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Babamentő
inkubátorházak
A megnyitása óta eltelt közel
két év alatt nem helyeztek el
újszülöttet a szegedi szülészeti
klinika inkubátorházában. Az
első hazai babamentőbe, a budapesti Schöpf-Merei kórház
inkubátorházába viszont már
12 újszülöttet tettek titokban
az elmúlt hat évben.
Közel két évvel ezelőtt nyitották
meg a szegedi szülészeti klinika
kertjét szegélyező Markovits
Iván utcában Csongrád megye
egyetlen inkubátorházát, vagy
más néven: a babamentőt. A pavilonra emlékeztető építmény az
újszülöttjüktől megválni akaró
anyáknak kínálja az emberséges
megoldás lehetőségét. Az eltelt
másfél évben még nem „találtak" babát az utcai inkubátorban.
- A babamentő eddigi „kihasználatlansága" ellenére sem
felesleges,
hiszen
bármikor
szükség lehet rá - mondta Bártfai György, a szülészeti klinika
egyetemi tanára. - Mi állandó
készenlétben állunk, a babamentőt folyamatosan fűtjük, a
klinikára bekapcsolt jelzőberendezés működik.
A kicsinyeiktől szabadulni
akaró vagy kényszerülő lányok,
asszonyok észrevétlenül helyezhetik el újszülöttjüket a napközben is gyér forgalmú, este és éjszaka kihalt utcára néző klinikakerti kis pavilon inkubátorjába.
Azzal egy időben, hogy a csecsemőt befektetik, a klinika portá-
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Elhagyta rakományát a tilosban parkoló autókat elszállító jármű

ján megszólal a jelzőcsengő, s a
kicsit azonnal az újszülöttosztályra viszik. A babamentéshez
néhány perc szükséges, addig az
anyának van ideje észrevétlenül
távozni.
Igaz, hogy az elmúlt években
nem történt csecsemőgyilkosság
Csongrád
megyében,
ennek
szándékát is megelőzendő nyitották meg az inkubátorházat
azok előtt, akik nem tudják, vagy
nem akarják felnevelni gyermeküket, s az örökbeadás hivatalos
útjára sem vállalkoznak.
Az országban az első babamentő állomást 1996-ban Budapesten, a Schöpf-Merei kórház bejáratánál alakították ki. Az azóta
eltelt hat évben 12 újszülöttet
helyeztek el ott, s valamennyi
csecsemőt az orvosi vizsgálatok,
illetve az örökbeadási eljárás lefolytatása után azonnal örökbe
fogadtak - mondta el lapunknak
az országos babamentőprogram
vezetője, Szeles Tóth Enikő, aki
hozzátette: az első újszülöttet 10
hónappal a megnyitás után hagyták az inkubátorházban.
- A fővároson kívül Székesfehérváron, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Kaposváron, Győrben, Szegeden és Tatabányán
működnek kórházak mellett kihelyezett inkubátorházak. A babamentőprogram célja, hogy a
krízishelyzetben levő szülő nők
ne a kriminális megoldásra
kényszerüljenek - mondta végül
Szeles Tóth Enikő.
K.K.

Koccant a leszakadt Zastava

A rendőrség az autószállító sofőrre helyszíni bírságot szabott ki.
Parkoló busznak koccant tegnap a Szepark
Kft. egyik autószállító „pókjáról" lecsúszó
Zastava a Londoni körúton. Személyi sérülés nem történt, az autószállító sofőrje
elismerte felelősségét.
A Hajnóczy utcából fordult a Londoni körútra tegnap délelőtt a Szepark Kft. egyik „sárga
pókja", amikor elhagyta a szabálytalan parkolás miatt elszállított jugoszláv rendszámú,
Zastava típusú autót. Az elszabadult jármű
az út jobb oldalán szabályosan parkoló autóbusznak koccant. Az autószállító sofőrje a
helyszínre érkező rendőrnek elismerte felelősségét, így helyszíni bírságot kellett fizetnie. Személyi sérülés nem történt, a kár néhány ezer forint.
A történtek után hamarosan a leszakadt
autóhoz érkezett tulajdonosa is, a jugoszláv
állampolgárságú Radivoj Marcetic, aki azon-
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ban a nyelvi nehézségek miatt nem tudott
szót érteni sem a károkozóval, sem a rendőrrel, így tanácstalanul állt sérült autója mellett.
- Rendszeresen járok Pancsevóból Szegedre, ugyanis itt nyitottam bankszámlát, és ma
délelőtt is pénzt vettem fel. A banktól nem
messze, az egyik közeli utcában leparkoltam,
és amikor kijöttem, nem találtam az autómat. Taxit hívtam, a sofőr derítette ki, hogy
az autómat elszállították, mert állítólag szabálytalanul parkoltam, de ez nem igaz, hiszen érvényesítettem a parkolócédulát - mutatott a pórul járt férfi a szélvédő mögött pirosló szelvényre, ami valóban szabályosnak
és érvényesnek tűnt.
Radivoj Marcetic elmondta: a Szepark telephelyén sem talált autójára, azonban még a
telepen kiderült, hogy baleset történt a Londoni körúton, az ő autóját „hagyta el" az au-

