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Dr. Kovács Agnes 
igazgatói széke 
Folytatás az 1. oldalról 

Ador Pálnak egy másik megye 
egészségügyi intézményében ül-
tették be sikeresen a csípőproté-
zist. Az ilyen eseteket az 
OEP-nek államközi egyezmény 
alapján jelentették Kovács Ágne-
sek. Állítja: soha senki sem kifo-
gásolta, hogy ezek a műtéti be-
avatkozások nem tartoznak az 
államok közötti megállapodások 
körébe. A társadalombiztosító 
eddig mindig megtérítette az 
operációk költségeit a szentesi 
kórháznak. A főigazgató azt 
mondja, hogy az a teljesítmény, 
amit ők jelentenek az OEP-nek, 
az nem egyenlő a számla benyúj-
tásával. Azt még többen is ellen-
őrzik. Ok sohasem hamisított 
kóddal adminisztrálták a külföl-
di betegeknek a protézisek imp-
lantációját. Kovács Ágnes egyet-
len orvost sem utasított arra, 
hogy hamis adatokat írjon a tár-
sadalombiztosítónak küldött do-
kumentációba. 

A főigazgatót az a vád is éri, 
hogy megsértette az államház-
tartási törvény vonatkozó para-
grafusát, mert tiltott pénzforgal-
mi tevékenységet folytatott a 
megyei önkormányzat hozzájá-
rulása nélkül. Az országban több 
kórház is igénybe vette ilyen tí-
pusú pénzügyi szolgáltató rész-
vénytársaság ajánlatát az egész-
ségügyi intézmény adósságának 
átvállalásáról. E tranzakcióról 
azt sorolja Kovács Ágnes, hogy 
így csökkenteni tudták a jelentős 
bevételkiesést: 240 millió forin-
tot mozgattak meg 9 millióért. A 
főigazgató arról sem tehet, hogy 
a megyei önkormányzat az elké-
szítése után csak másfél év múl-

va hagyta jóvá a kórház szerveze-
ti és működési szabályzatát, ben-
ne az intézmény új vezetési szer-
kezetét. 

A megyei közgyűlés e hét pén-
teki üléséről azt gondolja Kovács 
Ágnes, hogy kimondták a verdik-
tet a fejére. Bár sorra tudja cáfol-
ni a fegyelmi bizottság megálla-
pításait a személyével kapcsolat-
ban, de attól még szerinte meg-
szüntethetik a vezetői kinevezé-
sét. Az a tény viszont, hogy az 
OEP most visszavonta a protézi-
sek beültetése ügyében tett rend-
őrségi feljelentését, az önkritika 
egyfajta gyakorlásának is felfog-
ható. A főigazgató asszony meg-
győződése: az ellene indított tá-
madássorozat összefüggésben áll 
azzal is, hogy ő a kórházszövet-
ségvezetője. 

Adódik a kérdés: ha az orszá-
gos elnököt minden további nél-
kül meneszthetik az állásából, 
vajon mi várhat ma egy - mint 
mondani szokás - mezei kórház-
igazgatóra. Sokat felállítottak 
már közülük, de Kovács Ágnes 
szerint olyan meghurcoltatásra, 
mint amiben neki van része, 
még nem volt példa a magyar 
egészségügyben. O tavaly ősz óta 
hiába tett le számos elképzelést a 
megyei közgyűlés jelképes aszta-
lára a szentesi kórház átalakítá-
sáról, a költségek csökkentése ér-
dekében, a fenntartó önkor-
mányzat mind-mind lesöpörte 
azt. 

Azzal a felvetésünkkel egyetért 
Kovács Ágnes, hogy az egészség-
ügyi intézmények rossz finanszí-
rozása miatt az ország legtöbb 
kórházának direktorát is a vád-
lottak padjára lehetne ültetni. 

BALÁZSI IRÉN 

Szeged nélkül indul el az egyetemi kollégiumfejlesztés 

Befektetőre vár a diákváros 
Folytatás az 1. oldalról 

- Nem volt semmilyen pályázat, 
és nem is mi jelöltük ki a hely-
színeket. Az említett városokban 
befektetői csoportok jelentkez-
tek, amelyek vállalták, hogy be-
szállnak a kollégiumfejlesztési 
programba - mondta Fiala Ist-
ván. 

