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Heteken belül a gyógyítómunka is megkezdődik a makói kórházban 

Átadták az új épületet 
Tegnap délután sikeresen be-
fejeződött a makói kórház új 
épületének műszaki átadása. 

Több mint egyesztendei munka 
végére tett pontot tegnap az az át-
fogó ellenőrzés, melynek kereté-
ben a különböző szakhatóságok 
képviselői - a működéshez szük-
séges engedélyek kiadása érdeké-
ben - végigjárták és megvizsgál-
ták a makói Dr. Dósszilágyi Sá-
muel Kórház új épületét, illetve 
annak kiszolgáló egységeit. Mint 
Kozó Attilától, a kórházat működ-
tető megyei önkormányzat sajtó-
referensétől megtudtuk, a műsza-
ki átadás végeztével a szakembe-
rek kisebb hiánypótlásokat ugyan 
kértek, ám összességében megfe-
lelőnek találták a komplexumot. 
A hiányok pótlására a kivitelező 
egy hónapot kapott. 

A szárny másfél milliárdos be-
ruházással, jelentós állami tá-
mogatással épült meg; jelentősé-
ge azért is nagy, mert a makói 
kórházban húsz éve nem adtak 
át új épületet. A négyszintes, 
szintenként ezer négyzetméteres 
területű, korszerűen kialakított 
épületben legalul a sürgősségi 
ambulancia és a laboratórium, 
az első emeleten a neurológia és 
a belgyógyászat egy része kap he-
lyet, a harmadikon ugyancsak 
belgyógyászati részlegek, míg a 
legfelső szinten a személyzeti és 
a kiszolgálóhelyiségek lesznek. 

A tisztaságra az épület előtt is figyelmet fordítottak. Fotó: Gyenes Kálmán 

Az új épület, mely egyúttal ösz-
szeköti az intézmény eddig elszi-
getelten működő egységeit, min-
denben megfelel a huszonegye-
dik század követelményeinek -
még felszereltségében'is, műsze-
rekre egyébként a beruházás ke-
retében közel négyszázmilliót 
költhettek. 

Az intézmény vezetője, dr. Ta-

fönnek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalok 

Géczi az illegális 
munkavállalókról 
Politikai demonstrációt próbált szervezni az országos gazdatün-
tetésekből az ellenzék - állította szegedi sajtótájékoztatóján Géczi 
József, szocialista politikus. 

- A mostani tüntetés próbademonstráció volt. Megpróbálják újra-
szervezni a kisgazdapártot, s ez az allcalom éppen kapóra jött - jelen-
tette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Géczi József szocialista ország-
gyűlési képviselő a szerdai gazdatüntetésekről. - Nemcsak a sertéste-
nyésztőknél van ugyanis baj. A spárgatermesztók ugyanúgy tiltakoz-
hatnak, és akkor még nem is említettük az aszályt, ami mindenkit 
egyformán súlyt. A szocialista politikus hozzátette: a problémákat 
úgy kell megoldani, hogy a „tűzoltómunka" ne akadályozza a hosz-
szabb távú megoldásokat. 

Géczi közölte: kormányrendelet formájában megszületett az a ha-
tározat, amely alapján fel lehet állítani a mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési hivatalokat. 

- Ezekre azért van nagy szükség, mert az EU-s támogatásokat csak 
ezen hivatalokon keresztül lehet majd felvenni. A korábbi Sapard-iro-
dák és agrárintervenciós központok is beépülnek ezekbe a hivatalok-
ba - mondta a képviselő. 

- Bács megyei képviselőtársaimmái szeretnénk azt is elérni, hogy 
az idénymunkára érkező illegális munkavállalókat ne úgy kezeljék, 
mint az illegális bevándorlókat. El kell végre ismerni, hogy ezen mun-
kások nélkül még nehezebb helyzetben lenne a mezőgazdaság, hiszen 
a magyar munkavállalók a felkínált feltételekkel egyszerűen nem haj-
landók dolgozni - válaszolta a politikus. Gécziék azt is javasolják a 
kormánynak, hogy az alkalmi munka mintájára ezekre a szezonális 
munkákra is jöjjön létre egy átfogó szabályozás. 