tószállító. A kárt még tegnap rendezte a Szepark biztosítója, így a jugoszláv férfi elhagyhatta az országot.
Radics fános, a parkolócég marketingvezetője elmondta: eddig még nem történt hasonló eset. A baleset a sofőr hibájából történt,
aki a marketingvezető elmondása szerint
nem megfelelően választotta meg a sebességet a kanyarodáshoz.
- A Zastava valószínűleg azért csúszott le
az egyébként szakszerűen és biztonságosan
rögzített autószállítóról, mert túl gyorsan
hajtott rá az egyik, kamionok által felgyűrt
aszfaltbarázdára. Az okozott kárt a biztosító
megtérítette - mondta Radics János, aki
hozzátette: a szabálytalan parkolást a közterület-felügyelet
munkatársa
állapította
meg, a Szepark csak az autó elszállításáért
felelős.
ILLYÉS SZABOLCS

Sportcsarnokavató Kisteleken

A gyermekklinika melletti inkubátorházba eddig még nem tettek
Újszülöttet.
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Új sportcsarnokot adnak át augusztus 18-án, vasárnap Kisteleken. Az egész napos rendezvényen elsőként Guinness-rekordra készülnek a helyi cukrászok.
A csarnok kulcsának hatalmas
mását készítik el égetett cukorból.
Délután 3 órakor az Id. Vándor
Rudolf Fúvószenekar és a mazso-

rettek lépnek fel, közben hőlégballonok
és
sárkányrepülők
szállnak fel. A női focisták 4 órakor lépnek pályára, majd a hölgyek után a házigazdák csapnak
össze az országgyűlés csapatával.
Az avatás 18.30-kor kezdődik,
melyen Nagy Sándor polgármester, illetve Vincze László és Nógrádi Zoltán országgyűlési képvi-

selők mondanak köszöntőt. A
csarnok szalagját olimpiai és világbajnok sportolók vágják át.
Az avatás után bemutatkoznak
líistelek sportszakosztályai. A
feldarabolt cukorkulcsot közben
szétosztják a jelenlévők között.
A napot rock & roll parti zárja,
melyen fellép Fenyő Miklós és a
kisteleki ütőegyüttes.

Tizennyolcas választói körzet: parkolóház, tornacsarnok, szociáhs bérlakás

Gyarapodik, szépül a szegedi Belváros
Közelednek az önkormányzati
választások. A Szeged városrészeit bemutató sorozatunkban
arról szólnak az önkormányzati
képviselők, hogy a legutóbbi
voksolások óta mennyire változott meg választókerületük
élete.
A dinamikusan fejlődő Belváros
részét képezi a 18-as választói
körzet, amelynek történelmi
épületei, építészeti remekei állandó állagmegóvásra, restaurálásra is szorultak. E munka végzésénél pedig nagy figyelmet kellett fordítani arra, hogy az emberléptékű környezet kialakítása
során az új építésű házak harmonikusan illeszkedjenek a környezetbe. Abba a környezetbe,
amelyben mind több a zöldfelület, a köztéri műalkotás, a sétáló
és a pihenőhely. Jó példa erre a
közelmúltban felújított Stefánia.
Ványai Eva, a körzet önkormányzati képviselője, aki immár a harmadik ciklusban képviseli e városrész lakosságát a
Torony alatt, az elmúlt négy évről elmondja, hogy igyekezett
jelen lenni a területen élő lakosság mindennapi életében is: a
lomtalanítási, a parkosítási és
virágosítási akciókban, segített
a járdák javításában, a közvilá-

