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Titoktartásra hivatkozik dr. Sipos Ferenc 

Csalódott a szentesi 
kórház főigazgatója 
Csalódással fogadta dr. Borzi Márta, a szentesi kórház megbízott 
főigazgatója, hogy a megyei közgyűlés nem fogadta el a CitiFund 
Kft. intézkedési tervét a válság kezelésére. Az egészségügyi in-
tézmény dolgozói titoktartási kötelezettségükre hivatkozva nem 
mertek nyilatkozni. 

A megyei közgyűlés szentesi kór-
házzal kapcsolatos határozatáról 
kérdeztük dr. Sipos Ferencet, a 
fertőzőosztályvezetőjét, aki négy 
évtizede dolgozik az egészségügyi 
intézményben. A főorvos azon-
ban azt mondta: neki titoktartási 
kötelezettsége van és erre hivat-
kozással nem adott információt. 
Más forrásból úgy értesültünk, 
hogy „a fejével játszik az, aki 
megszólal az ügyben". Dr. Petri 
István, a sebészet osztályvezető 
főorvosa úgy nyilatkozott, hogy 
nincs elegendő információja az 
érdemi tájékoztatáshoz. 

A kórház megbízott főigazgató-
ja, dr. Borzi Márta részben csaló-
dottsággal fogadta a megyei köz-
gyűlés döntését, mivel az előző 
ülésen bizalmat szavaztak annak 
a válságkezelési vonalnak és 
technikának, amelyet a CitiFund 
Kft. képvisel. Szerinte a mintegy 
150 pontból álló intézkedési terv 
csak akkor jelent garanciát az in-
tézmény stabilizálására, ha vala-
mennyi tételt teljesítenek. Mivel 
most nem fogadta el a megyei 
közgyűlés a programot, ezért 3 
hetet késik a bajok orvoslása. A 
szentesi kórházban működő ápo-
lási osztálynak a csongrádi, kor-
szerűtlen intézménybe való tele-
pítése újabb kiadásokkal járna, 
vagyis nem jelentene megtakarí-
tást. Számokat azért nem emlí-
tett Borzi Márta, mert - mint fo-
galmazott - a megyei közgyűlés-
ben egyfajta számháború dúlt. 
Kérdésünkre, miszerint gondol-
ta-e, hogy ilyen kemény fába vág-
ja a fejszéjét, azt válaszolta: sej-
tette, nem lesz egyszerű a dolog, 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Néhány órára vezetékes ivóvíz 
nélkül maradt a szegedi Béke 
Utcai Általános Iskola, de a víz-
mű ásványvizet küldött a gyere-
keknek. Maróti Tibor, a Szegedi 
Vízmű Rt. víz- és csatornaháló-
zati üzemvezetője lapunk tájé-
koztatására elmondta, hogy a 
300 milliméteres nyomóvezeték 
pénteken reggel törött el az isko-

mert a szentesi kórház bár jó 
szakmai színvonalú, ám sok itt a 
személyi és egyéb természetű 
összefonódás. Addig mindez 
nem jelentett gondot, amíg jól 
működött az egészségügyi intéz-
mény. Nem tagadja ugyanakkor, 
hogy egyéni érdekeket bizony 
sérthet a válságkezelési terv. A 
főigazgatónő mindenesetre azt 
szeretné, ha a megyei közgyűlés 
elfogadná a CitiFund program-
ját. Távol áll tőle a fenyegetőzés, 
de amennyiben mégsem hagyná 
jóvá a válságkezelési tervet a köz-
gyűlés, akkor - mint fogalmazott 
Borzi Márta - ő együtt távozik a 
CitiFund Kft.-vei. Biztos abban: 
ha a kft. úgy látja, nincsenek 
meg a munkavégzésének a feltét-
elei, akkor lemond a megbízás-
ról. 

A kórház szakszervezeti elnö-
ke, dr. Kispál Mihály azt említet-
te: az intézkedési tervet két pont 
kivételével - a csongrádi részleg 
Szentesre helyezése és a fertőző-
osztályon az ágyszám csökkenté-
se - jóváhagyta a közgyűlés. Hoz-
zátette: e két tétel azonban nem 
lényegtelen, mivel a dolgozók el-
bocsátása mindig fájdalmas lé-
pés. Szakszervezeti vezetőként 
mégis úgy van vele, nem mind-
egy, hogy 800 emberért, vagy 50 
személyért kell harcolni. Az 
utóbbiak között kevés az aktív, a 
többségük közel áll a nyugdíjkor-
határhoz. Dr. Kispál Mihály örök 
optimistaként azt állítja, hogy ha 
mindenki akarja, meggyógyítha-
tó a szentesi kórház. Am ahhoz 
nem a kifogásokat kell keresni. 

