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Egyelőre saját erőből indul a munka a mellkasi betegek intézetében 

Újjászületik a deszki kórház 
Miután nem nyert rá címzett 
támogatást, saját erejéből kezdi 
el tavasszal felújítani a deszki 
kórházat a megyei önkormány-
zat. A munka az utca felőli, 
korábban életveszélyesnek mi-
nősített kiszolgáló épület reno-
válásával kezdődik. 

Elcsöndesedett a szegedi megye-
háza Csongrád Terme, amikor a 
legutóbbi közgyűlésen a deszki 
Mellkasi Betegségek Szakkórhá-
za került szóba. A képviselők 
megemlékeztek a nyáron el-
hunyt főigazgatóról, Kraszkó Pál 
professzorról. A közgyűlés a tör-
vény értelmében kiírta az intéz-
ményvezetői tisztségre a pályá-
zatot. A pályázóknak a hirdetés 
megjelenésétől számított har-
minc napon belül kell jelentkez-
niük a megyei közgyűlés főjegy-
zőjénél. Az új vezető megválasz-
tásáig a főigazgatói feladatokat 
dr. Bálint Beatrix orvos igazgató 
látja el. 

Az új főigazgatóra az intéz-
mény működtetése mellett még 
egy fontos feladat hárul. Hiszen 
most már biztos: tavasszal 
megkezdődik az intézmény 
életveszélyessé nyilvánított ut-
ca felőli épületének rekonstruk-
ciója. Ez az eredetileg tervezett 
beruházásnak csupán az egyik 
fele: egy másik, fiatalabb épület 
lapos tetejének magasítása is a 
tervek között szerepelt. A kor-
mányhoz beadott, címzett tá-
mogatás iránti igényt azonban 
legutóbb sem támogatta a kabi-
net. A teljes, tervezett beruhá-
zás 665 millió 400 ezer forint 
lett volna, ebből 133 millió a 
saját erő. A tavasszal induló 
munka tervezett költsége 320 
millió. 

Simicz József, Deszk polgár-
mestere és a megyei közgyűlés 

Az életveszélyesnek nyilvánított kiszolgálóépület renoválásával indul a felújítás. Fotó: Karnok Csaba 

egészségügyi bizottságának elnö-
ke lapunk kérdésére elmondta: 
természetesen nem mondtak le 
arról, hogy állami támogatást is 
szerezzenek a deszki kórház re-
konstrukciójának következő üte-
méhez, így a pályázatot a követ-
kező adandó alkalommal ismét 
beadják. 

Még az előző önkormányzati 
ciklus idején született kompro-
misszum a megyei közgyűlés 

képviselői között arról, hogy a 
megye által működtetett három 
egészségügyi intézmény közül 
először a szentesi kórház re-
konstrukcióját indítják el. Ezt a 
makói kórház követi, majd pedig 
a deszki. A szentesi és a makói 
címzett támogatási igényt telje-
sítette is az akkori kormány, ta-
valy a deszki intézmény követke-
zett volna. 

A Mellkasi Betegségek Szak-

kórházában úgy látták, hogy akik 
a megegyezést tető alá hozták, el-
feledkeztek a deszki kórházról. A 
szentesi és a makói igény mellett 
erőteljesen lobbiztak a megye or-
szággyűlési képviselői - a makói 
pályázat sikere után az ottani po-
litikusok össze is hajtottak azon, 
hogy kié az érdem - a deszki 
igény azonban nem kapott ilyen 
figyelmet és támogatást. 

B. A. 

Versenyképes ajánlatok 
a Postabanktól 

Az Erste Bank veheti meg a Postabankot, derült ki 
a múlt héten, ám ahogy a privatizáció előtt, úgy köz-
ben is zavartalanul működik a Postabank. Mi több, ivr-
senyképes lakossági és üzleti, vállalkozói ajánlatainak 
köszönhetően ma is népszerű és a legistnertebb pénzin-
tézetek közé sorolható. 

A Postabank kis- és középvállalkozóknak szóló 
egyik ajánlata, a Mátrix számlacsomag kedvező, 0,9 
ezrelék az átutalási díja az ingyenesen igénybe 
vehető Home Banking-en keresztül történő elekt-
ronikus utalásnál. A csomaghoz díjmentesen kap-
csolódik bankkártya is. 

Ugyancsak a kis- és középvállalkozásoknak szól 
az S-hitel, ami lényegében forgóeszköz-finanszíro-
zásra használható folyószámlahitel-konstrukció. 
Előnye, hogy csak a fennálló állomány után kell ka-
matot fizetni, nincs mögötte dologi biztosíték, a Hi-
telgarancia Rt., valamint a tulajdonos kézfizető 
kezességével működik. Népszerűségét növeli, hogy 
gyorsan, akár 3-5 nap alatt is megszülethet a hi-
telbírálati döntés, amely figyelembe veszi a vállal-
kozás üzletmenetét, prosperitását. 

