
4 • A K T U Á L I S « PÉNTEK, 2003. MÁRCIUS 21. 

Emléktáblát állítottak 
Huszár Mátyásnak 

Az első szegedi vízmérce megalkotójának márványtábláját Botka László polgármester (képünkön) és 

Andó Mihály, a vízügyi igazgatóság főmérnöke avatta föl. Fotó: Gyenes Kálmán 

A víz világnapja, március 22. 

alkalmából átadták a rajzpályá-

zat díjait, s emléktáblát avattak 

Huszár Mátyás vízépítő mér-

nök tiszteletére. 

A szegedi Alsó-Tisza-vidéki Víz-

ügyi igazgatóságon rendezett 

keddi konferenciát követően, 

tegnap délután a Móra Ferenc 

Múzeum dísztermében tartották 

a világnap területi megnyitó ün-

nepségét. Áruló Mihály, a vízügyi 

igazgatóság főmérnöke előadása 

után átadták a víz világnapja al-

kalmából már hagyományosan 

kiírt iskolai rajzpályázat díjait. 

Ezután az alsó rakparton, a 

partfal múzeum felőli beszögellé-

sénél fülavatták Huszár Mátyás 

(1784-1843), kora kiemelkedő 

tudású vízépítő mérnöke már-

ványtábláját. Andó Mihály a jeles 

szakember pályáját méltatva el-

mondta, hogy a nagy műveltségű 

mérnök - Huszár Mátyás jogot, 

matematikát, fizikát, logikát, 

csillagászatot is tanult - a nagy-

váradi építészeti hivatal alkalma-

zásában végeztg el a Tisza, a Be-

rettyó és a Körösök fölmérését, s 

tervet készített a folyók szabályo-

zásáról is. Térképet rajzolt a föl-

mért területekről, s a vizeket áb-

rázoló munkájában a folyók mel-

lékágait, hordalékos területeit és 

élővilágát is bemutatta. Ő az első 

szegedi vízmérce alkotója: az 

ólomlapokból kialakított mérték 

1819-től jelezte a Tisza vízállá-

sát. Ezért került a 160 évvel ez-

előtt elhunyt Huszár Mátyás 

tiszteletére állított márványtáb-

lára a vízmércejel is. Lapis And-

rás szobrászművész alkotását 

Botka László polgármester és An-

dó Mihály avatta föl. A polgár-

mester rövid beszédében arra is 

kitért, hogy Szeged jövőre nagy-

szabású ünnepségsorozattal em-

lékezik meg a város 1879-es 

pusztulását okozó árvíz 125. év-

fordulójáról. 

NY. P. 

Fiatal házaspárhoz került a Bakson talált csecsemő 

Nevelőszülők vették 
magukhoz Mátyás Gézát 
A Bakson február végén talált 

kisbabát tegnap délben elvitték 

az újszegedi gyermekkórházból, 

nevelőszülőkhöz került. A cse-

csemő szüleit erről tájékoztat-

ták. 

Az újszegedi gyermekkórházból 

tegnap délben elvitték a február 

végén Bakson, egy családi ház te-

raszán talált csecsemőt. A kisfiú 

egyelőre nevelőszülőkhöz került, 

arról később döntenek, hogy ki 

nevelheti fel a gyermeket. 

Tekulics Péter professzor, a 

kórház igazgatója lapunknak 

nyilatkozva elmondta, a gyer-

mek egészséges, jól fejlődik. 

Úgy tudjuk, a gyermek anyját 

és egyelőre csak valószínűsíthető 

apját tájékoztatták arról, hogy fi-

uk nevelőszülőkhöz került. 

Min t már korábban megírtuk, 

a kisbabát a baksi B. Erzsébet 

február végén titokban szülte 

meg. A mindössze 18 esztendős 

lány mindenáron meg akart sza-

badulni a csecsemőtől, ezért pa-

pírdobozba tette, és a szomszé-

dos utcában egy család ház tera-

szára helyezte. A gyermeket elő-

ször a Szegedi Tudományegye-

tem gyermekklinikájára szállí-

tották, onnan került a kórházba. 

