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Védetté nyilvánították a vadaspark területét 

Szegedi közgyűlés, 
folytatásban 
A vadaspark ál tal hasznos í to t t t e rü le tek védelméről , a Ligetfürdő 
fe lú j í tásához szükséges önkormányza t i önrész biztosí tásáról és az 
egymill iárd for in tos fejlesztési hi tel ú j fe l té te lek mel le t t i felvételé-
ről is d ö n t ö t t tegnap a szegedi képviselő-testület . Az ülésen az el-
m ú l t hét pén teken nem tárgyalt napi rendi pon toka t v i t a t t ák meg. 

A hideg beálltával egyre többen kopogtatnak meleg ruháért 

Máltais adományok 

Karácsonyig sok adományra s z á m í t a n a k a Mál t a i Szeretetszolgálat munka tá r sa i . Fotó: Karnok Csaba 

Sajnos, a karácsony közeledtével sem növekszik je lentősen a Mál-
tai Szeretetszolgálatra b ízot t a d o m á n y o k száma, bár nagy az igény 
é le lmiszerre és r u h a n e m ű r e . Ellenpéldával éppen egy szegedi vál-
lalkozó szolgál, ak inek a jóvoltából csak Tar jánban száz csomagot 
osz tanak ki karácsonyig a rászoru lóknak . 

Ritkán tapasztalható egység ala-
kult ki a képviselők között a Sze-
gedi Vadaspark által hasznosított 
területek védelméről. Berekné Pet-
ii Ildikó (MDF), Katona Gyula 
(független, az érintet t település-
rész képviselője), Básthy Gábor 
(MSZP), Nagysándor (SZDSZ) és 
Tóth László (független) is határo-
zottan kiállt amellett, hogy a város 
helyi jelentőségű természeti terü-
leteinek védelméről szóló rendele-
tet kiterjesszék a Sancer-tavak kör-
nyékére is. Makrai László (Fidesz), 
a környezetvédelmi bizottság el-
nöke hangsúlyozta: európai szin-
ten is u n i k u m n a k számít, hogy a 
Belvároshoz közel működjön szí-
nes állatvilágot bemutató, oktatá-
si célokra is hasznosítható vadas-
park. Dobó János (Fidesz), a pénz-
ügyi bizottság elnöke éppen az in-
gatlan gazdasági értékei mia t t vél-
te úgy, hogy hosszú távon n e m 
tartható meg a terület védettsége, 
előbb-utóbb ugyanis szükség lesz 
az ingatlan beépítésére. Gősy Gá-
bor igazgató, a vadaspark értékei-
vel videofilmen ismertette meg a 
városatyákat, és kijelentette: vállal-
ják a védetté nyilvánítás rájuk eső 
következményeit. Ezután ugyanis 
bármilyen beruházás csak hossza-
dalmas engedélyeztetési procedú-
ra után valósítható meg. A közgyű-
lés végül elsöprő többséggel, 34 
igen és 1 n e m szavazat mellett tá-
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A Szegedi Tudományegyetem ál-
talános orvoskari tanácsának szer-
dai ülésén a kar dékánja, Lonovics 
János professzor ismertet te a kü-
lönbizottságnak azt a javaslatát, 
amely a betegellátási s t ruk tú ra 
átalakításával kapcsolatos. Az egy-
séges rendszer Szegeden, Csong-
rád megyében, illetve a dél-ma-
gyarországi régióban biztosítja az 
optimáhs, magas szintű, korszerű 
betegellátást, az egészségügyi ok-
tatást , továbbképzést, va lamin t 
kutatást . A kar tanácsa a javasla-
tot elfogadta. 

A Szegedi Tudományegyetem 
általános orvostudományi kara, a 
szegedi kórház és rendelőintézet, 
valamint a szegedi gyermekkór-
ház olyan egészségügyi ellátó egy-
séget hoz létre, amely biztosítja 
Szeged, Csongrád megye és a dél-
magyarországi régió egészségügyi 
ellátását. Az egységes s truktúra a 
szakmai szempontokat figyelem-
be véve, a feladatok ellátása érde-

Fiatal 
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Minden eddiginél több, összesen 
hatvankét tanulmányt küldtek be 
az MTA Szegedi Területi Bizott-
sága idei pályázatára, amelyet min-
den évben a régióban folyó tudo-
mányos m u n k a ösztönzésére hir-
detnek meg Csongrád, Bács-Kis-
kun és Békés megyék hatal kuta-
tói számára. A máshol még nem 
közölt, ú j eredményeket tartalma-
zó tanulmányok hetvenegy készí-
tője közül tegnap t izenhatan vet-
ték át a Szegedi Akadémiai Bizott-
ság ezüstérmét, s a vele járó pénz-
juta lmat . A SZAB székházában 
tartott ünnepségen az első helye-

mogatta a terület védetté nyilvání-
tását. Ez Mezey Róbert jegyző sze-
rint nem fenyegeti a városi stadi-
onépítési terveket. A pálya ugyan 
épp a vadaspark mellett épül fel, 
ám a szükséges védőtávolság betar-
tásával a beruházás megvalósítha-
tó. 

