
MA: TISZA-PARTY 
A * és 

DELMAGYARORSZAG 
SZERDA, 2002. FEBRUÁR 20., 92/43. F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT) 

T É M Á I N K B Ó L 

OKMANY1RODA -
BOTRÁNYOS TOLONGÁSSAL 

Az új épületbe költözött szegedi 
okmányirodában minden 
ügyfélfogadási napon hatalmas 
tolongásra készüljön, aki már 
nyitás előtt az ajtókhoz szeretne 
jutni. Az irodavezető úgy véli, 
hogy több alkalmazottal lehetne 
mérsékelni a sorban állást. 

5. old 

ORVOSPER: ÍTÉLET NINCS 
Az igazságügyi orvos szakértő 
véleményét hallgatta meg tegnap 
a Csongrád Megyei Bíróság 
tanácsa. Egyelőre mégsem 
mondták ki felelősnek azt a 
szegedi orvost, aki 1998-ban egy 
csecsemő szívműtétje közben 
feltehetően tűt felejtett a kicsi 
testében, ezzel a halálát okozva. 

3. old 

NYERS VÉLEMÉNY 
PANNÓNIÁRÓL 
A szegedi Nyers Együttes 
antirasszista díjat kapott, mert 
nem engedte, hogy a Pannon 
Rádió játssza számaikat. A rádió 
felvállalhatta volna az új magyar 
zene bemutatását, de semmit 
sem tett a magyar zenei 
kultúráért. 

Usza-party 

EB-RÉSZVÉTELRŐL 
ÁLMODNAK 
Júliusban Szegeden rendezik a 
kajak-kenu Európa-bajnokságot. 
A Démász-Szegedi VE sportolói 
már a nemzetközi megmérettetés 
válogatójára készülnek, a 
versenybe jutáshoz már nem kell 
sokat fejlődniük. 

15. o ld 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Harmincnégy éves férfi szervét kapta Szegeden a tizenkét évvel idősebb tanár 

Vonattal érkezett a vese 
Egy 46 éves kunszentmiklósi fér-
fi kapta meg tegnap annak a 34 
éves budapesti f iatalembernek 
az egyik veséjét, aki keddre vir-
radóra halt meg tragikus hirte-
lenséggel. A Szegedi Tüdo-
mányegyetem sebészeti kliniká-
ján levő Dél-magyaroszági 
Transzplantációs Központban 
az idén ez volt a harmadik, a 
cent rum működése óta a 757. 
veseátültetés, aminek megszer-
vezését már a Hungarotransz-
plant munkatársa, a koordinátor 
bonyolította. 

Kedden reggel fél kilenckor érke-
zett a fax a szegedi transzplantá-
ciós központba, hogy a budapes-
ti idegsebészeti intézetből be-
ültetésre alkalmas vesét kül-
denek délelőtt. A faxon a legfon-
tosabb információk szerepeltek: 
az elhunyt vércsoportja, immuno-
lógiai adatai, vírusvizsgálati ered-
ményei. Ezek ismeretében azon-
nal megkezdődött a dél-ma-
gyaroszági régió veseátültetésre 
váró betegeinek listájáról annak a 
páciensnek a kiválasztása, aki-
nek adatai megegyeznek a dono-
réval. 

A szegedi sebészeti klinika első 
emeletén, egy miniatűr szobában 
dolgozik az előkészületen a stáb: 
Szenohradszky Pál és Marofka Fe-
renc főorvos, valamint a néhány 
hónapja itt dogozó koordinátor, 
Horváth Ildikó. 

Nem kell hosszú idő ahhoz, 
hogy a szakemberek végignézzék 
és egybevessék a donor és a vese-
átültetésre várók egészségügyi ada-
tait. Az első „körben" három be-
teg marad az esélyesek között. 
Valamennyien Bács-Kiskun me-
gyeiek. A koordinátor hívja mind-
három páciens kezelőorvosát. Ki-
derül, a három közül kettő beteg, 
tehát nincs olyan állapotban, hogy 
a veseátültetés rajta elvégezhető 
legyen. 

Marad a 46 éves kunszentmik-
lósi tanár, aki a híváskor éppen 
művesékezelést kap Kecskemé-
ten. 

Folytatás a 3. oldalon Már a műtőasztalon a beteg. Fotó: Miskolczi Róbert 

Csónaktárolás biztonságosan 

Mólók kerülnek a mártélyi holtágra 

Ha sikert ér el a pályázat, mólók szolgálnak majd csónaktárolásra. Fotó: Karnok Csaba 

Környezetbarát, biztonságos mólók szolgálhatják a csónaktárolást 
a mártélyi holtágon a nem túl távoli jövőben. A Gazdasági Mi-
nisztérium pályázatot írt ki a Széchenyi-terv keretein belül a hor-
gászturisztikai kínálatfejlesztés témakörében, és a hódmező-
vásárhelyi önkormányzat a Dobó Ferenc Horgászegyesülettel kö-
zösen pályázik - döntött a minapi közgyűlés. Varga Ferenctől, az ön-
kormányzat környezetvédelmi előadójától megtudtuk, a támo-
gatás összege a fejlesztés költségének 75 százaléka lehet, de legföljebb 
5 millió forint, s az önkormányzat a maximális támogatásra nyújtja 
be a pályázatot. A beruházás teljes összege, a támogatással, és az ön-
kormányzat és a horgászegyesület pénzösszegeivel együtt több mint 
6 millió forint lesz. A pályázatot a közeljövőben, a Kiskunsági Nem-
zeti Park és egyéb hatóságok nyilatkozatai beérkezését követően ad-
ják be. 