A klinikán kapta a Mátyás Géza 

nevet. 

A kisbaba nevelőszülei nem 

akartak a nyilvánosság előtt sze-

repelni. Információink szerint a 

fiatal, Csongrád megyei házaspár 

már hosszú ideje nevel kisgyer-

mekeket. A baksi csecsemőt egy 

kislány is várta. Új lakóhelyén 

mintegy fél évig marad. Az anyá-

nak, B. Erzsébetnek, és az apá-

nak, H. Ferencnek genetikai 

úton kell bizonyítania, hogy va-

lóban ők a szülők. Arról, hogy 

végül ki nevelheti fel a kisfiú, egy 

hosszas eljárás dönt. 

B. Erzsébet ellen a Csongrád 

Megyei Rendőr-főkapitányság 

kiskorú veszélyeztetése miatt in-

dított eljárást. A törvény ezt a 

bűncselekményt legfeljebb öt év 

szabadságvesztéssel büntetheti. 

A. T. 1. 

A megyei bíróság dönt Pálinkás Pál ügyében 

Orvos is lehet politikus? 
Pálinkás Pál kisteleki önkormányzati képviselő, 

alpolgármester és orvos összeférhetetlenségi 

ügyében várhatóan április elején hozza meg hatá-

rozatát a Csongrád Megyei bíróság. 

Ismeretes, hogy az összeférhetetlenség miatt már 

nem lehetnek önkormányzati képviselők a vállal-

kozóként praktizáló háziorvosok. A törvény értel-

mében választaniuk kellett, hogy gyógyítanak vagy 

maradnak a képviselő-testületben. Pálinkás Pál 

gyermekorvos a munkája mellett több mint húsz 

éve dolgozik képviselőként Kisteleken. A kisváros 

lakóinak véleménye szerint Pálinkás doktor orvos-

ként és képviselőként jól, közmegelégedésre végez-

te, végzi a munkáját. A kistelekiek mindezt úgy is-

merték el, hogy az októberi önkormányzati válasz-

táson ismét beválasztották a testületbe. Az or-

vos-képviselő a társadalmi megbízatású alpolgár-

mesteri funkciót is elvállalta az önkormányzatnál. 

Jeney Rózsa Pálma kisteleki jegyző lapunk érdek-

lődésére elmondta: a képviselő-testület úgy határo-

zott, hogy nem mondja ki az összeférhetetlenséget 

Pálinkás Pál esetében, mert az orvos nem függ az 

önkormányzattól, onnan nem kap semmiféle jut-

tatást, csak az Országos Egészségügyi Pénztártól. A 

jegyzőtől megtudtuk: a testület tagjai döntésükkel 

deklarálták, hogy tiszteletben tartják a választópol-

gárok akaratát. A határozatot elküldték a Csongrád 

Megyei Közigazgatási Hivatalnak, amely azt tör-

vénysértőnek találta. - M i csak a törvény szerint 

jártunk el. Átvizsgáltuk a különböző dokumentu-

mok és megállapítottuk az összeférhetetlenséget, 

majd tovább küldtük az iratokat a Csongrád Me-

gyei Bíróságra - mondta lapunknak Csonkáné Bal-

da Ilona. A megyei közigazgatási hivatal törvényes-

ségi-ellenőrzési főosztályának vezetőhelyettesétől 

megtudtuk, hogy várhatóan április elején hozza 

meg a végső döntést a bíróság, ami ellen nem élhet 

jogorvoslati kérelemmel az orvos-képviselő. Sze-

rettük volna megszólaltatni az ügyben. Pálinkás 

Pál alpolgármestert és Nagy Sándor polgármestert 

is, de az önkormányzat vezetői ezen a héten kül-

földön tartózkodnak. 

