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Szeged újabb 411 milliót nyert a Holt-Maros rehabilitációjára 

Jövőre megéledhet a víz 
Négyszáztizcnegymillió forint-
tal támogatja Szegeden a Holt-
Maros rehabilitációjának máso-
dik ütemét a Környezetvédelmi 
Minisztérium. A munkálatok ter-
vezett költsége 742 millió forint. 
A pénzből nem csupán a medret 
és környéket rendezik, hanem 
elkészül a vízutánpótlást biztosí-
tó rendszer, és a környékbeli ut-
cák csatornázása is. A szakembe-
rek szerint 2003 végére befe-
jeződhet a rekonstrukció. 

A Holt-Maros rehabilitációjának 
első ütemét 1999-ben kezdte meg 
az önkormányzat. A Derkovits fa-
sor és a Fő fasor közötti szakasz 
rendezésének munkálatai 2000-
ben fejeződtek be. A környékbeli 
utcák csatornázásával együtt 432 
millióba került a beruházás, ame-
lyet a Környezetvédelmi Miniszté-
rium 100 millió forinttal támoga-
tott. A feliszaposodott meder kikot-
rása, a környék rendezése és csa-
tomázása azonban csak akkor hoz-
hat bosszú távon eredményt, 
amennyiben biztosítják a frissvíz-
utánpótlást, és a további, elhanya-
golt mederszelvényeket is kikotor-
ják. 

A folytatásnak már nincs akadá-
lya, hiszen a Környezetvédelmi 
Minisztérium Környezetvédelmi 
Alap Célelőirányzatára sikerrel pá-
lyázott az önkormányzat. A Holt-
Maros rehabilitációjának második 
ütemére 411 millió forint támoga-
tást nyert a város - jelentette be teg-
nap Bartha László polgármester. 
Az összeg egyik felét, 205 millió 
500 ezer forint vissza nem térí-
tendő, a másik felét visszatérí-
tendő, ám kamatmentes támoga-
tás formájában kapja meg a város. 
Bartha László hozzátette, az össze-
sen 742 milhós beruházás önrészét 
a város a Holt-Maros vízgyűjtőte-
rületén elhelyezkedő utcák csator-
názásával biztosította, hiszen a 
szennyvízcsatorna kiépítése a Il-es 
ütem szerves része. így a csatorná-
zásra költött 287 millió forint be-
épül a beruházás költségébe, és 
ezen kívül a városnak nem kell 
anyagi terhet magára vállalnia. Rá-

HÍREK 

EGY MAZSA RUHA 
RÁSZORULÓKNAK 
A Fiatal Baloldal szegcdi szerve-
zete a jótékonysági ruhagyűjtési 
akcióján összegyűjtött csaknem 
egy mázsa ruhaneműt a minap át-
adta a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat szegedi csoportjának. A sze-
retetszolgálat a nihancműk egy ré-
szét más szociális segítő szerveze-
teknek továbbítja, valamint a je-
lentkező rászorulóknak, hajlékta-
lanoknak, nagycsaládosoknak ad-
ja át. A Fiatal Baloldal szegedi szer-
vezete ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik adományukkal 
segítették az akciót. 

VUKÁN ÚJRA SZEGEDEN 
A Filharmónia Kht. kamarabérle-
ti sorozatában lép színpadra ma 
este fél 8 órakor a Creative Art 
Trió a Konzervatórium nagyter-
mében. 

A FÖSVÉNY KANIZSÁN 
A Móra Ferenc Népszínház janu-
ár 18-án mutatta be A fösvény 
cfmű Molieré-darabot az Algyői 
Faluház színpadán, másnap pedig 
Dorozsmán adták elö ugyanezt a 
produkciót. Ma a magyar kultúra 
napja alkalmából vendégszerepel a 
társulat a vajdasági Kanizsán este 
19 órától a Művészetek Házában. 
A darab rendezője Kátó Sándor, 
zenéjét Beck Gábor szerezte. 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
A KÁVÉHÁZBAN 
A Szegedi Közéleti Kávéház holna-
pi rendezvényén a Kőrösy Közgaz-
dasági és Külkereskedelmi Szakkö-
zépiskola mutatkozik be. Az est 
18 órakor kezdődik a szakközépis-
kola dísztermében (Stefánia 14.). 

teljes megújulása után Újszeged dísze lehet az egykori szégyenfolt. 

kos Tibor, a terület országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta: a holtág 
önálló ökológiai egyensúlyának 
helyreállítása nem csak környe-
zetvédelmi szempontból fontos, 
de a környéken élők életminőségét 
is jelentősen javítja. 

