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1741 
Csak egy hívás, 

és Ön máris 
100 Ft-tal 

támogatja a szegedi 
kisállatmenhely 
megvalósulását! 

KÖSZÖNJÜK! 

Vivendi Telecom Hungary 

TÉMÁINKBÓL 2006-ig megépül a Bakay Nándor utcában az új buszpályaudvar 

Frank visszautasítja, hogy politikai hajsza indult volna 

Lemond a szentesi 
kórházigazgató 

Tiltakozásnak szánja lemondását dr. Kovács Ágnes. Fotó: Tésik Attila 

Lemondott a szentesi kórház 
igazgatója. Dr. Kovács Ágnes 
tegnap küldte el az erről szóló 
levelet a megyei önkormányzat 
elnökének. Az ellene indított 
fegyelmi ügyet pénteken tár-
gyalja a közgyűlés. 

A szentesi kórház igazgatója dr. 
Kovács Ágnes tegnap megerősí-
tette a hírt: lemond, s így kíván 
tiltakozni az eljárás ellen, mely 
szerinte lejáratása, tönkretétele 
érdekében indult. A procedúra az 
egészségét is megviselte. Levelé-
ben kéri: ügyében a közgyűlés 
zárt ülésen döntsön. 

- Azt elhiszem, hogy megvisel-
te az igazgatót ez az eljárás -
kommentálta a hírt Frank József, 
a megyei közgyűlés elnöke. - Azt 
a vádat azonban vissza kell utasí-
tanom, amivel az újság hasábja-
in védekezett: hogy politikai haj-
sza folyik ellene. Képtelenség, 
amit feltételez. A törvény világo-
san leírja, hogy az intézmények 
önállóan nem vehetnek fel hi-
telt, és az a lépés, amit a szentesi 
kórház tett, a törvény szerint hi-
telfelvételnek minősült. Ráadá-
sul nem csökkent általa a kórház 
adóssága, az a lépés csak arra 
volt jó, hogy elérje, a hitelezők ne 

kopogtassanak, és a megyei köz-
gyűlés, a kórház működtetője se 
tudja meg, igazából mekkora baj-
ban van az intézmény. 

A másik gond maga a felhalmo-
zódott, jelentős összegű tartozás 
volt. Ami főleg annak függvényé-
ben kellemetlen, hogy közben fej-
lesztettük az intézményt; nemré-
gen elkészült a sürgősségi tömb, s 
ez a beruházás valószínűleg nem 
csökkenteni, hanem növelni fogja 
az intézmény költségeit, miköz-
ben - ezt mutatják az adatok - a 
beteglétszám folyamatosan csök-
kent az intézményben és nem 
azért, mert kevesebb lenne a tér-
ségben a beteg. A harmadik ügy a 
protézisek beültetésével kapcso-
latos elszámolás ügye, amelyben 
továbbra is nyomoz a rendőrség 
és nem véletlenül. Lehet, hogy 
más egészségügyi intézmények-
ben hasonlóan értelmezik az 
ilyen műtétek elszámolásával 
kapcsolatos szabályokat. De ak-
kor nevezze meg, mely kórházak-
ra gondolt! - mondta az elnök. 

A kialakult helyzetről Frank 
József azt is elmondta: a közgyű-
lés várhatóan önkormányzati 
biztost és megbízott igazgatót 
nevez ki az intézmény élére. 

B.A. 

INDUL A VÁSÁRHELYI-TERV 
A kormány tegnap kihelyezett 
ülést tartott Szolnokon, melyen 
a Tisza és a Tisza-völgy gondjai-
ról beszéltek a miniszterek. 
Medgyessy Péter leszögezte: a 
Vásárhelyi-tervet meg kell való-
sítani. 

2. oldal 

BERTA IS REKTORJELÖLT 
A Szegedi Tudományegyetem 
élére hét egyetemi tanár pályá-
zott, a rektorjelölteket bemutató 
sorozatunk második részében 
Berta Árpádot, a bölcsészettudo-
mányi kar dékánját mutat juk be. 

7. oldal 

A PICK LELÉPTE 
ACEGLÉDET 
A Pick Szeged férfi kézilabdásai 
rutingyőzelmet arattak a Cegléd 
felett az újszegedi csarnokban. A 
csapat holnap utazik Lemgóba, a 
KEK-mérkőzésre. 

15. oldal 

A Tisza Volán nem vár tovább 

Heavytex: 
felszámolási 
eljárás 
Megint munkahelyek kerültek 
veszélybe Szegeden. Információ-
ink szerint ugyanis - amelyeket 
Széli János vezérigazgató is meg-
erősített - felszámolási eljárás 
indulhat a 150 embert alkalma-
zó Heavytex Újszegedi Szövő Rt. 
ellen. 