A szegedi közgyűlésben jelenleg három orvos-kép-

viselő van, ám rájuk nem vonatkozik az összeférhe-

tetlenségi törvény, mert Szabó László gyógyszerügy-

nökként dolgozik, Mécs László az orvosegyetem al-

kalmazottja, Ványai Eva pedig már több mint tíz éve 

nem dolgozik az egészségügyi szakmában. 

sz. c. sz. 

Gyógyítani is akar a fábiánsebestyéni polgármester 

Megfenyegették Kost 
Fábiánsebestyénben polgár-

mesteri és orvosi hivatását is 

gyakorolja Kós György. A község 

első embere olyan megoldást vá-

lasztott, amellyel szerinte nem 

sérti meg az összeférhetetlen-

ségről szóló törvényt. 

Az októberi választásokat meg-

előzően is világos volt a fábián-

sebestyéniek előtt, hogy ameny-

nyiben harmadik alkalommal is 

polgármesterükké választják 

Kós Györgyöt, hosszú hónapo-

kig tartó, bizonytalan helyzet 

elé néz a település. A végső tör-

vényes határidőig, egészen a 

múl t hónapig betöltötte mind-

két tisztséget a falu első embere, 

míg az általa üzemeltetett 

egészségügyi szolgáltató betéti 

társaság felmondta szerződését 

az önkormányzattal. 

A háziorvosi teendőket helyet-

te jelenleg Kiss Csaba, Eperjes és 

Arpádhaiom háziorvosa látja el. 

A képviselő-testület olyan társa-

sággal készül szerződést kötni, 

melynek nem tagja, csak alkal-

mazottja lenne Kós. A polgár-

mester azt mondta, reméli, hogy 

vége lesz annak az időszaknak, 

amikor személyében többször is 

megsértették. Egy ismeretlen te-

lefonáló életveszélyesen megfe-

nyegette őt, emiatt feljelentést 

tett, s az ügyben a Szentesi Váro-

si Bíróság nyomozást rendelt el. 

Koshoz hasonlóan összeférhe-

tetlen volt Faragó Ferenc alpol-

gármester, az általános iskola 

igazgatója. O igazgatóságáról 

mondott le, s tanít tovább az in-

tézményben. Úgy gondolja, az 

összeférhetetlenségről szóló tör-

vényi rendelkezés minden kiste-

lepülés számára kedvezőtlen, hi-

szen a kis számú helyi értelmisé-

get hozza hátrányos helyzetbe. A 

Fábiánsebestyén első embere, Kós György bízik abban, hogy vég-

leg sikerült megoldani a jogi problémát. Fotó: Tésik Attila 

kilenctagú fábiáni képviselő-tes-

tület ellenzéki csoportjához tar-

tozó Varga Dudás Margit, a falu 

gyógyszerésze Kós György maga-

tartását nem tartja etikusnak. 

Tudomása szerint az önkor-

mányzat egy olyan céget akar 

megbízni, melynek kül- és bel-

tagja nem rendelkezik semmi-

lyen szintű egészségügyi képzett-

séggel. A társadalombiztosítás 

pedig ilyen vállalkozással nem 

köthet finanszírozási szerződést, 

hiszen a követelmény szerint a 

társaságnak 51 százalékban or-

vosi tulajdonban kell lennie. A 

kétezer-négyszáz kártyával ren-

delkező háziorvosi praxis új tu-

lajdonosának kiléte egyelőre 

nem ismert. A faluban felröp-

pent a hír, hogy Molnár Gyula, a 

Kinizsi 2000 Rt. üzemorvosa, a 

szentesi rendelőitézet igazgató 

főorvosa fogja azt megvásárolni. 

Fábiánsebestyén orvosává Kós 

Györgyöt két évtizede nevezte ki 

Molnár Gyula, aki szerint nem 

véletlen a betegek szimpátiája és 

ragaszkodása orvosukhoz, s ő 

személy szerint akár a nevét is 

adná ahhoz, hogy Kós György to-

vábbra is egzisztálhasson orvos-

ként a faluban. 

Az országban egyébként mint-

egy hatszáz képviselőt és polgár-

mestert érintett ősszel az önkor-

mányzati törvény összeférhetet-

lenségre vonatkozó passzusa. 

