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A megye legtöbb városában nincs fogászati ügyelet

Ha szombaton fáj,
hadd fájjon
Folytatás az 1. oldalról

A szegedi II. számú rendelőintézet
fogászati főorvosa, dr. Láng Erzsébet hangsúlyozta, a jelenlegi OEPfinanszírozás mellett ügyeletben
egy orvos mindössze kétszáz forintot kaphatna óránként, a többletköltség fedezését a megyei jogú város önkormányzata nem vállalta.
Szegeden több mint tíz éve nincs
sürgősségi fogászati ellátás, a betegek mégis megtalálják azt az intézményt, ahol megszabadulhatnak a
sajgó csonttól. A magánorvosi praxisok mellett rendszerint a fogklinikára érkeznek. Szentesen a rendelőintézetben fogadják hétköznap
napközben a fogorvosok a betegeket, jelenleg csak ezen a helyen lehetne megtartani a hétvégi ügyeletet - ám ez egy hatalmas épület. A
nyitva tartásához szükség volna hét
végén is portásra, liftkezelőre, fűtésre és így tovább. A szentesi betegek
sok esetben a kórház szájsebészetén
keresnek „menedéket", ezt a helyet pedig a fekvőbetegek számára
rendezték be. Dr. Vajdovich István
főorvos szerint a kórház ellátási
módja hosszú távon nem kever-

Díj esett

A március 23-ára eső meteorológiai világnap alkalmából kitüntetéseket adtak át tegnap a Környezetvédelmi Minisztériumban. Két
szegedi egyetemi oktató is elismerésben részesült. Koppány
hető össze a sürgősséggel, ezért ha- György, a Szegedi Tudománymarosan megoldást kell találni. Úgy egyetem (SZTE) Éghajlattani és
gondolja, a Tóth József utcai gyer- Tájföldrajzi Tanszékének nyugalmekrendelő alkalmas volna arra, mazott professzora Schenzl Guihogy helyet adjon az ügyelemek. A dó-díjat vehetett át több évtizedes
város hosszú távú tervei között sze- távprognosztikai kutatói, oktatói
repel ez - erősítette meg Borsosné és tudomány-népszerűsítő tevéSerkedi Katalin, a polgármesteri hi- kenységéért.
vatal szociálpolitikai csoportjának
Emlékplakettel ismerték el
vezetője, hiszen ha felépül a kertvá- Makra László egyetemi docens kirosi rendelő, a gyermekorvosok ott váló kutatói és oktatói munkáfogadják a kis betegeket, akkor a ját. Az SZTE Éghajlattani és TájTóth József utcában felszabadul az földrajzi Tanszék helyettes veépület.
zetője éghajlati és levegőkörnyeHódmezővásárhelyen hamaro- zeti kutatásokkal foglalkozik.
san megoldódik a helyzet, hiszen - 1990 óta Kínában, Indonéziában
mint arról lapunkban már hírt ad- és Brazíliában végzett aeroszoltunk - az Erzsébet-kórház főigazga- kutatásokat, és 1997-től foglaltója, dr. Hamvas Ödön szerint a kozik Szeged légszennyezettségémagánpraxissal rendelkező fogorvo- nek vizsgálatával. Az egyetemi
sok hétvégi rendeléséről a közel- hallgatóknak meteorológiai és éghajlattani előadásokat tart.
jövőben megállapodás születik.
Makón a fogorvosokkal kötött
Kitüntetést kapott többek kövállalkozói szerződésben tavaly rög- zött két ismert meteorológus is:
zítették: minden hétvégén, vala- Vissy Károly, az Országos Meteomint ünnepnapon más és más fog- rológiai Szolgálat (OMSZ) szakorvos rendel a megegyezés szerint mai tanácsadója Schenzl Guidósaját költségén a város különböző díjban részesült, Németh Lajos,
rendelőiben reggel nyolctól délelőtt az OMSZ irodavezető-helyettese
tizenegyig.
pedig emlékplakettet vehetett
át.
BLAHÓ GABRIELLA

