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A makói hagymafesztivál első napján a szakmai programoké volt a főszerep. Fotó: Karnok Csaba 

A FESZTIVÁL ÍZEI 
Ma kilenc órától a térségi polgármesterek és jegyzők főznek pör-
költet, hagymalevest, s megkezdődik az utánpótlás labdarúgótor-
na. A színpadon gyermekműsorok követik egymást, majd kettőtől 
Ihos József humorista, háromtól Kegye fános pánsípművész, s a 
térségi művészeti csoportok adnak műsort. Vasárnap kilenckor 
kezdődik a vásártéri pályán a fesztivál lovasverseny, fél tíztől a für-
dőben úszóverseny lesz. Tíztől a fesztiválon Hevesi Imre és a Zűr-
zavar zenekar játszik, majd a Nagyecsedi Fekete Szemek, délután 
háromtól pedig az Irigy Hónaljmirigy. 

elmaradt termésre szánt támo-
gatást is a hagymaágazatba for-
gatja vissza a kormányzat. 

A megnyitót követően kiosz-

tották a szakmai díjakat. A legki-
válóbb termesztőnek szánt 
Aranyhagyma Díjat idén Farkas 
Ferenc makói gazda kapta. Az 

ünnepséget szakmai konferencia 
követte, majd a Makó, Nagy-
szentmiklós és Térségeik Határ 
Menti Partnerségi Bizottságának 
konferenciája következett. Este a 
városházán Makó és a lengyel Ra-
domsko városának vezetői aláír-
ták a testvérvárosi szerződést. 

A szakmaiság mellett termé-
szetesen helyet kapott a szórako-
zás is, a kicsiket kisvonat szállí-
totta a fesztiválnak helyet adó 
Aradi utcai kiállítóterületre. A 
színpadon a magyar nóták mel-
lett gyermekdalok is szóltak, dél-
után négy órától pedig a V-Tech 
együttes muzsikált. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Kétmegyés értekezlet Csongrádon 

Határ- és polgárőrök 
Csongrád önkormányzata és a 
Kiskunhalasi Határőr Igazgató-
ság szervezésében Bács-Kiskun 
és Csongrád megye vezető pol-
gárőrei közös értekezletet tar-
tottak tegnap. 

Nagypál Sándor, a Csongrád és 
Térsége Polgárőr Egyesület elnö-
ke nyitotta meg az értekezletet. 
Ezután Bedő Tamás, Csongrád 
polgármestere elismeréssel 
szólt a polgárőrök munkájáról, s 
kijelentette, a város továbbiak-
ban is számít rájuk. Csorba Sán-
dor határőr ezredes, rendészeti 

igazgatóhelyettes ismertette a 
Kiskunhalasi Határőr Igazgató-
ság szerepét, új feladatait az eu-
rópai uniós határőrizet megva-
lósításában. 

Kenéz Sándor nyugállományú 
ezredes, polgárőrreferens a pol-
gárőrség és a határőrség eddigi 
tapasztalatait összegezte. 

Szót kért Karacs Károly nyug-
állományú dandártábornok, az 
országos polgárőrszövetség ha-
tárőr tagozatának vezetője is, aki 
a folyami átkelőhelyek ellenőrzé-
sét mutatta be. 

B. GY. GY. 

Cél- és címzett támogatással nyertek pénz Szegeden 

A kórház másfél milliárdja 

Tömegáru helyett különlegességet vár a piac 

Háromnapos hagymaünnep Makón 

Kórházi 
ceremóniák 
KALOCSAI KATALIN 

Kétezer őszén a kurzuson levő szegedi önkormányzat vezetősége 
látványos külsőségek között jelentette be, hogy sürgősségi beteg-
ellátó osztály épül a szegedi kórházban. Bartha László akkori pol-
gármester ünnepélyes keretek között helyezte el az épület alap-
kövét és persze tartott sajtótájékoztatót, ahol is elmondta: a beru-
házás 95 millió forintos költségéből 75 milliót az egészségügyi mi-
nisztérium pályázatán nyert a kórház, a többit a városi önkor-
mányzat biztosítja. 