A Gazdasági Minisztérium ál-
tal elindított 3P (Public Private 
Partnership) programba kapcso-
lódott be az OM a kollégiumi fé-
rőhelyek bővítésével. Szegeden 
azért nem indult el a program, 
mert nem találtak olyan befekte-
tőt, aki szerepet vállalt volna a 
fejlesztések beindításában. A 
Szegedi Tudományegyetemen je-
lenleg 24-26 százalékos a kollégi-
umi kielégítettség, azaz volna 
igény a férőhelyek növelésére. Az 
egyetem és a város közötti telek-
cserének köszönhetően egy 
1000-1500 fős kollégium építé-
sével lehet enyhíteni a gondo-
kon, de a több éve beharangozott 
építkezésre nem az említett 
program keretében kerül majd 
sor. 

A miniszteri biztos megemlí-
tette, hogy a program keretében a 
kormány kollégiumok helyett 
diákszállókat kíván építeni. Ez 
színvonal-emelkedést jelentene, 
ami ugyanakkor együtt járna a 
kollégiumi díjak és szolgáltatá-
sok drágulásával is. Az áremelke-
dést a lakhatási támogatás folya-
matos emelésével kívánja kom-
penzálni a kabinet: - A ciklus vé-
gére a mostani 3 ezerről 10 ezer 
forintra kúszna fel a támogatás 
mértéke - tette hozzá Fiala. 

A meglévő kollégiumok felújí-

Jellemző kollégiumi kép: diákok csomagokkal. Fotó: Karnok Csaba 

tására várhatóan 800 millió fo-
rintot költhet el a tárca, igaz, 
hogy a minisztérium márciusi 
pénzügyi zárásánál ez az összeg 
még változhat. A tavalyihoz ké-
pest 300 millió forinttal minden-
képpen több lenne. 

Az épületek állagának megóvá-
sára viszont nincs központi tá-
mogatás, azt az egyes intézmé-

nyeknek a saját keretükből kell 
megoldaniuk. - Összesen 3 mil-
liárd 200 millió forint van, töb-
bek között arra is, hogy különbö-
ző pályázatok segítségével kom-
fortosabbá, lakhatóbbá váljanak 
a kollégiumok. A pályázati pén-
zeket előreláthatólag fontossági 
sorrendben fogjuk elosztani: a 
legrosszabb állapotban lévő kol-

légiumok fognak leghamarabb 
támogatást kapni - magyarázta a 
miniszteri biztos. 

A felújítás mellett két célra ér-
demes pályázni: a mozgássérült 
hallgatók közlekedését, mozgá-
sát segítő átalakításokra, illetve 
az energia minél jobb, költségkí-
mélőbb felhasználására. 

G. SZ. L. 

Fő céljuk az EU-csatlakozás megakadályozása 

Párttá alakult a Pajzs Szövetség 
Párttá alakult a Pajzs Szövetség a hét végén 
Szegeden. A párt célja a diktatúra felszá-
molása és a tényleges rendszerváltás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Miután a parlamenti pártok egységesen 
Magyarország EU-csatlakozása mellett fog-
laltak állást, ezzel bizonyítva, hogy lényegileg 
egypártrendszer uralkodik hazánkban, to-

vábbá mivel az uniós csatlakozás idegen ér-
dekeket szolgál, s nem a magyar állampolgá-
rokét, ezért szükségesnek tartottuk, hogy lét-
rehozzunk egy olyan pártot, amelynek célja a 
diktatúra felszámolása, a tényleges rendszer-
váltás - fogalmazott a vasárnapi alakuló tag-
gyűlésen a Pajzs Szövetség elnöke, Halász Jó-
zsef. 

A párt céljai között szerepel az európai uni-
ós csatlakozás megakadályozása, ezért az áp-

rilis 12-i népszavazásig felvilágosító munkát 
végeznek, valamint a Gondoskodó Magyar-
ország program kidolgozásával felkészülnek 
a rendszerváltásra. 