BALÁZSI IRÉN 

la közelében, s a javítás idejére a 
körzetben el kellett zárni a vi-
zet. 

A mintegy ötszáz iskolás ellá-
tását azonban a vízszünet idejére 
is megoldották: a szolgáltató tár-
saság ásványvizet hozatott a gye-
rekeknek. 

A javítást délre fejezték be, s a 
munka végeztével még a ki-
emelt cserjéket is helyükre ül-
tették. 

Hosszas, politikai élű vitákat 
folytattak a képviselők az 
egyébként szakmainak nevezett 
témákról: a költségvetés módo-
sításáról, városrész-fejleszté-
sekről, az iskolarendszer átsza-
básáról. Végül közel 40 téma-
körben hoztak döntéseket. 

Egyperces néma felállással adó-
zott a közgyűlés a közelmúltban 
elhunyt legidősebb parlamenti 
képviselő, dr. Varga László emlé-
kének. Az ünnepélyesség és 
egyetértés légköre ennél egy má-
sodperccel tartott tovább: Dobó 
László bejelentette, hogy az álta-
la vezetett frakció a Fidesz közel-
múltbeli névváltoztatásának 
megfelelően ezentúl a „Szövet-
ség" nevet használja - de tovább-
ra is Fidesznek lehet szólítani. A 
következő pillanatban azonban -
napirend előtt - erőteljesen bírál-
ta az intézményrendszer terve-
zett átalakítását, az iskolabezá-
rás és az összevonások előkészü-
leteit, mondván, a város vezetői 
„egyetlen egyszer sem mertek a 
szülők szemébe nézni". 

A költségvetés módosításának 

vitájában Szöllősi Béla (Fidesz) 
azt mondta, semmilyen gazda-
ságpolitikai intézkedés nem tör-
tént a költségvetés elfogadása 
óta: akkor ugyanis a bevételeket 
szándékosan alul, a kiadásokat 
pedig fölültervezték. Mindazon-
által kritizálta a költségmegtaka-
rító intézkedéseket. Ha semmit 
nem tettünk, akkor mit bírál 
most a Fidesz-frakció? - riposzto-
zott Botka László polgármester. 
Hűvös László azzal folytatta frak-
ciótársa bíráló szavait, hogy sze-
rinte a közgyűlés egy „Szentgyör-
gyi Pál, a nagy varázsló" című 
színjáték első felvonásának a vé-
gén tart, amelyben a városveze-
tők az iskolabezárásra készítették 
föl a közvéleményt, tényleges 
megtakarítást viszont nem értek 
el. A Fidesz-vezette város 7 mil-
lardos hitelt vett föl, ez a bajok 
oka - emelte ki a polgármester. 

Móricz-körök 

Váratlanul nagy vita támadt a 
négy év óta nem használt épület, 
a volt Móricz iskola eladásáról is. 
A Fidesz-frakció részint azt szor-

galmazta, hogy nyilvánítsák mű-
emlékké, másrészt azt, hogy ad-
ják az egyetemnek, harmadrészt 
azt, hogy ott kapjon helyet egy 
még nem létező tudományos in-
tézet. Apró Juhász János szerint 
„a szellemet kell megőrizni ab-
ban az iskolában". A polgármes-
ter közölte, az épület eladását az 
előző ciklusban határozták el, 
2001 májusában, olcsóbban is 
adták volna, mint most, de akkor 
nem került vevő. Az egyetem 
nem tart rá igényt. 

Döntésleltár 

Véglegesen elvonták a korábban 
május 31-ig zárolt intézményi, 
központi gazdálkodási és igazgatá-
si költségvetési pénzeket és az év 
végéig újabb elvonásokról hatá-
roztak. Az intézmények előirány-
zatából 100, a központi költségve-
tés és igazgatáséból 450 milliót 
zárolnak december 31 -ig. Részben 
bevételnövekedés, másrészt a Sze-
táv és az IKV összevonásával, va-
lamint a megszorítások révén 1,5 
milliárd forinttal sikerült csök-
kenteni a költségvetési hiányt, vi-

szont ebből fél millió korábbi kö-
telezettségek teljesítésére kell. 

Értékesítik a voit Móricz iskola 
(Bérkert u. 8.) épületét, 160 mil-
lió forintos pályázati alapáron. 

