogy a többi intézményhez hasonlóan, 
nekik is gondot jelent minden fillér kifizetése, 
ám mindenképpen elő fogják teremteni a pénzt. 
A dolgozók a szokásoknak megfelelően itt is ja-
nuárban kapják meg járandóságukat. 
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