- A Pajzs Szövetség nem áll be a társada-
lom megosztottságát szolgáló bal vagy jobb 
látszatérdekkörök szolgálatába, hanem az 
egész magyar társadalom érdekeinek képvi-
seletét vállalja föl - tette hozzá a párt elnö-
ke. 

Nyom nélkül eltűnt egy 28 éves szegedi fiatalember 

Titokzatos idegen látta utoljára Lászlót 
Félénk , c s e n d e s , v i s s z a h ú z ó d ó , 
és könnyen befolyásolható az a 
28 esztendős fiatalember, aki 
még november elején tűnt el 
nyomtalanul a szegedi, Indóház 
téri MAV munkásszállóról. 

Vas László egy szál ruhában, 
nyomtalanul tűnt el november 
8-án a szegedi MAV munkás-
szállóról. Állítólag a szállón ke-
reste valaki, utána látták bemen-
ni az egyik közeli sörözőbe. Az-
óta senki nem tud semmit róla. 

Mielőtt nyoma veszett volna a 
szegedi fiatalembernek, rendsze-
resen látogatta Belvárosban élő 
édesapját és nővérét. - Itt lakott 
nálunk, később költözött a szál-
lóra, hogy közelebb legyen a 
munkahelyéhez. Már tíz éve ott 
dolgozott a poggyászmegőrzőben 
- mesélte a fiatalember nővére. 
Vas Mária 13 éves kora óta nevel-
te Lászlót. Ha bármilyen gondja, 
baja volt, mindig engem hívott. 
Ha tudtunk, mindig segítettünk 
egymásnak - tette hozzá. 

Vas László félénk, csendes fiú. 
Nővére szerint „a csaj kizárt". 
László ugyanis nem volt egy buli-
zós típus, rokonai nem hiszik, 
hogy nőügy miatt tűnt el. - Laci 
nem bátor. Fél a sötétben, sőt 
mivel nem tud úszni, a víztől is. 
Szórakozni se járt, nem szeretett 
idegeneknél aludni. Nem csavar-
gós fajta - mesélte öccséről Vas 

Az el tűnt fiatalember szobatársa, Liptay Zoltán sem tudja, hol 
j á rha t mos t Vas László. Fotó: Miskolczi Róbert 

Mária. A konyhában, a polcra 
feltűzött fényképről Laci néz 
ránk egyik barátjával. 

A fiatalemberek félmeztelenül 
pózolnak a gép előtt. A szálló 
közelében az egyik garázsban 
működik egy konditerem, oda 
jártak. Igaz, Laci eltűnése előtt 
már nem nagyon ment sehova. 
Barátainak, ha hívták, annyit 

mondott, dolga van. Ám arról, 
hogy mi dolga van, soha nem 
beszélt senkinek. - Elképzelhe-
tő, hogy volt valami titkolni va-
lója. Laci könnyen befolyásolha-
tó volt, hallgatott másokra. Le-
het, hogy rábeszélték valamire -
jegyezte meg az eltűnt férfi nő-
vére. 

Eltűnésekor a leggyakrabban 

hordott ruháját sem vitte magá-
val, így rokonai azt sem tudják, 
miben van. Tb- és adókártyáját a 
szállón hagyta. Bankkártyáját 
magával vitte, de ezt édesapja le-
tiltotta. így ha valaki használja a 
kártyát, annak nyoma kell le-
gyen. 

A szegedi pályaudvaron és kör-
nyékén mindenki, még a taxiso-
főrök is jól ismerik a fiút. Eltűné-
se után mindenütt keresték, de 
sehol nem találták. A családta-
gok végigjárták a rokonokat, de 
ott sem bukkantak László nyo-
mára. Vas Mária szerint, ha öcs-
cse még él, biztos, hogy Szegeden 
van. 