G. SZ. L. 

Új APEH-kiadvány: közérthetően a fizetnivalóról 

Adó-hír-adó 
Az adózás témakörében új, ne-
gyedévenként megjelenő kiad-
ványt bocsátott útjára az APEH 
Csongrád Megyei Igazgatósága. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az APEH Csongrád Megyei Igaz-
gatóságán tegnap bemutatták azt 
a negyedévente megjelenő, 
Adó-hír-adó című kiadványt, 
amely a tervek szerint a külön-
böző hivatalok ügyfélszolgálata-
in található majd meg. Csurgó 
Edit, az adóhatóság megyei adó-
ügyi igazgatóhelyettese azt hang-
súlyozta, az APEH az eddigiek-
hez képest másfajta kapcsolat ki-
alakítására törekszik ügyfeleivel. 

Azt szeretnék, ha a szegedi 
ügyfélszolgálat ajtaján belépők 
ne szorongó gyomorral távozza-
nak, hanem többek között az új-
ság révén új információkhoz is 

jussanak. A kiadvány közérthe-
tően beszél majd az adózás rend-
jéről, a jogszabályváltozásokról, 
megtalálható benne az adónap-
tár éppúgy, mint a humor. „Ven-
dégművészként" az illetékhiva-
tal munkatársai is rendszeresen 
írnak majd a tudnivalókról (ezek 
most kiváltképp aktuálisak, hi-
szen január l-jén sok változás lé-
pett életbe). 

Tegnap Ihpp István, az APEH 
Csongrád megyei igazgatója em-
léklappal köszönte meg azok 
munkáját, akik közreműködtek 
a kiadvány létrehozásában. Az 
igazgató hangsúlyozta, hogy a hi-
vatal szolgáltató feladata meg-
előzi a hatósági feladatokat, ezért 
indították útjára a lapot. S mivel 
az adójogszabályok nehezen ért-
hetőek, nincs az az ügyfél, aki ne 
szorulna rá újabb és újabb felvi-
lágosításra, magyarázatokra. 

káts István azt reméli, a kórház 
rövid időn belül megkapja a 
szakhatóságok hozzájárulását és 
megkezdődhet a gyógyítómunka 
az új épületben. Mint megtud-
tuk, az ehhez szükséges műsze-
rek, berendezések és bútorok zö-
me ugyancsak megérkezett már. 
A tervek szerint az elkövetkező 
hetekben a helyére költözik a la-

boratórium és a belgyógyászat, 
illetve megkezdi működését a 
sürgősségi ambulancia. A bel-
gyógyászatnak jelenleg otthont 
adó épületet felújítják; ez a mun-
ka várhatóan őszre fejeződik be 
és akkor költözhet ide a most 
még a Lonovits sugárúton műkö-
dő pszichiátriai osztály. 

SZABÓ IMRE 

Terv kutatóközpontra 

0 m 

Szövetségi 
próba 

Regionális helytörténeti kuta-
tóintézetet és információs 
központot nyitna Szegeden, a 
volt Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskolában Szabó László vá-
rosatya. 

Az egykori általános iskolát fo-
lyamatosan őrizteti az önkor-
mányzat, ami sok pénzbe kerül. 
- Szeretnénk ebben az épületben 
egy Dél-Alföld-kutató központot 
létrehozni. Ebben a civil szerve-
zetek a város segítségére tudná-
nak lenni. A régió központi sze-
repének hangsúlyozására is al-
kalmas volna egy ilyen központ -

mondta Szabó László, MDF-es 
önkormányzati képviselő. 

A területre azonban befektetői 
megkeresés is érkezett, így kér-
déses, hogy sikerül-e megvalósí-
tani az irodát. A legtöbb civil 
szervezetnek csak „elméleti" 
székhelye van, a gyakorlatban 
csak kevés rendelkezik irodával. 
Nekik tökéletes megoldást jelen-
tene az épület. Észak-Új szeged 
képviselője bízik abban, hogy si-
kerül megmenteni az iskolát az 
eladástól, hiszen az épület ideá-
lis hely volna egy kutatóközpont 
számára - mondta Szabó László. 

