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Épül az intenzív osztály 
a megégett gyermekeknek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Elkezdték a Szegedi Tüdomány-
egyetem gyermekklinikáján a 
szeptikus intenzív osztály kialakí-
tását. A cégek (köztük kiadónk 
és szerkesztőségünk), magánsze-
mélyek, valamint a szegedi ön-
kormányzat összesen 18 millió 
forinttal támogatta az osztály lét-
rehozását. Palánkai Tibor Ybl-dí-
jas építész éppúgy ingyen készítet-
te el a terveket, mint az elektro-
mos rendszer tervezője, Krulyné 
Tarí Ágnes, a szerkezettervező Fe-
il Ferenc és a gépészeti tervek el-
készítői, Bodó Attila és Flach At-
tila. 

Az építési munkákra hat pályá-
zó közül választották ki a legalkal-
masabbat. A kivitelező cég vál-
lalta, hogy május elejére befejezi 
az átépítést. 

A készülő 2 ágyas szeptikus in-
tenzív osztályon az égési sérült 
gyermekeket, valamint a fertő-
zéssel járó betegségben szenvedő, 
súlyos állapotban levő gyermeke-
ket kezelik majd. 

A gyermekklinika igazgatója, 
Túri Sándor professzor elmondta: 
már megrendelte a két lélegezte-
tő gépet, a betegőrző monitorokat, 
az égettek ellátásához szükséges 
légpárnás ágyat. 

Az Egészségügyi Minisztérium 
19 millió forinttal járult hozzá a 
szeptikus intenzív osztály kialakí-
tásához. A kivitelezők május elsejére befejezik a munkákat. Fotó: Gyenes Kálmán 

Jogerős ítélet született a tűt gyermekben felejtő orvos perében 

Félmillió forintra 
büntették a sebészt 
Szécsi Jánost, a Szegedi lüdoniányegyetem egykori orvosát foglal-
kozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt 500 ezer forint pénz-
büntetésre ítélte a Csongrád Megyei Bíróság ítélőtanácsa. A testü-
let a tegnap kihirdetett határozatával jóváhagyta a Szegedi Városi 
Bíróság elsőfokú ítéletét, így a döntés jogerőre emelkedetett. 

Szécsi doktor négy éve, 1998. júni-
us 2-án műtött meg egy csecsemőt, 
aki szrvrendellenességgel született. 
A gyermek nem sokkal a műtét 
után rosszul lett, s bár az orvosok 
mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy megmentsék életét, elha-
lálozott. A boncolás során a cse-
csemő szívének bal pitvar hátsó ré-
szénél egy 3 centiméteres fonallal 
egybekötött egy centi hosszú tűt 
találtak. Ezt követően emelt vádat 
az ügyészség dr. Szécsi János orvos 
ellen. 

Legelőször 2000 februárjában tár-
gyalták az ügyet, s a Szegedi Váro-
si Bíróság akkor a vádlottat felmen-
tette. Néhány hónappal később a 
Csongrád Megyei Bíróság az elsőfo-
kú ítéletet hatályon kívül helyezte, 
és a városi bíróságot új eljárás lefoly-
tatására kötelezte. A 2001 szep-
temberében hozott ítéletében a bí-
róság megállapította: dr. Szécsi Já-
nos a műtétet kollégáival a szakmai 
szabályok szerint végezte el, ám a 
műtét során a tőle elvárható figyel-
met és körültekintést elmulasztot-
ta, s így maradhatott a tű a csecse-
mő szívében. Az ítéletben azt is ki-
mondták, hogy a tű bent felejtése és 

a halál beállta között okozati össze-
függés nem volt. 

Mivel a vádlott vétlenségét han-
goztatva fellebbezett, újfent a 
Csongrád Megyei Bíróság előtt foly-
tatódott a per ez év februárjában. A 
bírói tanács, szakértők bevonásával, 
többek között azt vizsgálta, megtör-
ténhetett-e, hogy a tű nem a mű-
tét során, hanem később került a 
csecsemő testébe. Elvileg előfordul-
hatott, ám semmilyen adat, tény 
nem támasztja alá, hogy ez bárki-
nek is érdekében állt volna. Emel-
lett a bíróság úgy ítélte meg, a tű 
testbe csempészése is olyan nehéz-
ségekbe ütközött volna, hogy gya-
korlatilag ez a manipuláció nem 
valósulhatott meg. Mivel a gyer-
mek újraélesztésekor sem helyez-
hettek tűt a csecsemő mellkasába, 
a fémtárgyat csakis az első műtét so-
rán felejthették a szívben - hangzott 
el az ítélet indoklásakor. A másod-
fokon eljáró bírói tanács ezért dön-
tött úgy, hogy az elsőfokú ítéletet 
helybenhagyja, és dr. Szécsi Jánost, 
aki már nem Szegeden, hanem az 
ajkai kórházban dolgozik, 500 ezer 
forint pénzbüntetésre ítéli. 