Richard Clayderman
és a hegedű hercegnői
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem egyedül lép fel szombaton a Szegedi Nemzeti
Színházban a világ legnépszerűbb zongoristája, Richárd
Clayderman. A délutáni és az esti jótékonysági koncertjén ott lesznek a hegedű hercegnői is. A Princess
trió az első olyan hazai popegyüttes, amely hegedűszóval hódította meg a közönséget. Mint a rendezvény
szervezőjétől, Újhelyi István szocialista önkormányzati képviselőtől megtudtuk, a három dekoratív fiatal művésznőből álló csapat tulajdonképpen hangulatteremtő „elözenekara" lesz az ugyancsak klasszikus alapokra épülő populáris zenét játszó francia
zongoristának. Clayderman egyébként csak erre az
alkalomra jön Magyarországra, s a két koncertjén
kívül más programokon is részt vesz majd Szegeden.
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A délutáni és az esti koncert is jótékonysági célt szolgál, a gyermeksport támogatására fordítják a bevételét.
A Princess triót ma még kevesebben ismerik, mint
Richárd Claydermant, de sokak szerint nagy karrier
előtt áll. Az együttes mindhárom tagja - Pados Kriszta, Sándor Kriszti és Molnár Ildi - klasszikus képzésben részesült, eredetileg hagyományos szimfonikus
együttesekben játszott. Az R-GO egykori zenésze,
Környei Attila figyelt fel rájuk, ő vette rá őket, hogy
Brahms, Mozart és Liszt legnépszerűbb darabjait popos átdolgozásban játsszák. A sikeren maguk is meglepődtek, látványos show-műsorukat mindenhol ovációval fogadta a könnyűzenéhez szokott közönség. Első
CD-albumuk, A hegedű hercegnői nemrégiben jelent
meg, de máris a slágerlisták élére került.

Támogatott egyházak

Tizennyolc egyházi intézmény képviselői vehettek át polgármesteri támogatást, fotó. Miskolczi Róbert
Bartha László szegedi polgármester az úgynevezett Polgármesteri
Alapból mintegy negyvenmillió forintot ajánlott fel szegedi egyházaknak és intézményeiknek. Az erről
szóló tanúsítványokat Bartha tegnap, a városházán adta át.
- Az önkormányzat három év
alatt összesen 120 millió forinttal
támogatta az egyházi szervezeteket, ezzel is kifejeztük azt, hogy a
város vezetése segíti a Szeged életében és történelmében kiemelkedő
szerepet játszó közösségek munkáját - mondta a polgármester.
Az intézmények képviselői
egyenként vehették át a támogatásról szóló okiratokat. A katolikus
egyház részéről többek között Balogh József szemináriumi rektor, a
reformátusok részéről Kereskényi
Sándor lelkész, a szegedi zsidó hitközség részéről pedig Lednitzky
András vette át a tanúsítványt.

PENZEK ES CÉLOK
Katolikus egyház (szemináriumok, templomok, imaházak
felújítása, templomi hangosítás, világítás, orgona- és
védőotthon-felújítás) összesen:
26,4 millió forint
Református egyház (ravatalozó építése):
7,5 millió forint
Zsidó hitközség (szociális otthon felújítása): 2,0 millió forint
Ortodox Egyházközség (általános felújítási
munkálatok):
1,0 millió forint
Baptista közösség (közösségi épület-felújítás): 1,5 millió forint
- Az elmúlt évek rendszeres önkormányzati támogatásai bizonyítják, hogy most nem csupán
egy kampányfogásról van szó.
Azok a fejlesztések és felújítások,
amelyek a most átadott összegekből valósulhatnak meg, minden
szegedi polgárt érintenek. Például köztudott, hogy a szegedi dóm
a város egyik szimbóluma, így
fontos a szegedieknek, hogy jó ál-

lapotban legyen a templom épülete. Lényeges, hogy a nagy egyházak mellett a kisebb közösségek
intézményei is támogatást kaptak - mondta Gyulay Endre megyés püspök, aki hozzátette: minden, az egyháznak adott egy forint
három forintot mozgat meg,
hiszen az állami támogatásokat a
hívek és az adakozók is kipótolják.

HÍREK

Ősszel kezdődik a szegedi gőzfürdő felújítása

Vízi óvoda, naturista szauna, gyógyászat
A műemlékvédelmi szakemberek is jóváhagyták
a szegedi gőzfürdő fölújítási terveit, így most már
semmi akadálya sincs annak, hogy megkezdődjék a százegy éves épület rekonstrukciója.
A másfél éves átalalritás után pihenést és gyógyulást szolgáló részlegekkel nyílik meg a régi
fürdő.
- A gőzfürdő fölújítási terve megfelel a műemléki
követelményeknek is, így a már nyár végén megindul az épület rekonstrukciója - tájékoztatta lapunkat Lengyel József, a Fürdővizek Szeged Kft. igazgatója. A műemléki tervdokumentációs tanács a múlt
héten hagyta jóvá a százegy éves, s egy esztendeje
védett épület fölújítási tervét, amelyet a budapesti
Makay Kft. készített, Callmayer László és Kemer Gábor vezetésével.
A másfél évig tartó beruházás 1,5 milliárd forintba kerül. A költségekből 750 millió forintot a Széchenyi-tervpénzalapjából, 375 millió forintot a városi költségvetésből, s ugyancsak 375 millió forintot hitelből biztosítanak.
A tervek végleges jóváhagyása, valamint a
szükséges engedélyek beszerzése után, pályázaton
választják ki a beruházás kivitelezőjét; a közbeszerzési eljárást várhatóan a nyáron írják ki, így augusztusban vagy szeptemberben meg is kezdődhet a
munka.
A fölújítás idejére természetesen bezár a fürdő,
ám dolgozóit nem küldik el, hanem a termál- és
ligetfürdőben foglalkoztatják. Az átalakítás után
megnyíló fürdő a korábbinál jóval magasabb színvonalú szolgáltatásokat kínál majd - az új technika kezelésére ugyancsak a Széchenyi-terv programjának támogatásával készítik föl a fürdő munkatársait.
Az új fürdőben a pihenést, regenerálódást, relaxálást segítő szolgáltatásokat a welness-részlegben taMegfizethető árakon vehetjük majd igénybe az országban páratlan
lálják a látogatók. Igazi újdonságként nyolcvanfürdő szolgáltatásait.
Fotó: Gyenes Kálmán száz fő befogadására alkalmas naturista szauna nyí-

