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Bartha, Stumpf 
és a régiós gyógyítás / , x 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az önkormányzat szándéknyilat-
kozatot készül aláírni a Szegedi 
Tudományegyetem vezetőivel a 
dél-magyarországi régió egészség-
ügyi ellátását szolgáló együttmű-
ködésről - hangzott el a felújított 
szegedi rendelőintézet ünnepélyes 
átadását követően sajtótájékoz-
tatón. 

A tájékoztatón Stumpf István kan-
celláriaminiszter az egymilliárd fo-
rintos beruházással megújult sze-
gedi rendelőintézetet példaértékű-
nek nevezte a kormányzat, a hely-
hatóság és az orvosszakma össze-
fogásával megvalósuló nagy fejlesz-
tések szempontjából. A miniszter 
az elmúlt négy év egészségügyben 
lezajlott változásai közül kiemelte 
a háziorvosi praxisok magánosítá-
sát és az orvosoktatásában beveze-
tett rezidensképzést. A kormány 
egészségügyi konszohdációs prog-
ramja kapcsán bejelentette: az el-
következendő négy évben, 2006-ig 
az egészségügy 606 milliárd forint 
többlettámogatáshoz jut, amit az 
orvosok béremelésére, az egészség-
ügyi intézmények, illetve a mű-

szerpark korszerűsítésére fordíta-
nak. Bartha László arról beszélt, 
hogy a két és fél éve megkezdett sze-
gedi egészségügyi átalakításhoz idő-
közben megszületett a törvényi 
háttér. A polgármester bejelentet-
te: az önkormányzat szándéknyi-
latkozatot készül aláírni a Szegedi 
Tudományegyetem vezetőivel a dél-
magyarországi régió egészségügyi 
ellátását szolgáló együttműködés-
ről. Ennek egyik lehetséges hasznát 
a polgármester abban látja, hogy a 
város és az egyetem együtt 
könnyebben jut állami támogatás-
hoz az egészségügyi beruházások 
vonatkozásában. Bartha tervezett 
közös beruházásként említette a 
manuáhs orvosszakmáknak helyet 
adó, 10 milliárd forint költségveté-
sű tömb építését. A rendelőinté-
zet igazgató főorvosa, Gaál István 
a megújult rendelőintézetet euró-
pai színvonalúnak nevezte, s el-
mondta: az építészeti és tartalmi 
átalakításnak köszönhetően már 
az elmúlt egy hónapban 10 száza-
lékkal nőtt a rendelőintézet telje-
sítménye, megszűntek a betegel-
látásban az eddig meglevő párhu-
zamosságok, ami alapvetően a pá-
ciensek érdekét szolgálja. 

A tisztiorvosok rendőri segítséget is kérhetnek 

Az ÁNTSZ vajon 
hogy megy be? 
Csütörtöki lapunkban beszámol-
tunk egy tűzesetről. A Harmat ut-
cában leégett egy családi ház, mert 
a magára hagyott begyújtott üstből 
tovaterjedtek a lángok. A nagy hő-
től két gázpalack is felrobbant. A ki-
vonuló tűzoltóknak néhol ember-
magasságú hulladékkupacok kö-
zött kellett átvergődniük, mire el-
jutottak a tűzfészekhez. 

Az idős tulajdonossal évek óta 
hadakoznak a szomszédok. A sze-
métből iszonyú bűz árad, valamint 
hatalmas patkányok jönnek elő. 
Nem csupán a tengernyi hulladék 
árasztja a szagot, de a bácsi disznói 
is. A lakók már többször kérték a 
hatóságot, hogy tegyen valamit az 
áldatlan állapotok megszüntetésé-
re. A városi ANTSZ-hez 1995 ok-
tóberében érkezett bejelentés, mi-
szerint a szomszédokat zavarja a 
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disznók szaga. A tisztiorvos kiment 
a helyszínre, de a bácsi nem en-
gedte be. Néhány nappal később 
ismét próbálkozott, de akkor sem 
járt több sikerrel. Ekkor kiküldtek 
egy idézést a címére. A bácsi meg 
is jelent az irodán. Az állattartás 
szabályozása a jegyző hatáskörébe 
tartozik, így elé került az ügy. A 
jegyző felszólította a gazdát, hogy 
megfelelően tartsa állatait, vagyis 
oldja meg az ólak takarítását és a 
trágya elszállítását. A szemét miatt 
viszont mind a mai napig nem ér-
kezett bejelentés a szolgálathoz. 