Az akkori egészségügyi miniszter, Gógl Árpád szívügye volt a 
sürgősségi ellátás fejlesztése, nem véletlen, hogy a szegedi kórház 
eredménnyel pályázott annak idején az SBO létesítéséhez szük-
séges pénzre. 

A sürgősségi épülete még abban az évben, 2000. december vé-
gén elkészült, de kiderült, nincs pénz műszerekre. A kórház már 
nem nyert a szaktárca műszerbeszerzési pályázatán. Időközben, 
illetve idő előtt távozott posztjáról a sürgősségi ellátást és a szege-
di SBO ügyét támogató Gógl. A sürgősségi osztály évekig üresen 
állt, s teljes gőzzel ma sem működik. 

Eszembe jutott a 2000 őszétől napjainkig elhúzódó SBO-törté-
net a tegnapi, kórházi támogatásról szóló polgármesteri bejelen-
tés és az ehhez tartozó városvezetői épületbejárás közben. A cere-
mónia hasonlatos volt a három évvel ezelőttihez, csak a szerep-
lők változtak. Most jelentős összegről szólt a jelenlegi polgármes-
ter, Botka László bejelentése. Szeged valóban nagy összeget, 
mondhatni tengernyi pénzt, 1 milliárd 290 milhó forint címzett 
támogatást nyert, amiből a kórház felújításának megkezdését ter-
vezik jövőre. 

Mostanában ugyan egészségügyi minisztercsere zajhk, de ez 
nem érintette a pályázaton nyert pénzeket. A rossz emlékű SBO 
miatt az ember azonban elbizonytalanodik, s megkérdezi: vajon 
most már semmi sem zavarhatja meg, hogy elkezdődjön és be is 
fejeződjön a szegedi kórház tervezett nagy rekonstrukciója ? 

Pusztaszeren öten visszaadták mandátumukat 

Puccskísérlet volt 
a polgármester ellen 
Egy hónapja több képviselő le-
mondásra kérte a pusztaszeri 
polgármestert, ám ő a hét elején 
a maradás mellett döntött. Csü-
törtöktől működésképtelenné 
vált a község képviselő-testü-
lete, mivel öt egyéni képviselő 
visszaadta mandátumát. 

Pusztaszeren Sági Mihályné al-
polgármester a csütörtöki testüle-
ti ülésen a polgármester, Kertész 
László távollétében kezdemé-
nyezte a testület lemondását, ám 
ez nem járt eredménnyel. Ezután 
öt egyéni képviselő visszaadta 
mandátumát. Lépésükkel a meg-
fogyatkozott, eredetileg tíztagú 
testület működésképtelenné vált. 

Több képviselő még augusztus-
ban azt kérte a község élén tizen-
három éve álló Kertész László pol-
gármestertől, hogy egészségi álla-
potára tekintettel mondjon le 
tisztségéről. A polgármester, mi-
után kikérte választói vélemé-
nyét, ezen a héten írásban közölte 
a képviselőkkel, illetve a testület-
tel, hogy nem mond le. Informá-
cióink szerint a legutóbbi, azaz a 
csütörtöki ülésen emiatt kezde-
ményezte az alpolgármester, hogy 
a testület oszlassa fel magát, és ír-
janak ki új választásokat. A kez-
deményezés, mint fentebb már 
olvasható volt, azonban nem járt 
sikerrel, a lemondott képviselők 
„pótlására" a közeljövőben vá-
lasztásokat írnak ki. 

Lapunk úgy tudja, Kertészt 

azért tartják alkalmatlannak a 
tisztségre, mert az utóbbi időben 
többször betegeskedett, illetve a 
képviselők úgy vélik, a polgár-
mester nem tudja a közösségi 
házzal kapcsolatos munkálato-
kat végigvinni. 