Az önkormányzat biztosítja az 
önrészt a Ligetfürdő rekonstrukci-
ójához. A Fürdővizek Szeged Kft. 
a Széchenyi-terv keretében kíván 
pályázni, így remélik előteremte-
ni az egymilliárdos beruházás fe-
lét. A másik részt a város befekte-
tők bevonásával fedezheti a köz-
gyűlés felhatalmazása alapján. 

A képviselők zárt ülésen dön-
töttek az Árpád Gyermekotthon 
ú j igazgatójának személyéről. Az 
intézményt januártól a jelenlegi 
gazdasági igazgató, Gera Edit veze-
ti megbízottként, míg a poszt be-
töltésére kiírt pályázat nem zárul 
eredménnyel. 

N e m döntött menetrend-módo-
sításról a testület a tömegközle-
kedés racionalizálása kapcsán. Bár 
a két cég, a Tisza Milán és az SZKT 
elkészítette javaslatát a helyi tö-
megközlekedési feladatok szerve-
zett, irányított ellátására, a köz-
gyűlés csak januárban, további tár-
gyalásokat követően határoz a fel-
adatot ellátó gazdasági társaság 
összetételéről. 

K.B. 

kében integrálja az alapellátást. A 
rendszert a törvényes előírások-
nak megfelelő módon szerveződő 
kht. működteti, amelynek tulajdo-
nosai az állam (az Oktatási Mi-
nisztérium, illetve az egyetem, az 
Egészségügyi Minisztérium, az ön-
kormányzat) és a dolgozók. Az ál-
talános orvostudományi kar okta-
tási és kuta tás i fe ladatainak fi-
nanszírozása elkülönül a betegel-
látás finanszírozásától. 

A kialakítandó járó- és fekvő-
beteg-ellátó rendszer irányítását 
a tulajdonosok képviselőiből ala-
kult szakmai vezető testület vég-
zi. A rendszer tagjai részt vesznek 
az orvostanhallgatók, a nővérek, 
az asszisztensek oktatásában és 
továbbképzésében. 

Az SZTE orvoskara kezdemé-
nyezi az önkormányzat , az egye-
tem, az alap-, illetve szakorvosi 
ellátás, az orvosi kamara, a szak-
szervezetek, a közalkalmazotti ta-
nácsok, a betegképviseletek bevo-
násával a tárgyalások megkezdé-
sét. 

zetteknek járó érmet, illetve a má-
sodik és harmadik helyezettek ok-
levelét és pénzjutalmát Solymosi 
Frigyes, az akadémiai bizottság ve-
zetője és Tandori Károly, „A tudo-
mány támogatásáért a Dél-Alföl-
dön" Alapítvány kuratór iumának 
elnöke nyújtotta át. 

Első díjat kap tak a következő 
kutatók: Labádi Gergely, Ferwag-
ner Péter Ákos, dr. Juhász Zsu-
zsanna, Péter Mária, Horváth Szil-
via, Kozma-Bognár László, dr. Pár-
dutz Árpád, dr. Kozinszky Zoltán, 
dr. Zádori János, dr. Csillik Anita, 
Tar Melinda, Csanádi József, Lend-
vai Edina. Vidó NeUi, Csótó Péter, 
Barna Lajosné. 

Reklámklub 
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Hány ország van Magyarországon? 
címmel ma délután 4 órai kezdet-
tel rendezi meg az év utolsó szak-
ma i délutánját a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
reklámklubja a Novotelben. A fó-
r u m vendégei - Szetey András, a 
Délmagyarország és a Délvilág fő-
szerkesztője, Pásztiné Mészáros 
Éva, a Lapcom Kft. Délmagyaror-
szág Kiadó igazgatója, valamint 
Kovács György Zoltán, a Dégáz 
Rt. kommunikációs vezetője - ar-
ról beszélgetnek az érdeklődőkkel, 
milyen regionális különbségek ész-
lelhetők a kommunikációban, va-
lamint milyen változásokon megy 
keresztül a szakma. 

HÍREK 
K O V Á C S L Á S Z L Ó A L G Y Ő N 
Kovács László, a Magyar Szociahs-
ta Párt elnöke az MSZP választá-
si programját ismertet i ma dél-
u tán 6 órától, az Algyői Faluház-
ban (Búvár u. 2.). 