Az elmúlt években csak néhány 
alkalommal kellett rendőri segítsé-
get kérnie az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
(ANTSZ) szegedi intézetének, hogy 
bejuthassanak a feljelentettek por-
tájára. A szolgálat munkatársai la-
kossági kérésre vonulnak ki a hely-
színre, hogy meggyőződjenek a be-
jelentés valóságtartalmáról. 

- Kollégáim elsőként egyedül pró-
bálnak bejutni a bejelentett sze-
mély telkére. Ha nem járnak siker-
rel, még egyszer próbálkoznak -
mondta dr. Nagy Zsuzsanna megyei 
tiszti főorvos. Ezután a delikvens 
idézést kap. Ha ezután sem jelenik 
meg a szolgálat irodáján, akkor ha-
tósági segítséget kémek. A tisztior-
vosok rendőri biztosítással men-
nek ki a helyszínre. 

K.T. 

Szeged, 
Brüsszeli krt. 21. 
Tel./fax: 62/491-011. 
Nyitva: h.-p.: 8-17, 
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A lakosság eddig tizenhárommilliót adott össze 

Épülhet a gyermekintenzív 
Az Egészségügyi Minisztérium 
19 millió, a város polgárai, cégei, 
valamint az önkormányzat eddig 
13 millió forintot adott a szege-
di gyermekklinika szeptikus in-
tenzív osztályának létrehozásá-
ra. Az építkezés két héten belül 
elkezdődik. 

Eddig 13 millió forint gyűlt össze 
a lakosság adományaiból a szege-
di gyermekklinika szeptikus égési 
osztályának létrehozásához. Az 
Egészségügyi Minisztérium a be-
ígért 22 milhóból eddig 19 milüó 
forintot utalt át. A súlyosan égett, 
illetve a kritikus állapotban levő, 
fertőzéssel járó betegségben szen-
vedő gyermekek kezelésére szol-
gáló intenzív osztály leendő he-
lyéről a napokban költöztetik el a 
szívultrahangos vizsgálót, illetve 
a pszichológiai rendelést. A tervek 
kivitelezéséhez szükséges hatósá-
gi engedélyek megérkezése után 
azonnal kezdődhet az építészeti 
átalakítás, aminek eredménye lesz 
a 42 négyzetméteres szeptikus in-
tenzív osztály. 

A klinika igazgatója, Túri Sándor 
professzor a szaktárca 19 millió 
forintos támogatásából már meg-
rendelte a két lélegeztetőgépet, a 
betegőrző monitorokat, az égési 
sérültek kezelésére alkalmas lég-
párnás ágyat, a defibrillátort, és a 
négy infúziós pumpát. A professzor 
úgy nyilatkozott, hogy a lakosság 
és a cégek pénzadománya fedezi az 
átépítés költségeit, s reményei sze-

Az új intenzív osztály a gyermekklinika emeleti teraszából elvesz néhány négyzetmétert - mutatja 
Túri Sándor professzor. Fotó: Gyenes Kálmán 

rint marad annyi pénz, amennyi-
ből még egy légpárnás ágy vásárlá-
sára is futja. 

A gyermekkhnika igazgatója el-
magyarázta: azért rendkívül fon-
tos a szeptikus intenzív osztály 
létrehozása, mert itt nemcsak a 
súlyos égési sérülést szenvedett 
gyermekeket kezelhetik külön, 

hanem a fertőzéssel járó beteg-
ségben szenvedő, súlyos állapot-
ban levő gyerekeket is, valamint 
a kritikus állapotban beszállított 
baleseti sérülteket. 

A kétágyas szeptikus intenzív 
rész elkészültével 14-re emelke-
dik a gyermekklinika intenzív osz-
tályának ágyszáma, amivel az or-

Makrai László: a kormány biztosítja a csatornafejlesztés önrészét 

Közgyűlésen a KAC-ról 
Pályázik a KAC támogatására 
az önkormányzat, hogy meg-
kezdődhessen májusban az IS-
PA által is finanszírozott csator-
naberuházás. A tegnapi testüle-
ti ülésen a képviselők határoz-
tak arról, hogy a Maty-éri eve-
zőspályából az állam, a tulaj-
donjogot megszerezve, egymil-
liárdos beruházással építhessen 
olimpiai sportcentrumot, és ki-
jelölték a leendő futballstadi-
on helyét is. 