A mólókra a több száz, a holtágon lévő csónak megnyugtató táro-
lása érdekében van szükség. Jelenleg jórészt fákhoz kötve várják tu-
lajdonosaikat a csónakok, a fák törzse sérülhet, a növényzet károso-
dik e tárolási mód következtében, a parton horgászok pedig nem tud-
nak hol helyet foglalni. A tájba illő mólóknál biztonságosan, környe-
zetvédelmi és idegenforgalmi problémákat nem okozva elfér majd a 
jelenlegi csónaklétszám, s gondoskodnak megfelelő őrzésről is. Az ön-
kormányzat több helyi vállalkozót fölkért arra, hogy adjon árajánla-
tot a mólók létesítésére, és majd a legmegfelelőbb típust választja ki. 

F.CS. 

A Sapard 
milliárdjai 
A magyarországi Sapard-program 
jóvoltából az idén a mezőgazdasá-
gi beruházások támogatását, to-
vábbá a mezőgazdasági és a halá-
szati termékek feldolgozásának, 
marketingjének erősítését, illet-
ve a vidéki infrastruktúra fejlesz-
tését és javítását szolgáló támoga-
tásokat vehetnek igénybe a gazdál-
kodók. 

Az Európai Unióba belépni kívá-
nó, tagjelölt országokban a mező-
gazdaság és a vidékfejlesztés terü-
letén a szerkezetváltást hivatott se-
gíteni a Sapard-program. A meg-
valósításához járul hozzá az a hét 
regionális iroda is, melyek közül a 
szegedi (Deák Ferenc utca 17.) az el-
múlt héten nyitotta meg a ka-
puit. 

„Az irodák életre hívása a prog-
ram végrehajtásához elengedhetet-
len lépés volt, feladataik közé tar-
tozik felkészíteni a pályázati le-
hetőségek kihasználására a gazdál-
kodókat" - tudtuk meg Zöldréti At-
tilától, a Sapard-hivatal elnökétől, 
aki a minap a vásárhelyi Hód-
Mezőgazda Rt. vetőmagvevö-talál-
kozóján előadóként vett részt. Idén 
a mezőgazdasági vállalkozások be-
ruházásainak támogatására, a me-
zőgazdasági és halászati termékek 
feldolgozásának és marketingjének, 
valamint a vidéki infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó támogatást 
hirdetik meg. Az Európai Unió a 
Sapard-program végrehajtásához 
évente 38 millió euróval - 9,5 mil-
liárd forinttal - járul hozzá. Ezen 
összeg az állami költségvetés 25 
százalékával egészül ki, így Magyar-
ország évente mintegy 12,5 miib-
árd forintot költhet a programra. 

A pályázatok benyújtásának fel-
tételei közé tartozik, hogy az igénylő 
árbevételének 50 százaléka igazol-
tan mezőgazdasági tevékenységből 
származzon. Emellett a vállalko-
zás hosszú távúságát és életképes-
ségét ugyancsak bizonyítani kell. 
Mindennek érdekében a pályázatok 
mellé, melyeket az év második fe-
lében írnak ki, az üzleti terv beadá-
sa is szükséges. Mekkora összege-
ket lehet támogatásként igénybe 
venni? A mezőgazdasági vállalkozá-
sok beruházásai esetében a gépbe-
szerzésnél a költség 30 százalékát; 
az épületfejlesztésnél a költség 40 
százalékát, maximum 40 millió fo-
rintot. A mezőgazdasági és halá-
szati termékek feldolgozásának és 
marketingjének fejlesztésére a költ-
ség 40 százalékát, maximum 80 
millió forintot. 

T.A. 

A nők és 
az erőszak 
Az áldozatok napjává lett február 
22., mert 1990-ben e napon tette 
közzé az Európa Tanács a bűncse-
lekmények áldozatainak chartá-
ját. Magyarországon az 1989-ben 
alakult Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület javaslatára 1993 óta tart-
ják e napot, amely ráirányítja a fi-
gyelmet: az áldozattá vált ember 
lelki, jogi vagy anyagi segítségre 
szorul. 

Nő-unió című mellékletünkben 
bemutatjuk a szegedi irodát, szó-
lunk a nők elleni erőszak kiter-
jedtségéről, a megelőzés lehetősé-
geiről. y 

ő-unió mellékletünk a 7. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