Liptay Zoltán február óta la-
kott együtt az eltűnt fiatalember-
rel az Indóház téri MÁV szálló 
105-ös szobájában. - Ha csak ide 
ment a szomszédba, akkor is 
megkért valakit, hogy kísérje el -
mesélte a szobatárs, aki megerő-
sítette, amit László nővére me-
sélt, a fiú csendes, visszahúzódó 
volt. Szobatársával időnként át-
mentek a szomszédos kocsmába 
meginni egy-két sört, László pe-
dig néha játékgépezett. 

Liptay Zoltán úgy emlékszik, 
Lászlót reggel 6 óra körül kereste 
valaki a portán. Kiment az ide-
genhez, majd nem tért vissza. 
Mindez 2002. november 8-án 
történt. 

A. T. J. 

Négy óra alatt két baleset történt a 43-as főúton 

Nyolcan ütköztek 
a sűrű ködben 
A sűrű köd miatt rövid időn 
belül két baleset történt szom-
baton a 43-as főúton. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szombat délelőtt fél tíz körül a 
sűrű ködben egy kivilágítatlan 
Renault 5-ös haladt Makó felől 
Szeged irányába a 43-as úton. A 
gépkocsi vezetője előzni kezdett 
egy kamiont, ám nem győződött 
meg arról, szabad-e az út. A 
szemből szabályosan érkező 
Mazda sofőrje már nem tudott 
kitérni a Renault elől. A két autó 
frontálisan ütközött. 

A Renault vezetőjét, akit a 
mentősök súlyos, életveszélyes 
sérülésekkel szállítottak a szege-
di új klinikára, csak a tűzoltók 
segítségével sikerült kiszabadíta-
ni a roncsok közül. A férfi állapo-
ta válságos. A Mazda sofőrje sú-
lyos sérüléseket szenvedett, két 
utasát zúzódásokkal, horzsolá-
sokkal szállították a klinikára. A 
helyszínelés és a műszaki men-

tés idejére több mint másfél órá-
ra teljes szélességében lezárták a 
főutat. 

A történtek után nem sokkal a 
kora délutáni órákban újabb bal-
eset történt a 43-ason, amikor 
két kamion haladt egymással 
szembe a főút Magyarcsanád és 
Nagylak közti szakaszán, és ed-
dig ismeretlen okból érintőlege-
sen összeütköztek. 

Az egyik kamion sofőrje félre-
rántotta kormányt, a szerelvény 
eiért az árokba borult. A másik 
teherautó az úton keresztbe for-
dulva állt meg. A kamion mö-
gött közlekedők a sűrű ködben 
nem vették észre időben a bal-
esetet, ezért négy személyautó 
szaladt neki az álló teherautó-
nak. A tömeges karambol részt-
vevői szerencsére könnyebb sé-
rülésekkel úszták meg az ütkö-
zést. 

A műszaki mentés idejére több 
órára lezárták az utat, a forgal-
mat Nagylaknál és Apátfalvánál 
elterelték. 

Részeg randalírozót 
kapcsoltak le 
Randalírozó részeg utast kellett 
leszállítaniuk szombaton este a 
rendőröknek a Szeged-Budapest 
között közlekedő intercity vo-
natról Kecskemétnél - adta hí-
rül az Objektív Hírügynökség. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A 29 éves román állampolgársá-
gú férfi Szegeden szállt fel az 
intercity Budapestig közlekedő 
járatára. Útban Kecskemét felé 
molesztálni kezdte az utasokat, 
dobálta a kezébe akadó csomago-
kat, trágár szavakat használva 
szidalmazta az őt csillapítani 

szándékozó kalauzt. Kiderült, 
hogy az ittas utasnak nincs érvé-
nyes menetjegye, ezért a moz-
donyvezető értesítette a kecske-
méti állomás ügyeletesét, aki a 
vonat érkezésére rendőröket hí-
vott a helyszínre. A járőröknek 
erőszakkal kellett a randalírozó 
utast leszállítani a vonatról, 
megbilincselték és előállították. 
A férfi nem volt hajlandó igazol-
ni magát és a rendőröket is dur-
ván szidalmazta. A Kecskeméti 
Rendőrkapitányság garázda vi-
selkedése miatt eljárást indított 
a férfi ellen. A randalírozó rács 
mögött várja további sorsát. 


