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Bemutatták a Jaj, ha anyám látna című könyvet 

Öreg rockerek, ha buliznak 
P 

Növelni kell a bevételeket 

Tfemesi Ferenc, Kelemen István és Nagy Bandó András a könyvbemutatón. Fotó: Karnok Csaba 

|aj, ha anyám látna címmel mutatták bc 
szombaton a hatvanas-hetvenes évek sze-
gedi zenei életéről szóló könyvet a Forrás 
Szállóban, ami után az öreg rockerck fer-
geteges bulit csaptak. 

Király volt az, akinek volt egy eredeti 
Beatles-lemeze. Úgy negyven év telt el az-
óta, jó együtt emlékezni a nagy bulikra. 
Könyvet mutattak be szombat este, és a 
tágas kerthelyiségben szegedi rock and 
roll szólt. Egy dobos, egy író, egy humoris-
ta: Kelemen, Nagy Bandó, Temesi jegyzi a 
magánkiadásban megjelent művet. Kele-
men István, az egykori híres-hírhedt Hat-
kéz együttes dobosa, Nagy Bandó András, 
az Angyalok zenekar egykori büszke ruha-
tárosa, valamint Temesi Ferenc, aki időn-
ként maga is nyúzta a gitárt. Nem szegedi 
rocklexikonnak készült, de bemutatja a 
kötet a szegedi bandákat és persze a srá-
cok marhaságait. A már nagyszülő-gene-
rációvá lett nagy generáció a Jaj, ha 
anyám látna című kötet történeteit olvas-
va visszasírhatja a 2,60-as kisfröccsöt, 

meg a Jegesben vagy a Szeged Bárban töl-
tött estéket. Benne van ebben a kis könyv-
ben prózában, képben az a Szeged, ahol ők 
megváltották a világot, ahol szólt a rock, 
ahová elsőnek jöttek játszani a pesti zene-
karok. 

Lassan gyűlnek szombat este a Forrás Szál-
lóban a bulira vendégek, mindenki ismerős-
ként köszön a másiknak. Ok, az ötvenhat 
utáni csöndet zenével és nagy dumákkal 
megtörő generáció. Persze beszélni csak ott 
lehetett titokban, ahol nem hallotta senki. 
Ahol a házibulin üvöltött a Nashville Teens. 

Tíz éve újra együtt lehetnek, mióta Kele-
men Istvánnak köszönhetően újra rendsze-
resen szólnak a régi szegedi zenekarok. Mint 
szombat este a Forrásban. Pózol a fotósnak a 
három szerző, Kelemen, Nagy Bandó és Te-
mesi. Nagy Bandót nem engedem el a szék-
ből. 

- Valóban olyan különleges időszak volt ez, 
vagy csak az szépítette meg ezeket az éveket, 
hogy fiatalok voltak? - faggatom az ismert 
humoristát. 

- Mindenkinek a saját fiatalsága a leg-

szebb, de számunkra még ott volt a levegő-
ben '56, éreztük abból, hogy mit nem lehet 
elmondani, tanítani. És közben láttuk azt, 
hogy amikor a Beatles-fiúk megérkeztek 
Amerikába, a szél meglobbantotta a hajukat. 
Miközben mi iskolaköpenyben voltunk a kö-
zépiskolában. Korlátok között kellett élnünk, 
és közben mi is akartuk követni a példaképe-
ket. És az volt a fantasztikus, amikor bein-
dultak a zenekarok, és ők az eredeti dalokat 
itt, Szegeden lejátszották egy az egyben. Még 
tutira ott van a fülemben - mondja Bandó 
mosolygósra szűkült szemekkel, és látom 
rajta, tényleg hallja most is, ahogy a Kristály 
játssza a Kiviszem a lovam című nótát, amit 
eredetiben Spencer Davis adott elő Gimme 
somé lovin címmel. 

A fiúk, akik valaha azt próbálgatták, hogy 
meddig lehet a hajat növeszteni, akik a házi-
buliban üvöltötték A felkelő nap házát, most 
is jól rázták, és nem is öregesen. Élőben szólt 
a twist, a rock meg a boogie, és megint együtt 
nyomták a parketten az egykori orvostan-
hallgatók, gépészek és bölcsészek. 

MOLNÁR B. IMRE 

Szeptemberre kész a csongrádi posta 

Belül még akad tennivaló az átalakítás befejezéséig. Fotó: Tésik Attila 

Szeptember elsején már egy teljesen felújított postahivatal várja a 
csongrádiakat. A kivitelezés miatt jelenleg kissé szűkös a hely a 
dolgozóknak és a vendégeknek egyaránt, de a rekonstrukció után 
nyolc ablaknál fogadják a postára betérő ügyfeleket. 