Fejlesztik az elektromos tömeg-
közlekedést. A 160 milliós cso-
mag tartalmazza a Bakay utcai 
trolivonal helyreállítását, az l-es 
villamosvonalon síncsere és pe-
ronkorrekció lesz. A kiskörúton 
nagyszabású vágányrekonstruk-
ciót terveznek, az úttest közepére 
kerül a villamos két vágánya. Fel-
újítják az Anna-kúti vágányrend-
szert is. Új alapból 280 millió fo-
rint értékű fejlesztéseket határoz-
tak el a körtöltésen kívüli városré-
szekben, valamint Makkosháza 
és Tarján városrészben. Számos 
művelődési házat felújítanak, 
Szőregen pedig új épül. 

Iskolarendszer-szabászat 

Egy intézményt - a Németh 
Imre (lila) Általános Iskolát - zár-
nak be, a Tabánba és a Weöres is-
kolába fognak járni a tanulók. Az 
épületet ezután is oktatási célra 
használják, az alternatív iskola 
költözik oda. Néhány intéz-
ményt összevonnak: a Napos úti 
felsőtagozatosok a Rókus II.-be, a 
Gárdonyi tanulói a Fekete István 
iskolába kerülnek. A Dugonics 
diákjai a Dózsába fognak járni.A 
legnagyobb vita a béketelepi (Na-
pos úti) iskoláról volt, az ellenzé-
ki frakciók név szerinti szavazást 
kértek az ügyében és ugyancsak 
név szerint szavaztak - nem de-
rült ki, miért - a Fekete iskoláról. 

A középiskolák visszakapták az 
előző ciklusban „elvett" gazdasági 
önállóságukat. 100 milliós isko-
lafejlesztési pályázati csomagról 
döntöttek.Zárt ülésen határoztak 
a pedagógusnapi kitüntetésekről 
és iskolaigazgatókat is kinevez-
tek. Mádi Zoltán hat hónapig ön-
kormányzati biztosként dolgozik 
a Szegedi Nemzeti Színházban. 

S. E. 

A csongrádiak keresik 
a huzavona okát 
Haladékot kapott a megyei közgyűlés rendkívüli ülésén a csong-
rádi belgyógyászati osztály. Am a „csongrádi kórház" sorsa körü-
li, több éve tartó huzavona okai máig nem világosak a helybéliek 
számára. 

- Ha adósságrendezésről beszélünk, akkor egy hasznot hozó egység 
bezárását érthetetlennek tartom - vázolta véleményét dr. Lovas Sán-
dor főorvos, a szentesi kórház belgyógyászati osztálya vezetője a 
„csongrádi kórház" körül kialakult helyzetről. Majd hozzátette: - Az 
elmúlt öt évben nem kértünk egy fillért sem a várostól, csak annyit, 
hogy ami nyereséget megtermeltünk, annak egy részét ide forgassák 
vissza. Ehhez képest manapság már csak tíz nővér dolgozik a tizenhét 
helyett, két orvos a négy helyett, miközben a doktorok egyben beteg-
hordók is, sőt: télen fűtőnk és karbantartónk sem volt. 

Az országosan kötelező monitoring rendszer kimutatása szerint is 
a csongrádi belosztály kilencmillió forint nyereséget termelt az előző 
évben - tudtuk meg a főorvostól. 

A csongrádi egészségügyi intézményben laboros Kis Györgyné azt 
tartja felháborítónak, hogy az osztály dolgozói semmilyen tájékozta-
tást sem kapnak, pedig az esetleges bezárás a betegeket és a dolgozó-
kat érintené leginkább. Deák Gáborné ottjártunkkor éppen súlyos 
beteg férjét látogatta meg a kórházban. - Érthetetlen - fogalmazott az 
asszony - , hogy egy ekkora városban, mint Csongrád miért nem fér el 
egy kórház. A férjem a fél oldalára lebénult, így nem bírok vele otthon 
egyedül, itt viszont az orvosok, nővérek kezében biztonságban tudha-
tom. Számomra például lehetetlen lenne megoldani a Szentesre való 
napi utazgatást. Kérdezem én, mi lesz azokkal a csongrádi betegek-
kel, akik tehetetlenek, egyedül élnek?! 

SZEBENI ZOLTÁN 

A vízmű ásványvizet küldött az iskolásoknak 

Csőtörés a szegedi 
Béke utcában 

Néhány órával a döntés előtt - Illúziók nélkül a lila iskolában 

Reménykedő Dugonics 
A szegedi közgyűlés döntése 
napján a bezárással, vagy ösz-
szevonással „fenyegetett" isko-
lákban a tanárok állásukat fél-
tették, a lila iskolában a gye-
rekek attól tartottak, hogy vég-
leg elszakadhatnak egymástól. 