lik. Az ókori római fürdők kényelmét idéző
létesítményben .1 testet különféle hőmérsékletű vízzel, fényjáték kíséretében masszírozó „élményzuhanyok" és „-medencék", valamint különleges szaunák kínálta örömökkel fűszerezi. A szaunázás szerelmesei hagyományos, infra-, göz-, bio- és aromaszaunában frissülhetnek föl.
„Trópusi" programot kínálnak azoknak, akik saját bőrükön szeretnék érezni, milyen egy „igazi"
trópusi vihar - az élményt az „esővíz" mellett fényés hanghatások teszik még valóságosabbá.
Megmarad az uszoda és a pihenő, a legkisebbeket
pedig „vízi óvoda" várja, amelyben szakképzett óvónők vigyáznak pancsoló apróságokra. „Három generáció számára kínálunk programot: amíg a kicsik
a gyerekmedencében játszanak szüleik az élménymedencéket próbálhatják ki, a nagyszülők pedig
gyógyászati részlegeinket kereshetik föl" - mondta
Lengyel József.
A megújuló városi fürdő gyógyászatán ugyanis valamennyi régi szolgáltatást megtaláljuk majd. Sőt:
a víz alatti masszázs, gyógymasszázs, szárazföldi és
víz alatti gyógytorna és súlyfürdő mellett ismét lesz
iszappakolás és fizikoterápia is. A kezelések igénybevételét a társadalombiztosítás támogatja. A betegekre orvosok ügyelnek.
Ugyancsak igazi kuriózumot jelent majd az emeleti ajurvéda-központ, amely a háromezer éves indiai hagyomány szerint, a mozgás, masszázs és táplálkozás gyógymódjaival segít egészségünk megőrzésében.
A rekonstrukció után fedett udvaron egész évben
kamraszínházi előadásokat, hangversenyeket tartanak.
Az árakat igyekeznek megfizethető szinten tartani. A teljes árú jegy ára a mostani számitások
szerint 1,5 ezer forint körül lesz. A bérletrendszer
elsősorban gyerekeknek és nyugdíjasoknak kínál
jelentős kedvezményeket.
NY.

P.

GYALOGOSBALESET
Mobiltelefonálás közben mozgó
gépkocsinak ütközött egy 15 éves
kislány tegnap délután a József
Attila sugárút Osztróvszky utca
kereszteződésében. A figyelmetlen
gyalogos nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett, a
mentók kulcscsonttöréssel szállították a kórházba.
DIÁKNAP A DÉRIBEN
Diáknapra várják az érdeklődőket
ma, kedden délelőtt 8 órától a szegedi Déri Miksa szakközépiskolában (Kálvária tér 7.). Az iskola udvarán a Dók-elnökjelöltek tartanak
kortesbeszédet, majd a tanulók szavazhatnak. A délután 2 órai zárásig számos érdekes program között
válogathatna^ a felnőttek, gyerekek egyaránt.
INDIAI SZELLEM
test, szellem és lélek címmel tart
előadást március 26-án, kedden
17.30-tól Juhász Csaba, vaisnava
lelkész a Dél-Alföldi Bibliotéka
Könyvtárban. (Kálvária sgt. 14.) A
Gouranga Klub által szervezett rendezvény célja, hogy a hazai nagyközönség is megismerje az ósi India
lelki kultúráját és filozóháját.
KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
Vállalkozzunk - de hogyan? Ezzel a címmel rendezik meg a Szegedi Közéleti Kávéház március
26-i, keddi estjét. A Royal Szállóban 18 órakor kezdődő beszélgetés vendége Gellért Ákos, a Gellért és Fiai Consulting Kft. ügyvezetője lesz, a házigazda pedig Kozma József önkormányzati képviselő.

