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A szegedi általános iskolákban sok az influenza miatt hiányzó 

A diákok negyede beteg 

A szegedi tanárképző főiskola gyakorló általános iskolájának 3/b osztályából tizenhatan maradtak 

o t t h o n . Fotó: Karnok Csaba 

A szegcdi általános iskolák 

többségéből is sokan hiányoz-

nak az influenzajárvány miatt. 

Az SZTE JGYTFK gyakorló is-

kolájában is foghíjasok a pad-

sorok, a kisdiákok negyede a 

héten otthon maradt. 

Egyre több szegedi kisdiák fertő-

ződik meg influenzavírussal. Az 

általános iskolák többségében 

igen sok a hiányzó. Ez alól az 

SZTE JGYTFK gyakorló iskolája 

sem kivétel. 

- A járvány múlt héten ért cl 

minket, ugyanis ekkor figyel-

tünk fel a tömeges hiányzásokra 

- mondta Kasza Ferencné igaz-

gatóhelyettes. A tanulók közel 

negyede a héten betegség miatt 

otthon maradt. A 923 fős iskolá-

ból tegnap 232-en hiányoztak. 

A 32 osztály közül a 3/b-t „ti-

zedelte meg" leginkább a vírus. 

Keneseiné Eperjesi /usztina taní-

tónő osztályában összesen hu-

szonheten járnak, de tegnap 

mindössze tizenegyen ültek a pa-

dokban. Öröm az ürömben, hogy 

most nem írnak dolgozatot sem, 

mert nincs itt mindenki. Szantai 

Szabolcs eddig nem fertőződött 

meg, pedig a nővére otthon fek-

szik betegen. - Sok gyümölcsöt 

eszek, talán a vitaminok véde-

nek meg-vélekedett Szabi. 

Padtársa, Rozs Bálint viszont 

már kétszer is hiányzott. Nem 

TERJED AZ INFLUENZA 
Megduplázódott az utóbbi napokban az influenzás vagy influenza-

szerű megbetegedések száma az országban. Az Országos Epidemi-

ológiai Központ szerint ez mindenképpen kiterjedt járványra utal. 

A héten minden megyéből és Budapestről is jelentettek fertőzése-

ket. Március 10. és 16. között az országban mintegy 140 ezren, 

Csongrád megyében 4763-an fordultak háziorvosukhoz lázra, to-

rokfájásra és izomfájdalomra panaszkodva. Csongrád megye vá-

rosai közül Szegeden nőtt meg ugrásszerűen az influenzás pana-

szokkal orvoshoz fordulók száma: míg március 3. és március 9. 

között 870, addig március 10. és 16. között 2800 szegedi kereste 

fel orvosát influenzaszerű tünetekkel. Emiatt a megyeszékhely 

egyes fekvőbeteg-intézményeiben látogatási tilalmat rendeltek el. 

feküdte ki rendesen a betegséget, 

ezért ismét elkapta az influenzát. 

- Vacsorára mindig sok zöldsé-

get, gyümölcsöt kapok, a ked-

vencem a savanyú káposzta és a 

hagyma - mesélte. 

A megfogyatkozott 3/b-ben két 

kislány ült a fiúk gyűrűjében. 

Szőke Gabriella csak pár napot 

hiányzott. Fájt a feje, lázas lett, 

ezért szülei javaslatára otthon 

maradt. Ő már meggyógyult, de 

nővére még mindig fekszik. -

Mivel ilyen kevesen vagyunk, 

nem veszünk új anyagot és ami a 

legjobb, sokkal több a játékos fel-

adat-újságolta. 

Egy hétig betegeskedett barát-

nője, Szalai Eszter. - Az első na-

pokban volt a legrosszabb. Fájt 

mindenem és 38,6 volt a lázam -

sorolta gyorsan. Szerencsére 

most már kutyabaja sincs, így 

járhat suliba. 