Az önkormányzat nyílt, elő-
minősítéses közbeszerzési eljárás 
keretében keresi a megfelelő kivi-
telezőt. Az eljárás legalább 4-5 hó-
napig tart majd, így az előkészüle-
tek miatt legkorábban augusztus-
ban indulhat meg a munka -
mondta Nóvák Gyula, a beruhá-
zást lebonyolító SZVM Rt. vezér-

igazgatója. Az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi Igazgatóság 
egyébként is csak akkor engedélye-
zi a meder kotrását, ha a hőmér-
séklet 20 fok alatt van. Ennél me-
legebb időben ugyanis a felszaba-
duló gázok elviselhetetlen helyze-
tet teremtenének a környéken la-
kók számára. A tervek szerint 
2003 végére készülhetne el a kör-
nyék rendezésével együtt a beruhá-
zás. Ettől kezdve másodpercen-
ként százötven bter vizet emelnek 
át a kikotort mederbe, amely a 
szelvény másik végén a Marosba 
kerül. így körülbelül 14 napon-
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ként teljesen kicserélődik a Holt-
Maros vize. A Holt-Maros környé-
kén szabadidőparkot, sétányt ala-
kítanak ki, és folyamatosan hang-
súlyt fektetnek a növényzet kar-
bantartására. Az első ütem befeje-
zését követően ugyanis több alka-
lommal kellett a kivitelezőnek ga-
rancia keretében, késóbb pedig a 
Környezetgazdálkodási Kht.-nek 
kiirtania az aljnövényzetet, amely 
rövid idő alatt visszahódította a 
területet. Ez a második ütem elké-
szülte után nem fordulhat elő -
szögezte le Nóvák Gyula. 

K . B . 

Talpon a pusztító tűz után 
Senki sem gondolta, hogy egy hónap alatt feltámad 
poraiból a bőripari termékeket gyártó Italo Trade Kft. 
makói gyára, ahol tavaly decemberben tűz ütött ki és 
az árukészlettel teli raktárakon kívül a berendezések 
kétharmada is a lángok martalékává vált. Pedig így 
történt: az olaszországi anyavállalat jóvoltából hete-
ken belül megérkeztek az új berendezések, a Ther-
rno-Fég Kft. Aradi utcai telephelyén bérelt csarnokok-
ban pedig tegnap teljes gőzzel elkezdődött a munka. 

A Liget utcában keletkezett tűz okát nem tudta tisz-
tázni a hivatalos vizsgálat, a gondatlanság vagy a 
szándékosság lehetőségét azonban kizárta. A károk 
felbecsülése még tart, hiszen a lángok közül kimen-
tett bonyolult és drága gépek némelyikéről csak Olasz-
országban tudják megállapítani, javitható-e még. Le-
építést azonban a száz-kétszáz milliós veszteség el-
lenére sem terveznek, sőt: most új dolgozókat keres 
az olasz-magyar vegyesvállalat. 

Adókedvezmények 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal (APEH) arra hívja fel az 
adózók figyelmét, hogy adóked-
vezmény illeti meg a súlyosan fo-
gyatékos magánszemélyeket, erről 
azonban igazolást kell kiállítani. Az 
éves szinten 18 ezer forint adó-
kedvezmény igénybevételére a sú-
lyosan fogyatékos személy részére 
az igazolást legkésőbb január 31-
éig ki kell adni. A két példányban 
kiállított igazolásnak tartalmaz-
nia kell a személyi adóazonosító je-
lét is. Az igazolás egyik példánya 
a kiállítónál marad, a másik a sú-
lyosan fogyatékos személyt illeti 
meg, a kedvezmény csak az igazo-
lás birtokában érvényesíthető. 

Nagyon fontos, hogy az igazolás 
kiállítójának adatszolgáltatást kell 
benyújtania a 2001/K51 számú 
nyomtatványon az illetékes állami 
adóhatósághoz az A/200lk51 adat-

kísérő lappal együtt. Az adatszol-
gáltatás elmulasztását az APEH 
mulasztási bírsággal sújthatja. 