Közülük háromszázan már le-

mondtak valamelyik megbízatá-

sukról. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Kizárták 
Szilvit 
a BB-házból 
Szilvinek csütörtök délután cl 

kellett hagynia a Nagy Tfcstvér 

házát. A magyarországi valóság-

show-k történetében még soha 

senkit nem zártak ki. Szilvi az' 

utóbbi napokban összeesküvésre 

buzdította csapattársait, azt sze-

rette volna elérni, hogy a többiek 

- vele együtt - Linyát és Gézut je-

löljék ki. Ez a jelölés befolyásolá-

sát jelenti és mivel az érdi lány 

már korábban is megsértette a 

Big Brother játékszabályait, teg-

nap délután felszólították: 15 

percet kap, hogy elhagyja a há-

zat. Szilvi háromnegyed ötkor a 

hátsó kapun távozott. Arról, 

hogy megüresedett helyére ke-

rül-e új játékos, a Nagy Tfcstvér 

később dönt. 

Szegediek is részt vesznek a 111 órás rekordkísérletben 

Szegediek a maratoni csocsózáson 

A fiatalok szinte megállás nélkül csocsóznak, csak akkor tartanak 

szünetet, amikor cserélnek. Fotó: MTI/Czimbal Gyula 

Guinness-rekord felállítására 

készül a Magyar Csocsószövet-

ség hat szegedi és hat budapesti 

tagja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A fiatalok arra vállalkoztak, hogy 

111 órán keresztül folyamatosan 

csocsóznak, s csupán akkor tar-

tanak rövid szünetet, amikor 

cserélnek a játékosok. A rekord-

kísérlet szerdán kezdődött az 

.egyik fővárosi bevásárlóközpont-

ban és szombaton 23 órakor feje-

ződik be. A szegediek a kék, a bu-

dapestiek a piros bábukat pörge-

tik. Amikor tegnap délután az 

egyik szervezővel, Fülöp Roland-

dal beszéltünk, a szegedi csapat 

vezetett 1724:1579 arányban. 

- Tudtuk, hogy nem lesz köny-

nyű, és a második nap vége felé 

már érezzük, milyen sok ez a 

111 óra. Szinte mindenki hal-

doklik, de akkor is fel akarjuk ál-

lítani a rekordot - mondta a szer-

vező, aki tegnap egyszerre 12 

órán keresztül játszott a csocsó-

asztal mellett. A fiatalok között 

vannak, akik egy kollégiumban 

pihennek, amíg társaik helytáll-

nak, mások a helyszínen dőlnek 

le egy-két órára. A szegedi csa-

patban Csöke Attila, Horváth 

Ádám, Kóródi Tamás, Megyesi 

László, Péter Gergő és Pintér Ba-

lázs vesz részt. Ha a fiatalok hol-

nap 23 óráig kitartanak, kezde-

ményezni fogják, hogy a 111 

órás csocsózást nyilvánítsák hi-

vatalos Guinness-rekorddá. 

HÍREK 

KONFERENCIA 

A LELKI EGÉSZSÉGRŐL. 

Szociális munkások, pedagógu-

sok, orvosok, ügyfélszolgálato-

kon dolgozók mentális egészsé-

gének megőrzéséről, illetve a ki-

alakult betegségek terápiás lehe-

tőségeiről lesz szó azon a kétna-

pos konferencián, amelyet a For-

rás Szállóban rendeznek Szege-

den. A pénteken délelőtt 10 óra-

kor kezdődő országos tanácsko-

zást és tréninget a szegedi rende-

lőintézet szervezi. 

VASTAGH PÁL 

AZ ALKOTMÁNYREFORMRÓL 

Ma 11 órai kezdettel a 

SZAB-székházban Vastagh Pál 

országgyűlési képviselő tart elő-

adást Alkotmányos reformok az 

EU-ban címmel, a közgazdasági 

társaság, a Jogász Egylet és az 

egyetem jogi karának szervezésé-

ben. 