B. Z. 

Tetten ért graffitisek 
Három hatalkorú grafhtist értek 
tetten a Szeged nagyállomás terü-
letén járőröző vasúti rendészek. 
Hajnali három órakor a fiatalok 
festékszóró palackokkal dekorálták 

éppen az ott álló személykocsi ol-
dalát, amikor rajtakapták őket. A 
kiérkező rendőrök megtalálták cso-
magjaikban a festékszóró palacko-
kat, ezért előállították a fiatalokat. 

Búvárok a kávéházban 
Szilágyi Zsolt, a bodvarákói barlang fogságába esett fiatal búvár-kuta-
tó lesz a Szegedi Közéleti Kávéház vendége. A rendezvény „120 óra a 
barlang fogságában" címmel ma 18 órakor kezdődik az MTESZ szege-
di székházában (Kígyó utca 4.). Az est vendége még Czakó László bú-
vár-mentő és dr. Hajnal Gábor orvos-búvár. Házigazda: Szilágyi Árpád. 

Stabilitási 
konferencia 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi folyamat negyedik kon-
ferenciáját rendezik meg a hét vé-
gén a megyeszékhelyen. A résztve-
vők elemzik, milyen hatása van a 
gazdasági fejlődésnek és az együtt-
működésnek a Délkelet-Európa 
regionális stabihtására. A magyar 
kormány és a délkelet-európai sta-
bilitási egyezmény brüsszeli iro-
dája szervezte konferencián Jugo-
szlávia, Bosznia-Hercegovina, Al-
bánia és Macedónia vezetői, a ma-
gyar üzleti élet, a Világbank, a Va-
lutaalap, az OECD és az eurorégi-
ók képviselői vesznek részt. A ma-
gyar kormányt Boros Imre tárca 
nélküli miniszter és Németh Zsolt, 
a Külügyminisztérium pohtikai ál-
lamtitkára képviseli. 

A rendezvény a Belvárosi Miniplexben és a színház melletti kivetítőn is látható lesz 

Ma: Orbán Viktor 
színpadon és vásznon 
A Szegedi Nemzeti Színházban ma este Haza és 
haladás címmel megtartandó rendezvényen részt 
vesz és felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is. 
A nagy érdeklődés miatt a szervezők, a Nemzeti 
Kör, a Professzorok Batthyány Köre és a Tisza 
Konzervatív Kör lehetővé teszi, hogy a Belvárosi 
Miniplex nagytermében, és a színház oldalánál 
felállított kivetítőn azok is nyomon követhessék 
az eseményeket, akik nem jutottak belépőhöz. 

Haza és haladás címmel a Nemzeti Kör, a Pro-
fesszorok Batthyány Köre és a Tisza Konzervatív Kör 
rendez estet ma este hat órától a Szegedi Nemzeti 
Színházban. A rendezvény egyik szónoka Orbán Vik-
tor miniszterelnök. Számos közéleti személyt hívott 
már Szegedre a Tisza Konzervatív kör, ám az eddigi 
estek helyszíne bizonyosan szűknek bizonyulna a 
Haza és haladás című rendezvény számára - fogal-
mazott Kiss Imre, a civil szervezet vezetője. - Soly-
mosi Frigyes akadémikussal, a Professzorok Batthyány 
Köre, és O'sváth Györggyel, a Nemzeti Körvezetőjé-
vel számos szegedi vonatkozású közös kezdeménye-
zésünk volt már, legutóbb a recski emlékkő felállítá-
sa - mondta Kiss Imre. 

A három civil szervezet Bartha László szegedi pol-
gármester, a Fidesz-MPP országgyűlési képviselőjének 
közvetítésével közösen hívta meg Orbán Viktort Sze-
gedre, aki elfogadta az invitálást. 