G. SZ. L. 

PANEK SÁNDOR 

A Fidesz szövetség kíván lenni; több mint párt. E mondat sikere 
a párt előtörténete ismeretében azon múlik, hogy mennyire lesz 
képes a korábbiaknál elfogadóbb, nyitottabb párbeszédet foly-
tatni választóival. Mennyire lesz képes beágyazódni a társada-
lomba, s pártsovinizmus helyett annak összetettségét, sokszí-
nűségét képviselni. A Fidesz olyan fordulatra készül, amelyhez 
kell ugyan pártszervezeti változás, de az nem lesz elegendő. Po-
litikusainak nemcsak vedlenie kell, hanem jelentős önvizsgá-
lattal az emberek számára átjárhatóbbá kell tenniük a hatalmi 
státusok határait. 

A legnagyobb szervezeti változás abban áll maid, hogy a leen-
dő szövetség működésének súlypontját a választókerületekben 
élő emberek képviseletére helyezi. Ez kétségkívül számos helyi 
politikus pártbeh pozícióját érinti majd, hiszen elvileg azok ke-
rülnek a változás élvonalába, akik eddig nem spórolták meg az 
emberek közvetlen életével, életterével, gondjaival való ismer-
kedést - és persze alkalmasak erre. Megjósolhatatlan, hány he-
lyi politikusi homlokzat fog renoválódni, mint ahogy arra is ne-
héz még válaszolni a helyi tisztújítások előtt, hogy a személyi 
változások legyőzik-e a korábbi erőviszonyokat, vagyis tükrö-
zik-e majd az új szellemet. 

Az biztos, hogy a helyi Fidesz-politikusoknak nemcsak kom-
munikálniuk, de gondolkodniuk is elfogadóbban kell majd, kü-
lönben a választókerületi alapszervezetekból nem jutnak fel az 
eddigieknél sokfélébb törekvések az elnökséghez. Ugyanez érvé-
nyes az országos politikára is; a választások idején kiélezett politi-
kai hangulat, amely két táborra osztotta az országot, érzéki csaló-
dást okozott mindkét oldalon. A Fidesz könnyen azt hihette, hogy 
a múltjától megszabadulni képtelen baloldalt elutasító emberek 
egységes választói bázist alkotnak, és ebben a helyzetben egysze-
rű megoldás lesz, ha a polgári körök mozgalmának elindításával 
előbb-utóbb „Fidesz-körök" alakulnak ki, persze az egység meg-
őrzésével. Csakhogy az egység gyanús politikai fogalom, mert 
csak önkéntes lehet, ezt pedig legfeljebb rendkívüli helyzetek 
idézhetik elő. A társadalom pedig szerencsére sokszínű és sokízlé-
sű, s így a józan demokrata felfogásnak a konszenzusos különbö-
zőségre kell alapoznia, ha széles rétegeket kíván megszólítani. 

Ami az értékeket illeti, a Fidesz ráérzett rá arra, ami a válasz-
tásokat kővető megosztottság után magához térő társadalom-
nak hiányozhat: az értékközösség. A mai kormányzó politika 
pragmatikus, érdekközpontú, csak az elintézhetőség és az elne-
vezhetőség logikája szerint működik. A Fidesz-kormány korábbi 
értékei helyébe a Medgyessy-kormány nem állított új víziót a 
nemzetről és a társadalomról, hanem „laissez fairé" alapon a 
cselekvési lehetőségek határozták meg útját. A Fidesz új érték-
központúsága ettől függetlenül egyelőre nem több egy jelmon-
datnál: ezután kell még meggyőznie az embereket arról, hogy a 
néppárt az értékeit nem kirekesztésre, hanem önmeghatározás-
ra használja. Az értékek kifejezése és a más értékek elfogadása 
lesz az igazi próbája annak, hogy a szervezeti megújulás új tar-
talmú pártot eredményez-e. 

