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A kórtermekben nem mozdul az áporodott levegő 

Légkondi helyett fürdetés 
A nyomorúságos egészségügy a 
bágyasztó hőségben még mar-
kánsabban mutatja: több sebből 
vérzik. A forróságtól áthevült 
kórtermekben nehezebb gyó-
gyulni, mint ott, ahol elvisel-
hető a klíma. Tegnap a szegedi 
kórház kórtermeiben harminc 
fokot mutatott a hőmérő. 

A szegedi kórház panelépü-
let-szárnyának kórtermeiben 
kedden is tombolt a hőség. A fo-
lyosókon még volt kevéske lég-
áramlat, a kórtermekben azon-
ban nem mozdult a levegő. A hő-
mérő 30 fokot mutatott, minde-
nütt nehéz, áporodott szag ter-
jengett. 

A négyágyas kórtermekben 5-6 
ágy. Zsúfoltság. Minden ágyon 
fekszenek, javarészt idős, elesett 
emberek. Ebben a szárnyban van 
a baleseti sebészet, az onkológia 
és a belgyógyászat. A kórtermek 
ablakán redőny, de nagy részük 
nem működik, félárbocon lóg. A 
kórtermekben nincs légkondi-
cionálás, az itt ápoltak jó része 
betegsége, sérülése okán egész 
nap fekve, tehetetlenül kényte-
len elviselni a hőséget. 

A belgyógyászat legsúlyosabb 
állapotban lévő betegei mellett 
ventilátor keveri a meleget. Ezen 
az osztályon csak a terheléses 
vizsgálatokra szolgáló helyisé-
gekben, a nővérszobában és a tá-
lalóban van légkondicionáló. A 
baleseti sebészeten viszont 
egyetlen helyiségben sincs eny-
het adó klímaberendezés. 

- Kevés az ápoló, képtelenség 
annyiszor megmosdatni a bete-
geket, ahányszor ezt a meleg mi-
att meg kellepe tenni - mondja a 
belgyógyászat fönővére, Győrfi 
Ilona. - A hőség okozta plusz 
gyötrelmeken úgy próbálunk 
enyhíteni, hogy azt a néhány 
ventilátort, ami van az osztá-
lyon, a legsúlyosabb állapotban 
lévők mellé állítjuk, meg né-
hányszor lemossuk őket mento-
los alkohollal. 

A betegek tűrnek, mit tehetné-
nek mást. Kiszolgáltatottak. 

A sivatagi melegtől, az enyhet 
adó légkondicionálás hiányától 

Az a beteg, aki fekvésre van ítélve, duplán szenved. 

SZENTESEN A MŰTŐBEN SE HUT 
A szentesi kórház egyetlen műtőjében sincs légkondicionálás. A 
klímaberendezés felszerelésének egyetlen akadálya, hogy nagyon 
drága és működtetése is rendkívül költséges. 

A vásárhelyi Erzsébet-kórház műtőit kisebb-nagyobb klímabe-
rendezések tartják kellő hőfokon. Néhány kórteremben működik 
ventilátor, húszat májusban kaptak. Néhányat pedig a betegek vit-
tek be saját maguknak. 

A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel kórház műtőiben lévő légkon-
dik meglehetősen elhasználódtak. Cseréjük várhatóan az idén 
kezdődik meg. A kórház új épületében, a belgyógyászati és a neu-
rológia osztályok egyes betegszobáiban működnek klímaberende-
zések. 

nem csupán a betegek, de az or-
vosok és az ápolók is szenved-
nek. 

A Il-es kórházban néhány vizs-
gáló, több ambulancia, az inten-
zív osztály és a műtők klimati-
záltak - tudom meg az igazgató 
főorvostól, Nárai Györgytől, aki 
szerint a hálózat sem alkalmas 
arra, hogy az egész épületet lég-
kondicionálják, nem beszélve az 
ezzel járó költségekről. 