Augusztus 31-éig kell befejez-
nie a felújítást a kivitelezőnek 
a Dózsa György téri postahiva-
talban. Pontos összegről ugyan 
nem nyilatkoztak az érintet-
tek, de körülbelül nyolcvan-

millió forintba kerül az újjá-
születés. 

A homlokzat rekonstrukciója 
mellett új bejáratot alakítottak 
ki az épület sarkán, ahol a jövő-
ben rokkantfelvonó segíti a rá-

szorulók biztonságos közlekedé-
sét. Lantos László, a postahivatal 
vezetője lapunk érdeklődésére el-
mondta: több, eddig kihasználat-
lan helyiség kapott funkciót az 
épületben, ezzel a dolgozók, va-
lamint az ügyfelek számára is 
nagyobb teret tudnak majd biz-
tosítani. A június végi költözkö-
dés és a pillanatnyilag használat-
ban lévő kisebb épületrész okoz 

némi nehézséget az ügyfelek ki-
szolgálásában, ezt megpróbálják 
minimálisra redukálni. A közön-
ségtérben jelenleg alig férnek el 
tízen, de gyors és hatékony mun-
kával ki lehet küszöbölni a prob-
lémát. 

A belső átépítéssel egy shophe-
lyiség is létrejött, amiben hírla-
pot, a Szerencsejáték Rt. által 
forgalmazott nyereményszelvé-
nyeket és egyéb apró-cseprő dol-
gokat árusítanak majd. A felújí-
tásból és néhány kisebb fejlesz-
tésből nem következik a munka-
vállalói létszám növelése, a né-
miképp bővülő szolgáltatás sze-
mélyi feltételeit belső átszerve-
zéssel kell megoldani - fogalma-
zott Lantos László. Várhatóan 
szeptember elejére minden felté-
tel adott lesz a nyitáshoz. így pél-
dául addigra felkerül a postapajzs 
és az információs tábla az épület 
bejáratához, és az újjávarázsolt 
közönségtérben nyolc ablaknál 
fogadják az ügyfeleket. 

Pozitív benyomást keltett az 
új posta a csongrádiakban. Fo-
dor Jánosnak nagyon tetszett 
az eddig elkészült renoválás, 
és a kiszolgálással is elégedett 
volt. Gógné Farkas Márta első 
alkalommal járt a felújított 
postahivatalban, s örömét fe-
jezte ki, hogy a szűkös hely el-
lenére egy pillanatig sem kel-
lett várnia. Zárszóként megje-
gyezte: várakozással tekint a 
teljes rekonstrukciót követő új 
épületre. 

BÍRÓ DÁNIEL 

Orvoskari fejlesztések 
magántőkével 
A magántőke bevonása nélkül 
elképzelhetetlen a szegedi or-
voskari centrum fejlesztése. Az 
új kórháztörvény adta lehető-
séget, miszerint az egészségügyi 
intézmények működtetése ma-
gánkézbe adható, az egyetemi 
klinikák sem hagyhatják ki -
vallja az orvoscentrum új el-
nöke, a leköszönt orvoskari dé-
kán, Lonovics János professzor. 

- Az orvoskari centrum, amely-
hez a betegellátás is tartozik, 
néhány éve létesült. Milyen vál-
toztatásokat tervez a centrum 
működtetésében ? 

- A centrum az orvos- és 
gyógyszerészkar szövetségeként 
három éve jött létre, s eddig for-
málisan működött. Mostantól 
tartalommal kívánjuk megtölte-
ni. A centrum új típusú működ-
tetésében két vezérelv érvénye-
sül: az orvoskar számára biztosí-
tani a rugalmas gazdálkodási 
menedzsmentet, illetve mindkét 
kar számára lehetővé tenni azt 
az érdekérvényesítő struktúrát, 
amit egyrészt az egyetem, más-
részt az Egészségügyi Minisztéri-
um felé képvisel. Három évig ve-
zettem a szegedi egyetem orvos-
karát, s ez idő alatt világossá 
vált, hogy a kar hatékonyabb 
működése érdekében struktúra-
átalakításra van szükség, ami-
nek lényege: az oktatás, a kuta-
tás és a betegellátás szétválasztá-
sa, a feladatok megosztása a kari 
dékán és centrumelnök között. 
A cél nem más, mint az orvoskar 
helyzetének egyetemen belüli 
erősítése. Erre égető szükség van, 
hiszen meg kell küzdenünk az 
egymillárdról 450 millióra csök-
kentett, de még így is tetemes 
adóságállománnyal, s emellett 
fejlesztenünk kell. Eddig az álta-
lános orvostudományi kar az 
Oktatási Minisztériumhoz tar-
tozott, amely nem volt túl jó tu-
lajdonos, mert nem értette meg a 
hatalmas költségekkel járó be-
tegellátás problémáit. Ezentúl az 
Oktatási Minisztériumtól kapott 
pénzek felett a dékán rendelke-
zik, a betegellátással kapcsolatos 
- az egészségbiztosítótól érkező -
pénzekről pedig a centrumelnök 
dönt. A két funkció szétválasztá-
sával a minisztériumokkal az ed-
digitől eltérő kapcsolatot tudunk 
kiépíteni. Mindkét kar érdeke az 
Egészségügyi Minisztérium felé 
történő nyitás. 