Kiss Imre elmondta, a három civil szervezet 150 je-
gyet tartott fenn magának, ötszázat pedig a színhá-
zi jegyiroda ingyenesen osztott ki az érdeklődőknek, 
és valamennyi pillanatok alatt gazdára talált. 

A rendezvényen Solymosi Frigyes akadémikus, és 
Bartha László polgármester után mond beszédet Or-
bán Viktor. A felszólalók sorát O'sváth György zár-
ja. 

Azt, hogy várhatóan mekkora tömeg gyűlik majd 
össze a színház előtt, a szervezők nem tudták meg-
mondani, becslésre pedig nem vállalkoztak. Az ön-
kormányzat illetékesei azonban elárulták, hogy mi-
után elfogytak a jegyek, sokan a városházát ostro-
molták belépőkért. A szervezők a nagy érdeklődés 
miatt a Belvárosi Miniplex 539 főt befogadó nagy-
termét is kibérelték, ahol azok is nyomon követhe-
teik az eseményeket, akik nem jutnak be a színház-
ba. A mozi nagytermében ezért ma minden elő-
adás elmarad. 

Jó idő esetén azok az érdeklődők, akik nem kaptak 
jegyet a Szegedi Nemzeti Színházba, és a moziba 
sem férnek be, az utcán felállított vásznon nézhetik 
meg, hogy mi történik a „színfalak" mögött. Ha az 
idő rosszra fordulna, az utcai kivetítőt a Tisza Szál-
ló tükörtermébe költöztetik. 

Kiss Imre elmondta: a rendezvény költségeit a há-
rom civil szervezet fedezi. 

K.B. 

2008-ra elkészülhet a szegedi vasúti híd 

Brüsszel lehetne 
az egyik pillér 
Az Európai Unió támogatásával 
2008-ig elkészülhet a szegedi va-
súti híd. Ha a Magyar Nemzeti 
Fejlesztési Terv programja közé 
bekerül a szegedi híd építése, nem 
lesz akadálya annak, hogy az Eu-
rópai Unió közlekedésfejlesztési 
alapjából támogassa a beruházást 
- nyilatkozta lapunknak Bartha 
László szegedi polgármester, aki 
brüsszeli látogatásakor az EU il-
letékeseivel a hídépítés lehetősé-
geiről is tárgyalt. A város vezető-
jét tárgyalópartnerei arról biztosí-
tották, hogy Magyarország 2004-
es tagfelvétele után megnyílnak az 
ország előtt azok a regionális fej-
lesztési alapok, amelyekből egy 
ilyen nagyságrendű építkezés is 
támogatható. 

- A MAV Rt. már elkészítette a 
híd tanulmányterveit, az azon-
ban még nem dőlt el, hogy a híd-
hoz csatlakoztatható öt vasúti 
nyomvonalból melyik valósul 
meg. Egy biztos, akármelyik pálya 
épül meg, megnyílik az út a tria-
noni békediktátum által elvágott 

területek felé, de akár Szófiába, 
vagy Athénba is el lehet majd jut-
ni vasúton - fogalmazott Bartha 
László. 

Ahhoz, hogy a hídépítés beke-
rülhessen a Magyar Nemzeti Fej-
lesztési terv programpontjai közé, 
a Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Tanács és a Duna-Körös-Ti-
sza-Maros Euroregionáhs Együtt-
működés ajánlása is szükséges. 
A polgármester szerint mindkét 
szervezet támogatja a hídépítést, 
és már meg is tették a szükséges 
lépéseket. 

Bartha László fontosnak tartot-
ta azt is hangsúlyozni, hogy bár a 
Fidesz-MPP választási programjá-
ban csak négy dunai híd építésé-
nek terve szerepel, ez nem azt je-
lenti, hogy a Tiszán nem létesül 
új átkelő a következő kormányza-
ti ciklusban. A Fidesz ugyanis vál-
lalta az M43-as út kiépítését a 
román határig, ehhez pedig szük-
ség van Szeged fölött egy közúti 
híd építésére is. 

K. B. 

HÍREK 
KITUNTETES 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztériumban az agrárgaz-
daság fejlesztéséért végzett eredmé-
nyes munkájáért Széli Endre, a Ga-
bonatermesztési Kutató Kht. tudo-
mányos osztályvezetője Újhelyi bn-
re-díjat vett át Vonza András mi-
nisztertől. 