Nem jobb a helyzet az orvoskar 
új klinikáján sem. Itt is meg-
szenvedik a légkondicionálást 

nélkülöző kórtermek kínzását a 
betegek. Az új klinikán csak a 
műtők, az intenzív osztály, egyes 
ambulanciák és a gipszelő leve-
gőjét frissíti klíma. Ráadásul az 
új klinika kórtermeinek egyik fa-
la csupa ablak, amelyet fél napon 
át tűz a nap. Ha az ablakok elé 
szerelt vászonredőnyöket lehúz-
zák, még inkább nem mozog a le-
vegő. 

Azok, akik mozogni képesek, 
kimenekülnek a napsütéstől 
mentes aulába, vagy az épület 
előtt keresnek enyhülést. Azok, 

Fotó: Gyenes Kálmán 

akik fekvésre vannak ítélve, dup-
lán megszenvedik a bennfekvést. 

- A nyári hónapok kritikusak -
mondja Bodosi Mihály, a klinika 
igazgató professzora. Az izzadás, 
a párolgás, sokaknál a láz napi 
másfél liter folyadékvesztéssel 
jár. Ilyenkor legalább három pa-
lackkal több infúzió fogy bete-
genként, mint a normál napo-
kon. A hőség miatt az orvosnak 
is több szempontot kell figyelem-
be vennie a kezelésnél, mint nor-
mális időjárási viszonyok mel-
lett, s a gyógyító személyzetnek 
is nagyobb erőfeszítést jelent 
ilyen melegben dolgozni, kon-
centrálni. 

Az állami kórházak mindegyi-
kében hasonló a helyzet: minde-
nütt gyötrődnek a betegek a for-
róságtól átjárt kórtermekben. 
Légkondicionált betegszobák 
magánklinikákon és azokban az 
állami fekvőbeteg-intézmények-
ben vannak, amiket az elitnek 
tartanak fenn. 

Az elmúlt években megválto-
zott a klíma is, az egészségügy-
nek e változáshoz is alkalmaz-
kodnia kellene. 

K.K. 

^ Lefejelt 
olajoshordó 
SZABÓ C. SZILÁRD 

Szeged és környékének tisztán tartásához három dologra lenne 
nagyon nagy szükség: pénzre, sok pénzre és még több pénzre. Ám 
ha a fentiek nem teljesülnek, ráadásul megosztott a feladat, ott 
előbb vagy utóbb elkezdődik az egymásra mutogatás. Ekes példa 
erre az útsöprés és szemétszedés, de ugyanígy említhetnénk az 
utak karbantartását is. A hosszú és zord tél után az önkormány-
zat nem csupán a városi, de az állami tulajdonban lévő közutak 
takarításához is nekifogott, mert az állami kezelésű utak tisztasá-
gáért felelős közútkezelő a szegedi élenjáróság szerint többszöri 
felszólítás után sem volt hajlandó elkezdeni a munkát. Ezt cáfol-
ták az állami cég vezetői, mondván: ők törekedtek a megegyezés-
re, de „a szennyezettség felszámolásának várhatóan magas költ-
sége miatt" nem jutottak előbbre a tárgyalásokon. Megkezdődött 
az egymásra mutogatás. Mindeközben a szemét az út mentén 
hevert, hever, a kátyúk pedig tovább törték, törik a kocsitengelye-
ket. 