- Amint mondta, a centrum 
létrehozásának egyik célja volt 
a rugalmas menedzsment biz-
tosítása. 

- Az egyetem költségveté-
si-gazdálkodási rendszerben mű-
ködik, nekünk viszont az a cé-
lunk, hogy vállalati típusú gaz-
dálkodást valósítsunk meg. A 
kar adósságállományának ledol-
gozása és a fejlesztések érdeké-
ben vállalati típusú gazdálkodás-
ra van szükség, mert a betegellá-

tással kapcsolatos tevékenysége-
ket nem lehet az egyetem merev 
gazdálkodási rendszerében haté-
konyan működtetni. Önállóság-
ra törekszünk: saját alszámlán-
kon szeretnénk elkülöníteni -
napra készen - a bevételeinket és 
a kiadásainkat, mert csak így lát-
hatjuk át, mely területeken ter-
melünk veszteséget, melyeken 
nyereséget. 

- Elég riasztóan hangzik gyó-
gyítóintézmény esetében a vál-
lalati szakmai zsargon. 

- Az orvoskarnak 8-10 millárd 
forintra lenne szüksége a teljes 
infrastruktúra korszerűsítésé-
hez. Tudomásul kell vennünk, 
hogy a kormánynak nincs elég 
pénze az egészségügyre, ezért 
magunknak kell megoldanunk 
ezt a problémát. Az új intéz-
ménytörvény - ami kórháztör-
vény néven híresült el - lehetősé-
get teremt a privát tőke bevoná-
sára. Ezt a lehetőséget az orvos-
centrum sem hagyhatja ki. Kira-
gadott példaként említem: a 
röntgengépparkunk elöregedett. 
Körülbelül 2,5-3 milliárd forin-
tos beruházás szükséges a kor-
szerűsítéséhez, amire nincs fede-
zetünk. A megoldás a tőkebevo-
nás. A kar vezetése már elfogadta 
azt a javaslatot, miszerint a ra-
diológiai klinika működtetésével 
egy multinacionális céget bízunk 
meg. Hangsúlyozom: nem priva-
tizálunk, hanem a radiológiai 
klinika működtetésének felada-
tát adjuk át egy magáncégnek, 
amelynek vállalnia kell a mű-
szerpark felújítását és gazdasá-
gos működtetését. Hasonlóan 
magántőke Ixivonásával kíván-
juk működtetni a műveseállo-
mást is. 

- Hogyan érinti a magáncég 
megjelenése a radiológiai klini-
kán dolgozók státusát1 

- A kar oktatói közalkalmazot-
ti státusban maradnak, a gyógyí-
tásban résztvevők - akiknek bé-
rét az egészségbiztosító fedezi -
közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnik, s a működtetést át-
vállaló magáncég alkalmazásába 
kerülnek. 

- Más racionalizálási törek-
vés / 

- Ésszerű karcsúsítást szeret-
nénk mind a betegellátás, 
mind pedig az ezt kiszolgáló 
gazdasági, műszaki apparátus 
tekintetében, mert ez is megta-
karítást eredményez. A klini-
kákat, intézményeket pedig a 
menedzsmentnek rá kell kény-
szerítenie arra, hogy növeljék a 
bevételeiket, csökkentsék a ki-
adásaikat. Ezek az intézkedé-
sek önmagukban csak a meglé-
vő pénzekkel való ésszerű gaz-
dálkodást szolgálják, de ettől 
még nem tudunk fejleszteni. 
Ez utóbbihoz szükség van 
mind az állami támogatásra, 
mind pedig a magántőkére. 

K.K. 

Lonovics János professzor. Fotó: Karnok Csaba 