K U N C Z E S Z E G E D E N 
A Forum Szegediense rendezvény-
sorozat következő vendége Kun-
cze Gábor, az SZDSZ országos el-
nöke lesz december 14-én, pénte-
ken este 6 órakor a Szeged Plaza fő-
terén. Beszélgetőtársa Pikó András 
újságíró. A politikai vitaműsor há-
zigazdája Rózsa Péter marketing-
igazgató. 

A L S Ó V Á R O S I T Á N C H Á Z 
A budapesti Hegedős együttes tart 
táncházat ma, csütör tökön este 
nyolckor a szegedi Alsóvárosi Kul-
túrházban. Az együttes a Honvéd 
Művészegyüttes zenekara, de ön-
álló koncert- és táncházzenekar-
ként is elismerést vívott ki magá-
nak. A tagok: Agócs Gergely ének, 
tárogató, hirulya, duda, Herczku 
Ágnes ének, Gombai Tamás hege-
dű, Szabó Gábor hegedű, prím-
tambura, koboz, dr. Tó th Sándor 
brácsa, bőgő, gardon, dob, Kürtö-
si Zsolt bőgő, harmonika és Un-
ger Balázs cimbalom. 

E S T E L Ő 
A Szeged TV Estelő c ímű műso-
rának ma este vendége lesz többek 
között Cakó Ferenc, a homokraj -
zairól i smert művész, va lamint 
Ágens és Szarka Tamás, akikkel a 
pénteken és szombaton lá tható 
Érzékeny töredékek című színhá-
zi estről beszélgetnek a műsor ké-
szítői. Bartha László szegedi pol-
gármesterre l pedig az így főz a 
tisztelt ház című könyv kapcsán 
beszélgetnek. A Bölcsőde utcai 
g y e r m e k o t t h o n javára m a es te 
Czutor Zoltán, a Nyers együttes 
énekesének skót szoknyájára le-
het licitálni. 

Nagy a nyüzsgés az ünnepek kö-
zeledtével a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat regionális és szegedi 
csoportjának Csanádi utca 9. szám 
alatti székházában. A szeretetszol-
gálat alkalmazottai és önkéntesei 
karácsonyi programokat szervez-
nek és adományt osztanak a je-
lentkezőknek, bár nem sok felaján-
lás érkezik. 

Már-már válságos a helyzet, mert 
kevés az adomány - nyilatkozta 
Lengyel Gyula, a szeretetszolgá-
lat szegedi területi vezetője. - Egy-
szerre törődünk a nagy stratégiai 
feladatokkal, min t az árvíz sújtot-
ta területek lakóinak megsegíté-
se, és a helyi problémákkal, azaz 
a hajléktalanok, mozgássérültek, 
egyedülállók és a nagycsaládosok 
ellátásával. Erre most, karácsony 
közeledtével különösen nagy az 
igény. 

A szeretetszolgálat egy jelentős 
adománygyűjtési forrástól esett el 
az idén - tudtuk meg a területi ve-
zetőtől. A korábbi években ugyan-
is az adventi időszakban a szege-
di Tesco máltai asztalánál lehetett 
adományokat felajánlani, á m az 
idén nem kaptak engedélyt ennek 
felálh'tására a bevásárlóközpont ve-
zetőitől. A szeretetszolgálat most 
egy másik szegedi áruházzal tár-
gyal. - A Magyar Rádióval karölt-
ve nagyszabású karácsonyi ado-
mánygyűjtési akcióba fogtunk, Ad-

ni öröm címmel. Az eddigi tapasz-
talatok nagyon tanulságosak, úgy 
tűnik, hogy leginkább a kispénzű 
emberek nyúlnak a zsebükbe, ha 
adakozásról van szó. 

Szegeden sem áldoznak többet 
az adományokra, min t az ország 
többi területén - közölte Nikolényi 
Istvánná, a szeretetszolgálat szege-
di csoportvezetője. - Az összegyűj-
tött adományokból most szervezzük 
a gyermekkarácsonyi ünnepségün-
ket, amelyet idén a Százszorszép 
Gyermekházban fogunk megren-
dezni. Most is 70-80 gyermekre 
számítunk. Minden kicsi három 
kérést írhat fel egy lapra, ezek kö-
zül az egyiket teljesítjük. Ezek több-
nyire nem praktikus kérések, ha-
nem olyan játékok, ajándékok, ame-
lyeket a szülők nem tudnak meg-
vásárolni gyermekeiknek. A decem-
ber 22-én, 10 órakor kezdődő kará-
csonyi ünnepségen ezeket osztjuk 
ki a rászoruló gyermekeknek. 