Az osztályfőnököt, Keneseiné 

Eperjesi Jusztinát elkerülte a ví-

rus. - Én megúsztam, de a lá-

nyom már magas lázzal utazott 

haza Budapestről - mondta. Az 

órákon új anyagot még nem 

vesznek, mert nem akarja, hogy 

a hiányzók lemaradjanak. He-

lyette részletesebben tudnak fog-

lalkozni egy-egy feladattal és az 

ismétlésre is jut idő. 

K.T. 

Színházi 
adatgyűjtés 
A megyei rendőr-főkapitányság 

feljelentés-kiegészítést rendelt 

cl a Szegedi Nemzeti Színházat 

érintő feljelentés miatt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi színház ellen a korábbi 

igazgató, Korognai Károly lemon-

dása után összesen háromszor 

tettek névtelen feljelentést a me-

gyei főkapitányságon. Az előző 

kettőben a rendőrség bűncselek-

mény hiányában megtagadta a 

nyomozást. A harmadik feljelen-

tés már új körülményt is feltárt, 

de az ügyben semmit nem tehet-

tek a rendőrök, mivel a levél írója 

őket is feljelentette. Az iratokat 

az ügyészségi nyomozó hivatal-

hoz továbbították. Az Országos 

Rendőr-főkapitányság szerint a 

megyei főkapitányság mégis el-

járhat az ügyben. A rendőrség 

feljelentés-kiegészítést rendelt 

el, ezzel párhuzamosan belső 

vizsgálatra kérte fel a szegedi ön-

kormányzatot, illetve különbö-

ző, a színház működésével kap-

csolatos iratokat szerzett be, 

több személyt meghallgatott. 

Szakértők szerint kevés az esé-

lye annak, hogy a harmadik felje-

lentés után meginduljon a nyo-

mozás: etikailag megkérdőjelez-

hető számlákat, szerződéseket 

találtak, bűncselekményre utaló 

körülményeket azonban nem. 

Mónus elmevizsgálata 
Elmeorvosi vizsgálatra kötelezte a Fővárosi Bíróság a Vásárhelyen élő 

Mónus Áront, akit hat társával együtt azzal vádol az ügyészség, hogy a 

„Cion bölcseinek jegyzőkönyvei" című könyv kiadásával, illetve ter-

jesztésével megvalósították a közösség elleni izgatás bűntettét. Ápri-

lis 10-re idézte a bíróság a vizsgálatra. 

Mónus kijelentette lapunknak, nem megy el, miveltöbb jogerős bí-

rósági ítélet kimondja, így a tavaly október 10-én született is, hogy or-

vosilag nem számít patologikus esetnek, és nem szorul pszichiáteri 

kezelésre. 

Nem vállalkozó, hanem 
alkalmazott dr. Somogyi 
Nem merült fel a csongrádi önkormányzatnál , 

hogy tárgyaljanak arról, ifjú dr. Somogyi Árpád 

vezetői tisztsége és orvosi hivatása összeférhe-

tetlcn-e. Az alpolgármester ugyanis nem áll szer-

ződéses viszonyban az önkormányzattal, alkal-

mazottja édesapja vállalkozásának. 

Lapunk tegnapi számában írtunk arról, hogy vár-

hatóan április elején hozza meg döntését a Csong-

rád Megyei Bíróság Pálinkás Pál kisteleki alpolgár-

mester és orvos összeférhetetlenségi ügyében. A 

kisváros gyermekorvosa két évtizede lát el közéleti 

feladatot. A kisteleki képviselő-testület legutóbb 

úgy határozott, nem mondja ki az összeférhetet-

lenséget Pálinkás Pál esetében, mert nem függ az 

önkormányzattól: juttatást az OEP-től kap. A dön-

téssel deklarálták: tiszteletben tartják a választók 

szándékát. A határozatot elküldték a közigazgatási 

hivatalhoz, ahol azonban törvénysértőnek találták 

a döntést, az ügy iratait továbbküldték a megyei bí-

róságra. 