Két lányom régi iskolájában, a 
Dugonicsban csak a gyerekek 
nem vettek tudomást tegnap a 
körülöttük zajló eseményekről. 
Érthető, hiszen számukra szep-
tembertől minden marad a régi-
ben, elvben sem a pedagógus sze-
mélye, sem az osztályterem falai 
nem változnak. 

A folyosókon a péntek déli fel-
szabadult zsivaj - mondhatnám 
ordítozás - , a tanáriban azonban 
síri a csend: a szemek egy Ju-
noszty televízió képernyőjére 
merednek, a pedagógusok a köz-
gyűlést figyelik: Éppen róluk esik 
szó: a Dugonics András valahai 
szülőháza helyén álló oskoláról. 

Az igazgató, Oltyán Béláné a 
városházán élőben figyeli a vitát 
és a szavazást, helyettese, Tóth-
né Lengyel Mária válaszol kérdé-
seimre. Azt mondja, még nem 
látják, mi történik majd az ösz-
szevonás után, hogyan oldják 
meg a problémákat. Az biztos -
és ez szerencse - , hogy osztályok 
nem szűnnek meg, a tanárok to-
vábbviszik a közösségeket, tan-
tárgyaikat, megmaradnak a gye-
rekek pedagógiai programjai is. 
De - teszi hozzá - , ezt a törvény 
is előírja, vagyis a pedagógiai 
program nem sérülhet. A kollé-
gák érthető módon félnek attól, 
hogy megszűnhetnek álláshe-
lyek, holott a Dugonics tanárai 
felkészültek, a tantestületben vá-
rosszerte híresen jó a kollektíva, 
az elsős tanítónők hírnevet sze-

A lila iskolában tanuló gyerekek főleg az osztálytársak elvesztése 
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reztek maguknak. A belvárosiak 
az összevonás hírére sem íratták 
máshová az új elsősöket, kö-
szönhetően annak, hogy sok gye-
reknek már a szülei és a nagyszü-
lei is ebbe az iskolába jártak. 

» 
Péntek délelőtt, miközben a 

közgyűlés éppen a Németh Imre 
(lila) Általános Iskola bezárásá-
ról is szavazni készült, minden a 
megszokott rendben zajlott az 
intézményben: tizenegy órakor a 
tanári szoba zárva volt, vala-
mennyi pedagógus az óráját tar-
totta, az udvarra egymást váltva 

érkeztek az osztályok, az év végi 
szokásos osztályfényképezésre. 

A gyerekek zajosak, jó kedvűek, 
csak akkor komorodtak el, ami-
kor kérdeztük, mi lesz ősztől, 
tudják-e hová kerülnek. A nyol-
cadikosokat persze inkább a bal-
lagás izgatja, ők az idén minden-
képpen megválnak az iskolától, 
ők nem sokat foglalkoznak a be-
zárással. A hetedikesek még egy 
évet együtt tölthettek volna. 

- Azt ígérték - mondják szinte 
egyszerre - , hogy az osztályunk 
együtt kerül át a másik iskolába, 
s az osztályfőnökünk is jön ve-
lünk. Fáj a szívük itthagyni a hét 
éven át megszokott iskolát, a ta-
náraikat, de a gyerekek tehetik a 
legkevesebbet azért, hogy ez ne 
így legyen. 

A kicsengetés után néhány ta-
nárnő tér be a tanáriba. Szó nél-
kül szedik össze a következő órá-
hoz szükséges könyveket. Látha-
tóan feszültek, rossz kedvűek, de 
azért - ahogyan mondták - ma is 
úgy kell tanítani, mint máskor. -
Nincsenek illúzióink - teszi hoz-
zá Rácz 7ibomé - , lesznek közü-
lünk, akik állás nélkül maradnak. 
A bezárás már visszavonhatatlan 
- mondja ki reményvesztetten a 
tanárnő, aztán siet a következő 
órájára. Az igazgató, Szarka Imre 
úgy érzi, a szülők igazságtalanul 
támadták azzal, hogy nem képvi-
selte az iskola érdekeit, s ezért 
zárják be a üla iskolát. A direktor 
állítja, jó iskolákba kerülnek a 
gyerekek, s ő mindent megtesz 
azért, hogy együtt tartsák az osz-
tályközösségeket. 

A lila iskolába kerülnek a József 
Attila sugárútról az alternatív is-
kolások. Fákkal körbevett, jó le-
vegőjű környezet vár rájuk. 

F.K.- K.K. 

Negyven témakör a közgyűlés előtt - Fejlesztik a tömegközlekedést és a külső városrészeket 

A Németh Imre iskolát zárják be 

A Fideszes Szőllősi Béla kritizálta a költségmegtakarító intézkedéseket. Fotó: Karnok Csaba 