Ha nem akar csalódást kelteni, a nyitással a pártba beáramló, 
és immár ösztönzött nézetárnyalatokat a Fidesznek a korábbi ve-
lünk-ellenünk stratégia helyett úgy kell majd feldolgoznia, hogy a 
polgári értékközösség sokszínű, de kiegyensúlyozott maradjon. A 
Fidesz párttagjai eddig megtanultak egységben lenni. A Fidesz 
szövetségtagjainak most meg kell tanulniuk különbözni is. 

A Fidesz szerint ingatlanüggyé silányulhat a törvénytervezet 

A kórház-privatizáció kritikája 
A kórháztörvény-tervezet kriti-
kusainak egyik élharcosát, Sel-
meczi Gabriellát, a parlament 
egészségügyi bizottságának al-
elnökét hívta meg csütörtöki 
szegedi fórumára a Fidesz sze-
gedi egészségügyi kabinetje. 

A fórum elótti sajtótájékoztatón 
Selmeczi Gabriella sorra vette a 
törvénytervezet kritikusnak ítélt 
pontjait. 

- Mivel az idei költségvetésben 
nincs meg a profitképzés fedeze-
te, ezért félő, hogy az egészség-
ügyi rendszerbe belépő profitori-
entált cégek fizettetnek a bete-
gekkel - kezdte a képviselőnő - , 
vagy csökkentik az egészségügyi 
ellátások színvonalát. 

A Fidesz a törvénytervezetben 
nem látja biztosítottnak az 
egészségügyi dolgozók védelmét, 
s a szocialisták ígéreteiben vál-
lalt anyagi források biztosítását 
sem. Aggódnak a privatizáció 
előtt álló nemzeti vagyon sorsá-
ért, nevezetesen azért, hogy a 
kórházak átalakítása ingatlan-
üggyé silányul. Selmeczi Gabri-
ella elmondta: a keddi parlamen-
ti vitanapon a Fidesz módosító 
indítványait a kormánypárti 
képviselők leszavazták, s így ma-
radt a szocialisták által beterjesz-
tett törvényjavaslat. 

A parlament egészségügyi bi-
zottságának alelnöke a kórház-
törvény-tervezettel kapcsolatos 
ellenzéki kritika ismertetése 

Bartha László és Selmeczi Gabriella a jó hangulatú sajtótájékoztatón. Fotó: Schmidt Andrea 

után felsorolta a Fidesz egészség-
ügyi kabinetjének ötpontos ja-
vaslatát, amit az egészségügyi vi-
tanapon terjesztettek a parla-
ment elé. Az ellenzéki párt java-
solja, hogy egyenlítsék ki a gyógy-
szerköltségeket, szüntessék meg 
az aránytalanságokat annak ér-
dekében, hogy ne legyen ekkora 
különbség a betegek gyógyszer-
költségei között. A párt javasolja 
az egészségügyi ellátás színvona-

lának javítása érdekében a vára-
kozási idő csökkentését, vala-
mint az Orbán-kormányéhoz ha-
sonló több éves megállapodás 
megkötését a gyógyszergyártó cé-
gekkel. Ezzel megakadályozható 
lenne a gyógyszerköltségek to-
vábbi emelkedése. Vállaljon a 
kormány garanciát arra, hogy a 
betegeknek a jövőben sem kell fi-
zetniük az egészségügyi ellátásért 
- így a fideszes javaslat. Végeze-

tül ajánlják az egészségügyi szol-
gáltatások minőségét ellenőrző 
hivatal felállítását. 

A sajtótájékoztatón Bartha 
László országgyűlési képviselő 
azt emelte ki, hogy az annak ide-
jén támadott szegedi modell ga-
rantálta az egészségügyi dolgo-
zók biztonságát és a kórházi va-
gyon védelmét, amiket a jelenle-
gi törvénytervezet nem. 

K.K. 