A csoportvezető asszony elmond-
ta, hogy természetesen nem csak a 
legkisebbekre, hanem az egyedü-
lállókra is gondolnak. A számukra 
elkészített, valóban hasznos áru-
kat tartalmazó csomagokat más-
nap a máltai központban adják át 
az idős, magányos embereknek. A 
hideg beálltával egyre többen ko-
pogtatnak meleg ruháért, kabátért, 
cipőért. Az ő ellátásuk is kiemelten 
fontos a szeretetszolgálat tevékeny-
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A fiatalok ingyenes internet-hoz-
záférése, a hittan- és etikaoktatás, 
a lakástámogatási rendszer, vala-
mint a határon túhak magyaror-
szági oktatásával kapcsolatos kérdé-
sek voltak a témái annak a tegna-
pi sajtótájékoztatónak, amelyet a 
Fidehtas szegedi szervezete tartott. 
- Azt javasoljuk, hogy 2003-tól 
minden 29 év alatti fiatalnak le-
gyen ingyenes internet-hozzáférése, 
valamint alanyi jogon járjon nekik 
az elektronikus aláírási tanúsítvány 

ségei között. A Csanádi utca 9. 
szám alatt a használt lábbeliket is 
örömmel fogadják. 

- Nagy sikerrel zárult az Egy toll, 
egy füzet, egy diák című akciónk, 
amivel az árvíz sújtotta beregi terü-
letek iskolás diákjait segítjük. Az ün-
nepekre ugyanis eljuttatjuk hozzá-
juk azokat a tan- és írószereket, 
amelyeket a szegedi általános és 
középiskolás diákok ajánlottak fel 
nélkülöző társaiknak - mondta Ni-
kolényi Istvánné. 

Miseta Mária gyógyszerész, a sze-
retetszolgálat aktivistája szerint 
minden jóakaratú embernek törőd-
ni kell a szegények testével-lelkével 
egyaránt, különösen most, az ün-
nepek közeledtével. - A rászorulók 
között 3-4 ezer forint értékű csoma-
gokat osztunk szét, de egyeztettünk 
a tarjánvárosi plébánossal is, hogy 
a hi t tanosok bet lehemes játékot 
adhassanak elő azokban az ottho-
nokban, ahol ezt kérik. 

Már ötödik esztendeje készül-
nek a csomagok a tarjánvárosi plé-
bánián egy vállalkozó jóvoltából, 
aki minden karácsony előtt több 
milbó forint értékben tartós élel-
miszert, mosószert és egyéb, a ház-
ta r tásban szükséges fogyasztási 
cikket vásárol, hogy a szeretetszol-
gálat aktivistái szétoszthassák azo-
kat - tudtuk meg Miseta Mariká-
tól. A tíz kilogrammos pakkokat a 
plébánia hataljai és önkéntesei vi-
szik ki a családokhoz, ahol gyak-
ran meghatottságtól könnyes sze-
mekkel fogadják a sokszor szinte 
utolsó pil lanatban érkező, hasz-
nos ajándékot. 

ILLYÉS SZABOLCS 

- mondta az ifjúsági partnerszerve-
zet országos alelnöke, Dobó László. 
Szeretnék elérni, hogy az iskolákban 
bevezessék a kötelezően választha-
tó hittan- és etikaoktatást. A hatal 
házasok első, de használt lakásuk 
vásárlásánál is igénybe vehessék a 
szociálpoütikai támogatást, illetve 
adóalapjukból három évig leírható 
legyen lakásbérleti díjuk teljes össze-
ge. Azt is javasolták, hogy a hatá-
ra inkon túl élő, magyar igazol-
vánnyal rendelkező egyetemisták, 
főiskolások is kaphassanak magyar 
állami ösztöndíjat. 

Aba-Novák-könyv 
A Szegedi Hősök Kapuja és az Aba-Novák-freskók restaurálásának 
történetéről írt könyvet Forrai Kornélia a restaurátorok vezetője és 
Tóth Attila művésze t i író. A Szegedi Művészet i Alapí tvány 
szervezésében az ú j kötet apropóján Tó th Attilával beszélget Ibcsika 
Emília ma, csütörtökön este hatkor a Széchenyi tér 2/a . szám alatt 
található napfény műteremben. 

kutatókat díjaztak 

Ingyenes internet 
és hittanoktatás 

A nyer tes pá lyázóknak Tandori Károly akadémikus nyú j to t t a á t 
SZAB ezüs t é rmé t és oklevelét . Fotó: Miskolczi Róbert 

Új forgalmi rend 
a Kölcsey utcában 
A szegedi Kárász utcai díszburkolat megépítése óta lezárták a Kölcsey 
utcai kereszteződést a forgalom elől. December 17-től, hétfőtől hivatalosan 
is megváltozik a Kölcsey utca forgalmi rendje: a kijelölt rakodó- és 
várakozóhelyeket közlekedési táblák jelzik. 

Gyógyítás, közhasznú társaságban 

Az orvoskar egységes 
ellátást javasol 