A MÉDIABOTRÁNYRÓL 
VETÍTENEK 
Magyarország első éteri házassá-
ga... vagy sem? című dokumentum 
filmet vetítik le ma 19 órától a Mil-
lenniumi Kávéházban (Szeged, Du-
gonics tér 12.). A legutóbbi média-
botrányról szóló film megtekintése 
után vitafórumot rendeznek, ame-
lyen részt vesznek az alkotók. A je-
lenlévők kérdéseket tehetnek fel 
Hartmann Zoltán műsorvezető-
nek, ifj. Nádasy László rendező-
operatőrnek, Solymár József írónak 
és Lévai Gábor producernek. 

ERŐSZAK ÉS TOLERANCIA 
Violentia et tolerantia, avagy egy 
vallásügyi per a XVIII. századból 
címmel Pintér Gáborral, a Szegedi 
Hittudományi Főiskola egyháztör-
ténészével rendeznek beszélgetést 
ma 18 órától a Sík Sándor Piarista 
Egyetemi Szakkollégium (Szeged, 
Lechner tér 2/a) társalgójában. 

Sárgabánya lakói félnek, hogy rájuk dől a ház 

Csak az biztos, hogy a víz az úr 
Folytatás az 1. oldalról 

Annak idején jó föld volt ez, húsz-harminc éve 
itt termett a legszebb paprika és krumpli -
csatlakozott a beszélgetésbe egy másik földtu-
lajdonos, Nagy Pál Zoltán. 

Györgyi István elmondta, nyolc éve folya-
matos csőrepedések nehezítik meg az életét. 
Úgy gondolja, a javítás nem járt sikerrel, mert 
véleménye szerint még mindig szivárog a ter-
málvíz. - Golfpályát akartam építeni ide. Most 
pedig tíz hektár földemmel nem tudok mit 
kezdeni. Itt már semmi nem terem - panaszol-
ta a férfi. 

A lakók leginkább az esőtől tartanak. - Két 
éve, a nagy esőzések után legalább félméteres 
víz állt a területen. Be kellett vinni a jószágo-
kat a faluba. Mivel a föld telített volt termál-
vízzel, az esőt már nem tudta elvezetni. Meg-
állt a víz a földemen, majdnem elmosta a há-
zamat. A hátsó fal leomlott, emiatt már két te-
let egy putriban kellett kihúznunk, nem tud-
juk mi lesz - idézte fel a történteket Sárgabá-
nya másik lakója, Tóth Tibor. 

A termálvizet a közelben lévő, virág- és zöld-
ségtermesztéssel foglalkozó Floratom Kft. hasz-
nálja, ezzel fűti az üvegházait. - A legutolsó ja-
vítást 2 0 0 0 . októberében végeztettük el, ezt 
követően az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédel-
mi Felügyelőség mérései alapján, 2 0 0 1 . júniu-

sában egy szakértő kimutatta, hogy nincs ter-
málvíz a területen. Sőt nyomáspróbát is tartot-
tunk, ami egyértelműen bebizonyította, hogy 
nem szivárog a víz - nyilatkozta Faragó Lász-
ló, a Floratom Kft. műszaki vezetője. Faragó el-
mondta, nem érti, Györgyi István miért egy há-
rom méter mély gödörbe építette a házát. Ezt 
a területet ugyanis azért hívják Sárgabányá-
nak, mert innen hordták el a földet, amikor a 
környékbeli házak épültek. - A panaszos 
háza a Maty-éri víztározó szintje alatt van leg-
alább egy, másfél méterrel - tette hozzá Fara-
gó László. 

Kardos Sándor, az Alsó-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság hatósági osztályának vezető-
je szerint nincs egyértelmű bizonyíték, ami alá-
támasztaná, hogy „baj" van a vezetékkel, és 
abból szivárog a víz. - A környezetben nem 
mutatható ki a szennyezettségi határérték -
jelentette ki az osztályvezető, aki egyébként 
jelen volt a két éve végzett víztartási nyo-
máspróbán, ahol mindent rendben talált a 
hatóság. 

Kardos Sándor szerint csak egy polgári peres, 
kártérítési eljárás tehetne pontot az ügy végé-
re. Akkor ugyanis szakértők bevonásával pon-
tosan meg lehetne állapítani, hogy a Floratom 
Kft. hány százalékban felel a vizesedésért. Ez 
viszont hosszadalmas és költséges eljárás. 

ARANY T. JÁNOS 
Györgyi István kezében egy beteg és egy 
egészséges rög. Fotó: Schmidt Andrea 