tástól kezdve az öntöző berendezéseken át a gyepesítésig, valamint az Erzsébet királyné
szobrának elhelyezéséig. A korszerű játszótér mellett kapott
helyet Tóth Sándor szobrászművész ivókútja is.
Ványai Éva körzetében a legnagyobb épületi beruházás az
Arany János és a Dózsa utca sarkán épülő (várhatólag szeptember végétől üzemelő) 150 férőhelyes parkolóház, a Szent István
téren épülő szociális bérlakástömb, valamint a Takaréktár utcai foghíjtelken épülő társasház.
Folyamatban van a Kisszínház
rekonstrukciója, a mögötte lévő
telken szintén bérlakások lesznek, ugyanakkor hatalmas beruházásnak számít a gőzfürdő teljes rekonstrukciója is. Idén adják
át a Kálvin téri református templom díszkivilágítását, s ugyanezt
tervezik az evangélikus templom
esetében.
Korszerű lakóházak épülnek a Szent István téren.
gítási problémák megoldásában.
A körzetben működő intézmények felszereltségének bővítését is támogatta a képviselő
asszony. Ezek közül mindenek
előtt az iskolákat, valamint az
Osztróvszky utcai evangélikus

szociális otthont segítette a
szükséges technikai berendezésekkel, ugyancsak az utcában
lévő Kisebbségi székházat is.
Képviselői alapjából az egyházak felújításra minden évben
kaptak bizonyos összeget, ebből
épületszerkezetet,
homlokza-
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tot, tornatermet javítottak. Az
iskolák közül a Körösyben tornatermet újítottak fel, tatarozták a Radnóti gimnáziumot, s
ugyanott még folyamatban van
az új tornacsarnok építése. Ciklusokon átívelő beruházás volt
a Stefánia rendbetétele: a fair-

A számos figyelemre méltó
eredmény mellett a képviselő
asszony, hiányolja, hogy eddig
nem sikerült rendezni a Szent
István téri piac sorsát. Ó egyébként ragaszkodik ahhoz, hogy a
zöldségpiaci funkció megtartása
mellett építsék át a történelmi
jelentőségű teret.
KISIMRE
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KÖZLEKEDÉSI
KORLÁTOZÁSOK
A Tisza-party rendezvény miatt
augusztus I6-án, pénteken délután 6 órától nem állhatnak meg
a járművek Szegeden, a Huszár
Mátyás (ismertebb nevén: alsó)
rakparton. Augusztus
17-én,
szombat reggel 4 óra és augusztus 21-én, szerda délután 6 óra
között a rakpartot lezárják a közúti forgalom elől. Ugyancsak lezárják a Széchenyi tér Károlyi utca és Kiss Ernő utca közötti szakaszát (a városháza előtt), augusztus 19-én délután 6 órától
augusztus 20-án délelőtt 11 óráigMÁSKOR NYIT A HATÁR
ÁSOTTHALOMNÁL
Rosszul tájékoztatták szerkesztőségünket az Ásotthalom és a
jugoszláviai Backi Vinogradi közötti ideiglenes határátkelő megnyitásáról. A szerdai lapunkban
közölt dátum helyett augusztus
25-én reggel 8 és este 6 között
nyitják meg a határátkelőt.
VIKINGEK SZEGEDEN
- DÁNIÁBÓL
A szegedi L&D mazsorettcsoport
meghívására érkezik Szegedre a
húsztagú központi Dán Viking
Zenekar, amely augusztus 19-én,
hétfőn este 6 órától ad koncertet
a városháza udvarán. Ezt az estet
azok részére szervezik, akiknek a
pihenőidejét a nyári szabadtéri
programok próbái és előadásai
zavarták. A könnyűzenei koncertre a belépés díjtalan.
AZ SZKT ÜNNEPI
MENETRENDJE
Az augusztus 20-i munkarendváltozások miatt módosul a Szegcdi Közlekedési Társaság trolibusz- és villamosjáratainak menetrendje is. A járatok szombaton és vasárnap a meghirdetett
rend szerint, hétfőn és kedden
pedig a vasárnapi menetrendnek
megfelelően közlekednek.