A polgármestert jelenleg egy 
szegedi egészségügyi intézmény-
ben kezelik. Kertész László mun-
katársunknak elmondta, nem 
beteg, úgynevezett gyógyszerbe-
állítás miatt kellett befeküdnie 
néhány napra, egy-két napon be-
lül haza térhet. A polgármestert 
egyébként már tájékoztatták a 
történtekről. Kertész László kije-
lentette: három éve átesett egy 
infarktuson, de azóta jó erőben 
érzi magát, semmi nem akadá-
lyozza munkája elvégzésében. A 
legutóbbi üléssel kapcsolatban a 
község vezetője kijelentette: a 
háttérben politikai küzdelem 
zajlik, a baloldali érzelmű képvi-
selők „nagyon aggódnak" érte, 
ezért kérték tőle néhányan, hogy 
mondjon le. 

- A testület feloszlatásával kí-
sérletet tettek eltávolításomra, 
de ez nem járt eredménnyel -
nyilatkozta lapunknak a polgár-
mester. 

Tegnap megkerestük a falu 
jegyzőjét, Zsótérné Makra Ibo-
lyát, aki előbb nyilatkozott la-
punknak, amit azonban néhány 
órával később faxon elküldött'le-
vélben visszavont. 

G. SZ. L. 

Összdolgozói értekezleten je-
lentette be tegnap Botka László 
polgármester, hogy a szegedi 
kórház rendkívül nagy összegű 
támogatáshoz jut a jövő évtől. 

A szegedi kórház ebédlőjében 
tegnap megtartott összdolgozói 
értekezleten Nárai György, az in-
tézmény főigazgatója vázolta a 
Csongrád megye második legna-
gyobb egészségügyi intézménye-
ként számon tartott szegedi kór-
ház helyzetét, s a többi között el-
mondta: a kórház utoljára 
1999-ben kapott, akkor 223 mil-
lió forint címzett támogatást. Ezt 
követően jelentette be Botka 
László polgármester, hogy rend-
kívüli összegű támogatás érkezik 
Szegedre. A városi önkormány-
zat 1 milliárd 800 millió forintos 
összeget nyert az egészségügyi 
cél-, illetve címzett támogatási 
pályázatokon. A kórház épületre-
konstrukciójára fordítható 1 mil-
liárd 290 millió forint címzett tá-
mogatás elnyeréséhez a város 
130 milliós forint önrészt bizto-
sított. A műszerpark korszerűsí-
tésére fordítható 500 millió fo-
rinthoz 250 milliós saját résszel 
járult hozzá a szegedi önkor-
mányzat. A félmilliárdból 260 
milliót kap a kórház műszerbe-
szerzésre, 60 millió forintot a 
gyermekkórház és 60 milliót a 
városi rendelőintézet. 

Botka László szükségesnek tar-
totta hangsúlyozni, hogy a szege-
di önkormányzat nem akar pri-
vatizálni, az új kórháztörvényre 
hivatkozva elmondta: azokat az 
egészségügyi intézményeket, 
amelyek címzett támogatásban 
részesülnek, tíz esztendeig nem 

Siralmas állapotok az urológiai osztályon. Fotó: Schmidt Andrea 

lehet privatizálni. A pénzekből 
megvalósítandó kórházfelújítás 
és műszerberuházások kapcsán 
a polgármester kiemelte: a gyó-
gyítás színvonalát nagyban befo-

lyásolja az adott kórház épületé-
nek állapota, minősége, a mű-
szerek korszerűsége, ugyanakkor 
a hatékonyság függ az ott dolgo-
zó szakemberek munkájától, fel-

készültségétől. A szót ejtett arról 
is, hogy a város vezetése a szege-
di egyetemmel szoros együttmű-
ködésre törekszik a gyógyitás te-
rületén is. 