A csongrádi önkormányzat alpolgármestere, ifjú 

dr. Somogyi Árpád szintén orvos. Vele kapcsolatban 

a választások óta semmilyen bejelentés nem érke-

zett, a képviselő-testület tagjai és az ott lakók közül 

sem kérte senki, hogy vizsgálják meg, érintettje-e 

az összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogszabály-

nak. Erről a helyi önkormányzat a megyei közigaz-

gatási hivatalt is tájékoztatta, s ott nem indult vizs-

gálat az ügyben - tudtuk meg Berkes István jegyző-

től. Ennek az az oka, hogy a csongrádi önkormány-

zati vezető nem vállalkozó orvos. 

- Édesapámnak van praxisjoga, s neki van ellátá-

si kötelezettsége is - felelte kérdésünkre Somogyi 

Árpád. - Nekem nem is volt praxisjogom. Én alkal-

mazottja vagyok a vállalkozásának. Szerintem jogi-

lag minden szempontból védhető a helyzetem. 

b .a . 

A Csongrád megyei főgyógyszerészt ismét feljelentették 

Botrány a Sas patikában 
Néhány napja a Csongrád megyei tiszti főgyógyszerész óriási 

botrányt kavart a szegedi, Kálvin téri Sas patikában, majd meg-

szégyenülten távozott. Az országos tiszti főorvos egyébként több 

mint két és fél éve - az országban példa nélküli módon - kizárta a 

Sas patikából a főgyógyszerészt, ahová azóta csak magánsze-

mélyként léphetne be. 

Horpácsy András Csongrád me-

gyei tiszti főgyógyszerész né-

hány napja annak ellenére vett 

részt a szegedi, Kálvin téri Sas 

gyógyszertár ellenőrzésében, 

hogy erre nem volt joga. Hor-

pácsyt ugyanis példa nélküli 

módon elfogultság miatt az or-

szágos tiszti főorvos 2000. júli-

us 26-án kelt határozatával ki-

zárta a Sas patika felügyeleté-

ből, ami a Békés megyei tiszti 

főgyógyszerészhez került. 

- A gyógyszertárban néhány 

napja ellenőrzés zajlott, közben 

megjelent Horpácsy András, aki 

semmiféle megbízólevelet nem 

tudott bemutatni - elevenítette 

fel a történteket a Sas patika ve-

zetője, Lacsán Péter. A gyógysze-

rész tájékoztatta az ÁNTSZ 

egyik ellenőrét, hogy a patika fel-

ügyeletét a Békés megyei tiszti 

főgyógyszerész látja el, ennek el-

lenére Horpácsy részt vehetett az 

ellenőrzésben. 

A megyei főgyógyszerész az 

egyik fiókban egy üveg svéd-

cseppmintát talált, majd az üve-

get felmutatva a mintegy 20-30 

megdöbbent beteg előtt többször 

is azt kiabálta: felháborító, hogy 

lejárt svédcseppet ad a Sas patika 

a betegeknek. 

Az ellenőr hiába kérte, hogy 

hagyja abba, mert ez etikátlan, a 

főgyógyszerész újabb és újabb 

üvegeket vett elő és folyamato-

san azt kiabálta: itt is van, itt is 

van! 

Ekkor az ellenőr megnézte az 

üvegeket, amelyeken a gyártás 

idejeként 2002. november 5. 

volt feltüntetve, valamint az, 

hogy felhasználható a gyártás-

tól számított két évig. Erre 

Horpácsy elhagyta a gyógyszer-

tárat. 

A történtek miatt Lacsán Péter 

az országos tiszti főgyógyszerész-

hez fordult, azt kérte Balázsné dr. 

Molnár Borbálától, hogy a jövő-

ben védje meg Horpácsy túlkapá-

saitól. 