A tárgyalások a beszállítóval 
még tartanak, egyelőre semmi 
sem biztos, csak az: nagy a baj. 
A rendszerváltás óta hol nyere-
ségesen, hol veszteségesen ter-
melő, műszaki szöveteket gyár-
tó részvénytársaság már több-
ször került nehéz helyzetbe, ám 
m i n d i g m e g o l d o t t a a p r o b l é m á -
kat. 

Egyelőre nem tudni, vajon eb-
ből a válságból kilábalhat-e a cég. 

Részletek az 5. oldalon 

Már örökbefogadók is jelentkeztek a rendőrségen 

Mátyás Géza édesanyját keresik 

1 kg szalon-

cukor 3 9 8 F t 

A Tisza Volán megelégelte a Mars tér körüli huzavonát és új autóbuszpályaudvar építése mellett döntöt t . Fotó: Schmidt Andrea 

Szegeden a Bakay Nándor és 
Vásárhelyi Pál utca sarkán 
2006-ig felépül az ú j buszpá-
lyaudvar. A Tisza Volán szabad 
kezet kapott a beruházás meg-
kezdéséhez, s nem várnak to-
vább arra, hogy a város döntsön 
a Marstér rendezéséről. 

Gyorsétterem, bankfiók, posta és 
mozi is szolgálja majd az utazók 
kényelmét a Bakay utca sarkán 
épülő új buszpályaudvaron. A 
közgyűlés legutóbbi ülésén hatá-
lyon kívül helyezte azt a 2000-ben 
született határozatot, amely a 
Mars teret jelölte meg a buszpá-
lyaudvar egyedüh lehetséges hely-
színeként. A tér részletes rendezé-
si tervéről csak ez év végén szüle-
tik döntés, a Tisza Volán Rt. azon-
ban nem vár addig az építkezés 
megkezdésével. A központi telep-
helyük melletti 3,3 hektáros terü-
leten előreláthatóan 1,8 milliárd 
forintos költséggel*2006-ra felépí-
tik Szeged modern pályaudvarát. 

írásunk az 5. oldalon 

Az elhagyott kisfiú szemlátomást jól van. 

S z e g e d , S z é c h e n y i tér 

Csongrádban nincs tömeges hiányzás 

Vírus jár Halason 
Csongrád megyében nincs tömeges megbetegedés, illetve iskolai 
hiányzás. A szomszédos Bács-Kiskun megyében, illetve Hajdú-Bi-
harban kényszerszünetet rendeltek el az iskolákban hasmenéses, 
lázas megbetegedések miat t . 

talános iskolában hétfőn és ked-
den. 

Több mint 360 diák került or-
voshoz magas lázzal, felső légúti 
betegséggel. Az ÁNTSZ jövő 
hétfőn tudja megmondani, mi 
okozta a tömeges megbetege-
dést. 

- Csongrád megyében az utób-
bi napokban a szokásosnál töb-
ben keresték fel háziorvosukat, 
főként felső légúti panaszokkal, 
náthás tünetekkel, de tömeges 
m e g b e t e g e d é s t a m e g y e e g y e t l e n 
településéről sem jelentettek a 
megyei ANTSZ-nek - válaszolta 
érdeklődésünkre a járványügyi 
osztály vezetője, Tombácz Zsu-
zsanna. 

Még nem találták meg a nyomo-
zók azt az édesanyát, aki újszü-
lött gyermekét egy kartondo-
bozban hagyta egy baksi család 
házának teraszán. A nyomrave-
zetőnek jutalmat tűztek ki. 

Mint megírtuk, keddre virradó 
éjjel egy kartondobozban egész-
séges újszülöttet talált egy baksi 
házaspár lakásuk küszöbén. A 
kisbaba a szegedi gyermekklini-
kán a Mátyás Géza nevet kapta. 
A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság nyomozó osztálya 
kiskorú veszélyeztetése miatt 
folytat eljárást ismeretlen tettes 
ellen. 

A rendőrségnek egyelőre nin-
csenek további információi az 
anyáról, aki sorsára hagyta a pár 
órája született fiúgyermekét. 

Fotó: Kamok'Csaba Fo ly ta tás a z 5 . o lda lon 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

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

A héten már nem kell iskolába 
menniük a kiskunhalasi Felsővá-
rosi /Általános Iskola diákjainak. 
Mivel kedden a tanulóknak csak-
nem fele hasmenéses, hányásos, 
lázas megbetegedés miatt hiány-
zott az iskolapadokból, az igazga-
tó háromnapos rendkívüli egész-
ségügyi iskolaszünetet rendelt el. 
Kedden már csaknem három-
száz gyerek hiányzott az iskolá-
ból. 

A tisztiorvosi szolgálat mun-
katársai több gyerektől is mintát 
vettek és vizsgálják a kórokozót. 

Hasonló okok miatt Debrecen-
ben is tanítási szünet volt egy ál-

http://www.delmagyar.hu