Az ISPA által is támogatott csator-
naépítéssel kapcsolatban a köz-
gyűlés hosszas vita után úgy dön-
tött, hogy a város pályázik a Kör-
nyezetvédelmi Alap Célelőirány-
zatához (KAC) 818 millió forin-
tért. Ez a pénz biztosíthatja az 
idei évre tervezett munkálatok 
kötelező önrészét, miután a Bel-
ügyminisztérium a korábban vál-
lalt kormánygarancia ellenére el-
utasította a város pályázatát. Me-
zey Róbert jegyző szerint vélhető-
leg a KAC-pályázat nélkül is a vá-
ros rendelkezésére áll majd a pénz, 
de ezzel együtt még nagyobb Sze-
ged biztonsága. 

Már megérkezett a városházára 
a kormány és az önkormányzat 
között kötendő pénzügyi megál-
lapodás-tervezet - értesült tegnap 
Kalmár Ferenc. A víz- és csator-
nabizottságelnöke elmondta: er-
ről korábban nem tájékoztatták a 
testületet, ezért látták veszélyben 
az ISPA által támogatott csatorna-
építést, és kértek tájékoztatást a 
kialakult helyzetről.. 

A Magyar Köztársaság költség-
vetésében szerepel a 17,6 milliár-
dos beruházás 35 százalékos, ál-
lamilag garantált része, azaz 6,1 

JUTALMAK A SPORTCSARNOKÉRT 
Zárt ülésen döntöttek a képviselők a sportcsarnok átépítésében 
szerepet vállalt személyek jutalmazásáról. Havi illetményének há-
romszorosát kapja Szovics Zoltán, a Szegedi Városi Sportigazgató-
ság vezetője, Dobó László, az átépítést irányító Szegedi Sportléte-
sítmény Beruházó és Hasznosító Kft. ügyvezető igazgatója és Papp 
Zoltán, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. igazgatója a polgár-
mesteri hivatal igazgatási költségvetésének terhére. Munkájukat a 
tegnapi közgyűlés végén Bartha László méltatta. A polgármester sze-
rint hármuk közreműködése nélkül elképzelhetetlen lett volna a 
sportlétesítmény magas színvonalú felújítása. 

milüárd forint - szögezte le Mak-
rai László (Fidesz). Az önkormány-
zat ISPA-koordinációs irodájának 
vezetője kijelentette: a jelenlegi 
pénzügyi nehézségek abból adód-
nak, hogy a forrásokat három tár-
cánál, a környezetvédelmi, a bel-
ügyi és a vízügyi minisztériumnál 
helyezték el, és még nem állt fel 
az úgynevezett nemzeti alap. En-
nek segítségével a későbbiekben 
zökkenőmentesen, a jelenlegi pá-
lyázati procedúra nélkül biztosít-
ható majd a beruházás 35 száza-
lékos állami részének finanszíro-
zása. 

Makrai László hozzátette: ed-
dig egyetlen csatlakozásra váró 
ország sem tudott támogatást le-
hívni az ISPA-alapból, elképzelhe-
tő, hogy Magyarország és Szeged 
lesz az első, ha a technikai nehéz-
ségek megoldódnak. „Tanulási 
szakaszban vagyunk, fel kell ven-
nünk az EU ritmusát" - fogalma-
zott Makrai, és megnyugtatott: 
rendelkezésre áll a beruházás ön-
része. 

A város megkezdi a Maty-éri 
evezőspálya tulajdonjogának ren-
dezését, hogy a jövőben állami 

kézbe kerülhessen a létesítmény, 
amelyen egymilliárdos beruhá-
zással olimpiai sportcentrumot 
alakítanak ki. Kijelölték a har-
mincezres szegedi futballstadion 
helyét is, méghozzá a Móraváro-
si körút mellett. 