Botka László végül a városi ön-
kormányzat elismerő oklevelét 
adta át több évtizedes munkája 
elismeréseképpen Perneki Ibolya 
Margitnak, a belgyógyászati osz-
tály részlegvezető nővérének. 

A kórház gazdasági igazgatója, 
Baráth Lajos - mielőtt részlete-
sen ismertette, mire fordítják a 
cél-, illetve címzett támogatás 
összegét - megjegyezte: a kórház 
az elmúlt önkormányzati ciklu-
sokban szerény támogatásban 
részesült. A most elnyert 1 milli-
árd 290 millió forintos támoga-
tásból a központi műtőblokkot 
és az ehhez kapcsolódó központi 
sterilizálót korszerűsítik, vala-
mint felújítják az urológiai osz-
tályt és az ambulanciát. 

A műszerpark fejlesztésére ju-
tó 260 millió forintból főleg diag-
nosztikai területeken fejleszte-
nek, elsősorban a röntgen, a köz-
ponti labor, az intenzív terápia, a 
sterilizálás és fertőtlenítés mű-
szerparkját korszerűsítik. 

A többi között nagy teljesítmé-
nyű lélegeztető készüléket, oxi-
génfejlesztőt, ultrahang-beren-
dezést, altatógépet, távirányítás-
sal működő átvilágító szerkezet, 
betegőrző monitorok beszerzését 
tervezik. 

A kórház dolgozóit tájékoztató 
értekezleten Nárai György átadta 
Botka Lászlónak a kórház fenn-
állása 200. évfordulója alkalmá-
ból készült emlékplakettet és ok-
levelet. 

K. K. 

Szakmai programokkal kezdő-
dött tegnap a XIII. makói nem-
zetközi hagymafesztivál. Az 
FVM államtitkára bejelentette: 
a várt mennyiségnek mindössze 
a fele termett hagymából, ám az 
elmaradt terméshányadra szánt 
támogatást is ebbe az ágazatba 
forgatja vissza a kormányzat. 

Térzenével és ünnepélyes zászló-
felvonással kezdődött péntek 
reggel a XIII. nemzetközi makói 
hagymafesztivál. Köszöntő be-
szédében Búzás Péter, a város 
polgármestere kiemelte: az itt 
élők remélik, a hagyma, mint 
igazi hungaricum, a mostani fia-
talok legtöbbjének uniós polgá-
rokként is tisztes megélhetést 
nyújt. 

A fesztivál egyik szervezője, s 
egyben a Hagyma Terméktanács 
elnöke, Bepkő Antal az ünnepen 
kiemelte: a szerény termés kö-
vetkeztében a nemzetközi piaco-
kon a makói hagyma a különle-
gességek között szerepel, s épp ez 
jelenti a térség gazdálkodói szá-
mára a kitörés lehetőségét. A 
fesztivál szakmabeli kiállítói is 
exkluzív élelmiszer-ipari ter-
mékként mutatják be a hagy-
mát. Marosvári Attila, a Csong-
rád Megyei Közgyűlés alelnöke 
rámutatott: a térségben felhal-
mozott tudást és gazdasági ered-
ményt a lehető legerőteljesebb 
marketingtevékenységgel kell a 
piacra juttatni, s ebben segít a 
fesztivál. Kis Zoltán, a környe-
zetvédelmi és vízügyi minisztéri-
um államtitkára az infrastruktú-
ra építését ígérte, a gazdasági fel-
lendülés ösztönzéseként. Mint 
mondta, az unióban a hagyma a 
kiemelten támogatott termé-
nyek közé fog tartozni. 

Az ünnepség hivatalos meg-
nyitására Benedek Fülöpöt, a 
földművelési tárca címzetes ál-
lamtitkárát kérték fel a szerve-
zők. A szakember kiemelte: a 
várt mennyiségnek mindössze a 
fele termett meg az idén, ám az 