Az APEH felhívja a figyelmet, 
hogy ugyancsak kedvezmény (adó-
kedvezmény, adóalap-csökkentés) 
illeti meg azokat az adófizetőket, 
akik közhasznú, kiemelten köz-
hasznú szervezeteket pénzbefize-
téssel támogattak. A kedvezmény 
csak a közcélú adomány jogosult-
ja által kiállított igazolás birtoká-
ban érvényesíthető. Az igazolást 
legkésőbb január 31 -éig ki kell ad-
ni. Az eredeti példányt az adomá-
nyozó kapja, a másodpéldány a ki-
állítónál marad. 

Nagyon fontos, hogy az igazolás 
kiállítójának adatszolgáltatást kell 
benyújtania a 2001K51 számú 
nyomtatványon az illetékes állami 
adóhatósághoz az A2001K51 adat-
kísérő lappal együtt. Az adatszol-
gáltatás elmulasztását az APEH 
mulasztási bírsággal sújthatja. 

Vadasparki mese 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Vadaspark a magyar kul-
túra napja alkalmából „Állatok a 
magyar mesevilágban" cimmel me-
semondó versenyt hirdetett. A vá-
ros tizennyolc iskolájából, óvodá-
jából 148 gyermek indult a verse-
nyen. A kicsik magyar népme-
sékből, illetve magyar írók mű-

veiből készülhettek fel. A ver-
senyzőket korosztálytól függően 
négy kategóriába sorolták. A me-
sélés szerdáig tart. Az érdeklődők 
13 órától hallgathatják meg a gye-
rekeket a vadaspark zooiskolájá-
ban. Az eredményhirdetést és a 
díjkiosztást január 24-én, csü-
törtökön délután 3 órakor tartják 
a parkban. 

Elismert életmentő 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyar Köztársaság kormánya 
emlékplakettel és a kitüntetéssel já-
ró 150 ezer forinttal ismerte el 
Barna Zoltán (képünkön balról) 
hősiességét. A szegedi fiatalember, 
mint azt hétfőn, a vele készült in-
terjúban elmondta: 2000. novem-
berében egy fuldokló öngyilkosje-

löltet mentett ki az abg 4 fokos Ti-
szából. Barna Zoltánnak a Csong-
rád megyei közigazgatási hivatal 
vezetője, Vass Márton Zsolt teg-
nap adta át a kitüntetést. A hiva-
talvezető megjegyezte: a bátor ha-
talember cselekedete példaértékű, 
s reményt ad arra, hogy a bajba ke-
rülők mellett mind több lesz „a" 
Barna Zoltán. 
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Zaklatott betegek várakoznak Béketelepen 
Folytatás az 1. oldalról 

- Most legalább beengednek ben-
nünket a váróba, mert novembe-
rig az udvaron álldogáltunk, amíg 
megérkezett a doktornő. 

- Én nyitom ki nekik az ajtót -
szólal meg az eddig sarokba húzó-
dott Markovics Lajosné, aki az or-
vosi rendelő szomszédságában la-
kik. Megsajnálta a nyári kánikulá-
ban, a téli fagyban a rendelő előtt 
álldogáló betegeket, s felajánlotta, 
ha kap kulcsot, akkor szívesen ki-
nyitja a bejáratot, hogy a betegek 
bemehessenek az orvos érkeztéig 
is. Markovicsné csak mellékesen 
jegyzi meg, három éve nem látta 
dr. Szél Margitot, azt az orvost, 
akié a béketelepi Topolcsányi utcai 
rendelő praxisjoga. 

- Begyűjtötte a kártyákat, aztán 
eltűnt, s azt sem tudjuk, ki az, aki 
most rendel, ő már legalább a har-
madik helyettesítő - fakad ki Csd-
nyi Istvánné. Koros, csoszogó né-
nit kísér be egy fiatal fiú és egy 
kózépkoni asszony. A néni 90 éves, 

a lánya és az unokája hozták el a 
rendelőbe. Megfázott, vizsgálatra, 
s gyógyszerért jött. A néni egyedül 
nem tud eljönni, az orvos meg 
nem megy ki hozzá. 

Amikor otthagyjuk a rendelőt, 
dél jóval elmúlt, doktornő még se-
hol, csak a telefon cseng szinte 
szünet nélkül az orvosi szobában. 