A Sas patika vezetője ugyan-

akkor elmondta: a fentiek mi-

att rágalmazás vétsége miatt 

feljelentést tett, illetve a jó hír-

neve megsértése miatt ismétel-

ten bírósági eljárást kezdemé-

nyezett, hiszen úgy látszik, a 

korábbi ítéletnek, amelyben a 

megyei főgyógyszerészt eltil-

tották a jogsértéstől, nem volt 

elegendő hatása. Információ-

ink szerint az országos tiszti 

főgyógyszerész vizsgálatot ren-

delt el az ügyben. 

• 
A Szegedi Városi Bíróság 1997. 

november 28-án megállapította, 

hogy Horpácsy András megsér-

tette a patika vezetőjének a jó 

hírnévhez fűződő személyiségi 

jogait és ezért eltiltották a továb-

bi jogsértéstől, valamint kötelez-

ték, hogy bocsánatot kérjen. Az 

ítélet 1999. november 18-án jog-

erőre emelkedett. 

OLÁH ZOLTÁN 

Horpácsy András csak magánszemélyként léphetne be a szegedi 

Sas gy ógys ze r t á r b a . Fotó: Karnok Csaba 

Megérkezett Passauból Szegedre a dóm harangja 
Megérkezett Szegedre a dóm 

újonnan öntött harangja. A 

megrepedt „Szent Tferéz" helyé-

re április elején emelik bc a 

korábbinál mélyebben kongó 

560 kilogrammos öntvényt. 

Passauból érkezett Szegedre a ta-

valy megrepedt és decemberben 

leeresztett Teréz-harang nagyobb 

„testvére". Az új öntvényt is a XX. 

században szentté avatott Lisie-

ux-i Teréziáról fogják elnevezni, 

hiszen elkészítésekor felhasznál-

ták az eredeti, húszas években ön-

tött harang terveit is. A fiatalabb 

„Tferéz" mintegy 560 kilogramm 

és elődjének helyén, a már meg-

újult húzószerkezetbe illesztve 

fogja szolgálni a szegedieket. 

- A város legújabb harangját az 

a'világhírű Perner cég készítette, 

amely számos hírneves magyar 

templom és székesegyház ha-

rangját öntötte - mondta la-

punknak Kondé Lajos plébános. 

- A szentelést április 6-ára, va-

sárnapra tervezzük. A 10 órás 

szentmisén Gyulay Endre me-

gyés püspök áldja meg az új 

Szent Terézt. Ezt követően emel-

jük a helyére a harangot, amely 

reméljük, hogy néhány perccel 

később meg is szólalhat. 

A plébánostól megtudtuk: a re-

novált húzószerkezet a lehető 

legmodernebb technikával van 

felszerelve, számítógéppel prog-

ramozható a mozgatás és kom-

puter ügyel a megfelelő erősségű 

kondulásra is. A harangtestet is 

A harangot hamarosan a toronyban is megtekinthetik az érdeklődők. Fotó: Gyenes Kálmán 

koptató, roncsoló korábbi kala-

pácsos rendszerrel szemben a je-

lenlegi szerkezet az egész, több 

mint fél tonnás öntvény elmoz-

dításával idézi elő a kondulást. 

- A szentelést követő hét szer-

dáján és szombatján minden ér-

deklődőnek lehetősége lesz rá, 

hogy közelről is megtekintse a 

működő harangot, ugyanis újra 

megnyitjuk a tornyot a látogatók 

előtt. Az érdeklődőktől önkéntes 

adományt kérünk a harangok to-

vábbi restaurációjára, hiszen 

nyelvcserére szorul az ország 

második legnagyobb harangja, a 

Tisza felőli toronyban lévő, 8600 

kilogrammos óriás. Jellemző, 

hogy maga a cserére szoruló 

nyelv is közel 500 kilogrammot 

nyom - fogalmazott a plébános, 

aki még elmondta: a látogatók 

részére a Dömötör-templomban 

minden órában filmet vetítenek 

majd a harangöntésről. 

ILLYÉS SZABOLCS 