A város főutcájával, a Tiszával hasonló a helyzet. Mint ahogy az 
utak, úgy a folyópart tisztán tartására sincs elegendő pénz, s itt is 
érvényesül az enyém-tiéd megosztás, az egy lépcsőfokkal sem 
söprök tovább elve. A hatáskörök és lokális territóriumok azon-
ban nem érdekük a városlakót és a turistát. Ha az utóbbi az alsó 
rakparton száll ki a buszból, első útja a Tisza-partra vezet, meri 
vonzza a víz, amelynek még mindig finom az ülata. És mit lát a 
város kellős közepén • Olajoshordót, pillepalackot, döglött kutyát. 
Ha a turista külországbéli, elmagyarázza neki a tolmács, hogy a 
medertől az alsó lépcsősorig állami, onnan felfelé pedig önkor-
mányzati cég takarítja a folyópartot. A turista meg mit tehet • Bó-
logathat és elmehet. A hosszú képek, színesek, feketék és fehérek 
azonban ott maradnak a fejében. Mert a turista nem felejt, főleg 
ha tengelytörést szenved a Vásárhelyi Pál utcán. De nem csak a 
turista nem felejt, a városlakó sem, aki csupán éberségének kö-
szönheti, hogy még egyben van az autója és fürdőzés közben nem 
fejelt le egy alattomosan úszó olajoshordót. 

Azzal indítottunk, hogy a város tisztántartásához és karbantar-
tásához három dolog kell. Azt azonban jól véssük eszünkbe: ha 
nem változik szemléletünk a környezet- és természetvédelem-
mel kapcsolatosan, lehet bármennyit költenünk a takarításra, is-
ten pénze is csak tüneti kezelésre elég. 

Egyesült a nagyfai gazdaság és az alföldi bútorgyár 

Új börtöncég alakult 
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
néven egyesült a közelmúltban 
a szegedi Alföldi Bútorgyártó 
Kft. és a Nagyfai Mezőgazdasági 
és Kereskedelmi Kft. Bárándy 
Péter igazságügyi miniszter az 
új börtöncég ügyvezető igazga-
tójává Gergely Tamást nevezte 
ki. 

Az ügyvezető igazgatói teendő-
ket július 1-jéig Csapó József 
dandártábornok, a Szegedi Fegy-
ház és Börtön parancsnoka látta 
el. A változásokat Bökönyi Ist-
ván vezérőrnagy, a büntetés-vég-
rehajtás országos parancsnoka 
állományértekezleten jelentette 
be tegnap a szegedi Csillag bör-
tönben. 

Vasárnap estig pezseg a Hangái a Kereskedő közben 

Ma nyitja kapuját a Szeged Expó 
Megkezdődött az ítélkezés a szegedi táblabíróságon 

Szőregi szurkáló 
perével debütáltak 
Az emberölési kísérlettel és 
életveszélyt okozó testi sértés-
sel első fokon 10 év börtönre 
ítélt B. István perével kezdte 
meg az Ítélkezést a január el-
sején felállított Szegedi ítélő-
tábla. 

Július elsejével kezdték meg az 
ítélkezést hazánk három tábla-
bíróságán, így a január elsejé-
vel felállított Szegedi ítélőtáb-
lánál is. B. István ügyének má-
sodfokú tárgyalása a Hegedűs 
István vezette bírói tanács 
előtt zajlott. 

Ital és féltékenység 
A vádlott már tíz esztendeje 

élettársi kapcsolatban élt 
A.-né L. Évával. Ez idő alatt 
többször is különköltöztek, 
mivel viszonyuk B. italozó 
életmódja és féltékenykedése 
miatt megromlott. 2001 nya-
rán kibékültek, s K. Ferenc 
szőregi lakásába költöztek al-
bérlőként. Ám hétköznapjaik 
ezt követően sem teltek túl 
nagy békességben, gyakran ve-
szekedtek, B. öléssel is megfe-
nyegette A.-nét, ha el meri őt 
hagyni. 