Ősi Ibolya helyettesíti Szél Mar-
gitot két rendelőben: a béketelepen 
és a Rókusi körút 33. szám alatti-
ban is. Szél Margit praxisához 
ugyanis két „telephely" tartozik, 
ám egyikben sem rendel folyama-
tosan. A helyettesítő doktornő azt 
mondja: azért késik sokszor a bé-
ketelepi rendelőből, mert a Róku-
si körútiban is sok a beteg, s nem 
képes időre befejezni ott a rende-
lést. Arra már nem tud válaszolni, 
miért kellett korábban a betegek-
nek az udvaron várakozni, miért 
nem mehettek be a rendelő váró-
jába. A helyettesítő orvos úgy fo-
galmaz Szél doktornő betegségével 
kapcsolatban: „ha jól van, akkor ő 
dolgozik, ha nincs jól, akkor én". 

A betegkártyákat annak idején 
beszedő, s azért az OEP-támoga-
tásban részesülő eredeti háziorvos, 
Szél Margit gyakori - a betegek el-
mondása szerint immáron hosszú 
idő óta folyamatos - hiányzásáról, 
a rendelési idő be nem tartásáról, az 
állandó és többórás várakozások-
ról a város háziorvosi ellátásának 
biztonságáért felelős szegedi önkor-
mányzat nem tudott. Ezekről a mi 
jelzésünkből értesült. Ugyanebben 
az időben kapta meg az önkormány-
zat egészségügyi irodája - mintegy 
150 aláírással - a béketelepiek pa-
naszos levelét. Az önkormányzat 
egészségügyi csoportjának vezetője, 
Ladányi Márta így reagált: - Szél 
doktornő nem jelezte, hogy beteg-
sége vagy egyéb elfoglaltsága miatt 
nem tud folyamatosan rendelni. 
Amennyiben a doktornő egészségi 
állapota miatt nem képes ellátni 
feladatát, akkor adja el praxisjogát, 
mert a betegek ellátását biztosítani 
kell. Az önkormányzat egészség-
ügyi csoportjának vezetője tegnapig 
nem tudta elérni Szél Margitot, 

mint ahogyan napok óta mi is csak 
a káeftéje üzenetrögzítőjével tu-
dunk „beszélni". 

A háziorvosok szakmai felügye-
letét ellátó városi tisztiorvosi szol-
gálat vezetője, Hunyadi Ildikó szin-
tén nem tudott arról, hogy súlyos 
problémák vannak a béketelepiek 
háziorvosi ellátásában. A szegedi 
ÁNTSZ legutóbb 1999. december 
I - jén tartott ellenőrzést a béketele-
pi rendelőben. A tiszti főorvos hang-
súlyozza: a tisztiorvosi szolgálat-
nál csak azt köteles bejelenteni min-
den háziorvos, hogy betegsége, sza-
badsága esetén általában ki fogja 
helyettesíteni. Hunyadi Ildikó 
ugyanakkor szükségesnek tartotta 
elmondani: a háziorvosoknak - egy 
rendelet szerint - alkalmassági vizs-
gán kellett részt venniük. Ennek 
eleget tett Szél Margit is, akit 2000. 
IX. hó 28-án fizikailag és psziché-
sen alkalmasnak nyilvánítottak a 
háziorvosi feladatok ellátására. 

Miután a betegek azt állítják, 
hogy Szél Margit hosszú ideje nem 
rendel, s szerintük nem betegség 

miatt, ugyanakkor a helyettesítő 
háziorvos szerint csak hébe-hóba 
beteg, szerettük volna megtudni, 
mióta nem dolgozik, mióta helyet-
tesitik Szél Margitot, valamint azt 
is: jogosult-e a helyettesítő orvos a 
helyettesített háziorvos pecsétjé-
nek használatára. 

A megyei egészségbiztosítási 
pénztár finanszírozási osztályának 
vezetője, Malatinszki lánosné azon-
ban szerződéstitokra hivatkozva 
nem adott tájékoztatást arról, hogy 
Szél Margit náluk bejelentette-e, 
hogy beteg, s emiatt helyettesítik. 
Az osztályvezető annyit mondott el, 
hogy amennyiben a háziorvos há-
rom hónapnál tovább van táppén-
zen, akkor módosul a finanszírozá-
si szerződés és az orvos kevesebb 
kártyapénzt kap. 

A városi önkormányzat vizsgá-
latot indít az ügyben, mint aho-
gyan a szakmai felügyeletet gya-
korló városi tisztiorvosi intézet ve-
zetője is ellenőrzést rendelt el Szél 
Margit két rendelőjében. 

KALOCSAI KATALIN 