Amennyiben Magyarország 
megnyeri az EB rendezési jogát, 
felépítik az ú j létesítményt, ha 
nem, az Etelka sori stadiont újít-
ják fel. Megkezdődhet az újszege-
di sportcsarnok világításkorsze-
rűsítés is. A képviselők elfogadták 
a szegedi repülőtér létesítménye-
inek tulajdonjogát rendező elő-
terjesztést, és a Szegedi Repülő 
Egyesületet jelölték ki üzemelte-
tőnek. A rendezés szükséges ah-
hoz, hogy megindulhasson a rep-
tér fejlesztése. A közgyűlés ellen-
szavazat nélkül támogatta a szo-
cialista frakció javaslatát, hogy a 
város a ruhagyár megmentésére 
folytasson tárgyalásokat. A zárt 
ülésen bírálták el a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar igazgató-karna-
gyi beosztására érkezett pályáza-
tokat. A testület Gyüdi Sándornak 
szavazott bizalmat. 

KÉRI BARNABÁS 

Paál Istvánra emlékeznek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Egyetemi Színpad legendás egykori veze-
tőjére, a néhány évvel ezelőtt elhunyt Paál István ren-
dezőre emlékeznek barátai, régi színjátszótársai ma 
14 órakor az Ady téri auditórium maximumban. Mi-

után megkoszorúzzák a két éve felavatott emléktáb-
lát, meghallgatják azt a nemrégiben megjelent CD-
t is, amelyen a Petőfi napja című híres régi produk-
ció új, oratórikus változata mellett szerepel az 1974. 
március 14-i, kiskőrösi előadás archív felvétele 
is. 

szág legnagyobb komplex gyermek 
intenzív részlege lesz. Az új rész-
leg még hiányzó műszereinek vá-
sárlásához továbbra is számítanak 
a cégek, magánszemélyek támoga-
tására. 

Számlaszám: 10300002-28510 
653-70073285. 

K.K. 

HÍREK 
GRAFFITIS KATONA 
Újabb graffitiseket értek tettep a 
polgárőrök Szegeden, csütörtök es-
te. A két fiatalt a Szeol-stadion mel-
lett kapták el, és azonnal átadták 
őket a rendőröknek. Az adatfelvé-
tel során kiderült, hogy az egyik fi-
atal éppen sorkatonai szolgálatát 
tölti Hódmezővásárhelyen. Az elkö-
vetőket szabadon engedték. Az egyik 
fiatal ellen a Szegedi Rendőrkapi-
tányság, a másik ellen pedig a ka-
tonai ügyészség indított eljárást, 
rongálás vétsége miatt. 

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS 
A KÁLVIN TÉREN 
Boros Frigyes vízépítő mérnök em-
léktábláját avatják hétfőn 11 órakor 
Szegeden, a Kálvin tér 7. számú 
épületnél. Avatóbeszédet Török Im-
re György, az Alivizig igazgatója, 
köszöntőt Ványai Éva alpolgármes-
ter mond. Közreműködnek a Szé-
chenyi István Gimnázium és Szak-
középiskola tanulói. 

DALOK A KÁVÉHÁZBAN 
A Szegedi Közéleti Kávéház hétfői 
rendezvényének címe: „Dalold el 
ezüst gitár...". Az est 18órakor kez-
dődik a Royal Szállóban, vendége 
Soós István (szintetizátor, ének|, 
közreműködik Andódi Olga szín-
művész és Dombóvári László tánc-
dalénekes. A háziasszony Andódi-
né Pál Olga operaénekes lesz. 

A LEGIOBB FILMEK 
Szegedi filmszemle címmel a közel-
múltban lezajlott 33. magyar film-
szemle legjobbnak ítélt alkotásaiból 
láthat a közönség válogatást vasár-
napig a szegedi Belvárosi moziban 
és a Grand Caféban. így többek kö-
zött levetítik Bodó Viktor Citrom-
fej című művét, Meskó Zsolt Som-
lói galuska című filmjét, a több díj-
ban részesült Ébenjárokat, melyet 
Miklauzic Bence rendezett, továb-
bá a szegedi házaspár, Polc Boglár-
ka és Pölc Róbert Szafari című kis-
játékfilmjét, és a játékfilm kategó-
ria rendezői díját elnyert Kísértése-
ket, Kamondi Zoltán rendezésé-
ben. 

BORULT AZ IFA 
Felborult egy IFA teherautó péntek 
délutón Szegeden, az Algyői úton. 
Személyi sérülés nem történt. A 
műszaki mentés idejére a forgal-
mat szakaszosan elterelték. 