Vitával indult 
2001. szeptember 21-én a 

vádlott este kilenc után itta-
san érkezett haza, s nyomban 
össze is szólalkoztak. B. azzal 
gyanúsította meg élettársát, 

hogy mással is kapcsolatot tart 
fenn. Lefekvést követően B. 
nem tudta fékezni indulatait, s 
fojtogatni kezdte az asszonyt, 
aki a másik szobába kimene-
külve főbérlőjüknek panaszol-
ta el sérelmeit. B. követte élet-
társát, s miután kérdésére - el 
akarsz hagyni? - igen választ 
kapott, a konyhába indult. 
Kést vett magához, majd visz-
szarohant a szobába. Miköz-
ben azt kiáltotta, megöllek, a 
nő nyaka felé szúrt, de csak ki-
sebb sérülést tudott okozni, 
mivel a ház gazdája az asszony 
védelmére kelt. Ekkor a vád-
lott K. Ferencet is megsebesí-
tette. A sérülések komolyabb 
következménnyel nem jártak, 
a sebek nyolc napon belül 
gyógyultak. 

Tíz év börtön 
A Csongrád Megyei Bíróság bi-

zonyítottnak látta az emberölési 
kísérletet és az életveszélyt oko-
zó testi sértést, ezért 10 év bör-
tönre ítélte a vádlottat, s 10 évre 
eltiltotta a közügyek gyakorlásá-
tól is. Az ügyészség a döntést tu-
domásul vette, míg B. István fel-
lebbezett, így került sor a szegedi 
táblabíróságon a másodfokú tár-
gyalásra, ahol a vádlott újabb ta-
núk beidézését kérte. A bírói ta-
nács úgy döntött, bizonyítást 
rendel el, s a tárgyalást október 
3-ára elnapolja. 

B. Z. 

Július 2-6. között helyi cégek 
főszereplésével rendezik meg a 
térség legnagyobb fogyasztói vá-
sárát, a Szeged Expót. A ma 
délelőtt 11 órakor kezdődő ese-
ménynek a Kereskedő közben 
kialakított Hangár Expo és Kon-
ferenciaközpont ad otthont. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Közel két és fél ezer négyzetmé-
ternyi területen 98 kiállító mu-
tatja be kínálatát Szeged legna-
gyobb fogyasztói cikk szakvásá-
rán ma délelőtt 11 órától vasár-
nap estig. A Hangár második al-
kalommal ad otthont a kiállítás-
nak, amelyet ezúttal a korábban 
vásárszervezésre létrehozott Ka-
mara Expo folyamatban lévő fel-
számolása miatt a Gellért és Fiai 
Consulting Kft. szervez. 

Az idén egy időben két kiállí-
tást tekinthetnek meg a látoga-
tók: a Baukonstukt az építőipar-
ral és lakberendezéssel foglalko-
zó vállalkozások bemutatkozásá-
ra nyújt teret, míg a Szeged pillé-
rei elnevezésű kiállításon a város 
intézményeivel és szolgáltatóival 
találkozhatnak a látogatók. E 
gondolat jegyében születtek a 
szórakoztató kísérőprogramok 
is, amelynek keretében neves 
szegedi zenészek lépnek fel, s az 
érdeklődők megkóstolhatják a 
helyi gasztronómia különleges-
ségeit is. Ezúttal kibővült a vá-
sárlóutca is, s most először né-
met, valamint román cégek is ki-
állítanak az expón. 

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, valamint 
az ITDH Kht. Csongrád me-
gyei regionális képviselete 
szakmai programokkal dúsítja 
az eseményt. A mai nyitóna-
pon a kamara szervezésében 
13 órai kezdettel szerb-magyar 

üzleti találkozóra, szerdán 10 
órától vámszakmai napra, csü-
törtökön építőipari és lakbe-
rendezési szakmai napra invi-
tálják az érdeklődőket. Az 
ITDH csütörtökön Fogyasztó-
védelem az Európai Unióban 
címmel szervez szemináriu-

mot a vállalkozások számára. 
A vásárszervezők ingyenes 
buszjáratokról is gondoskod-
nak, amelyek mától vasárnap 
estig a Mars térről, a ruhagyár-
tól és a Szeged Plazától szállít-
ják az utasokat a Kereskedő 
közbe és vissza. 

Tegnap még javában készülődtek a kiállítók. Fotó: Gyenes Kálmán 