Egy másik változata a jelzáloghitel, ami ingatlan-
fedezeten alapul, s itt az üzleti teljesítmény kevés-
bé számit. Az emelkedő kamatszint ellenére a hi-
tel kamata megáll 12-13 százalék között. 

Nem saját terméke a Postabanknak a Széchenyi-
kártya, de nagyon népszerű ügyfelei körében, kü-
lönösen azóta, hogy ötmillió forintra növekedett 
a hitelkeret. Ebben a konstrukcióban sincs dolo-
gijelzálog-biztosíték, ez is a Hitelgarancia Rt. és a 
tulajdonos kezességvállalása mellett folyósítható. 
A Széchenyi-kártya ügyintézésének első lépései a 
helyi kamaráknál. VOSZ-irodáknál kezdődnek. A 
konstrukció népszerű, az ügyfelek viszik a jó hírét. 
Az a vállalkozó, akinek három-négymillió forint kö-
riili könyvelt árbevétele van, már számíthat az első 
egymillióra. 

A lakossági üzletágban mostanában éppen a di-
ákhitelnek van szezonja, a Postabank már a 14-18 
éveseknek is kínál kedvezményes számlacsomagot 
bankkártyával. A korábbi monopólium után meg-
indult a verseny a diákhitelpiacon, ez a bankot 
felkészülten érte. A Postabank folyósította diákhi-
tel versenyképes konstrukció: nincs havi számlave-
zetési díj, díjmentes a bankkártya, az első kész-
pénzfelvétel ATM-ből, ingyenes az átutalás, a kap-
csolódó SMS és Tele Bank-szerződés. 

Talán túl van már a csúcson, de még mindig na-
gyon intenzív a lakás-, ingatlan- és jelzáloghitele-
zés. Továbbra is jövedelemvizsgálat nélkül, a mun-
kaviszony igazolását kérik a forrástámogatott hite-
leknél. Kedvező változás, hogy egy-egy társasházi 
lakás jövőbeni tulajdonosa önállóan szerződhet a 
Postabankkal. A bank a hitelbírálatot bírja kapa-
citással, az FHB-vel is jó az együttműködés, így 
akár három héten belül is elintézhető a lakáshitel 
- köszönhetően kicsit annak is, hogy elült már a 
nagy roham. 

A használt lakások korábbi súlya csökkenő, egy-
re több az építési hitel, érzékelhető ez a fajta ak-
tivitás. A változások után úgy tűnik, hogy a több-
ség számára - az adójóváírástól eltekintve - ked-
vezőbb feltételű lett ez a konstrukció, banki szabá-
lyozása áttekinthetőbb, a felvehető maximális ösz-
szeg 10-ről 15 millióra növekedett. 

Az áruhitel-konstrukción belül a Zepter-ter-
mékekhez kapcsolódik a Postabank különleges 
ajánlata, az eddigi előtörlesztést lehet kiváltani a 
bank hitelével, és a vevő hosszú hónapok várako-
zása nélkül, szinte azonnal hozzájut az áhított, ér-
tékes termékcsaládhoz. Mindezt 10 százalékos, 
Zepter biztosította árkedvezmény mellett. 

A Postabank része a Sulinet-programnak is, adó-
kedvezményhez kapcsolódó áruhitel-konstrukció-
ja Szegeden, a megyében több informatikai üzlet-
ben elérhető. 

ALFÖLD TOURS UTflZflSI IRODA 
Utazzon válunk egzotikus tájakra 
DÉL-AMERIKA KINCSEI 
Amazónia-Rio-Lima-Cuzco-Titicaca-tó 
Időpont: 2003. november 21 -december 2. 
12 nap/11 éj, repülővet. félpanzióval 
Részvételi díj: 680 000 Ft/fő + rept. ill. 
HAWAII-SAN FRANCISCO 
Honoluiu-Pearl Haibour-Polinéz 
Kulturális Központ-pihenés a világ egyik 
legszebb tengerpartján-San Francisco 
Időpont: 2003 december 5-15. 
11 nap/10 éjszaka, repülővel, reggelivel 
Részvételi díj: 500 000 Ft/fő + rept. ill. 
TÖRÖK RIVIÉRA-HOTEL 
PARADOR'" 
2003. október 17-28. 74 900 Ft/fő 
JORDÁNIA-HOTEL 
PETRA INTERNATIONAL 
Részvételi díj: 49 999 Ft/fő 
DJERBA-ROMANCE SUN 
CLUB'", ALL. INCL. 
2003. október 21-28. 79 500 Ft/fő 
Keresse irodánkban szilveszteri 
és síajánlatainkat! 

Alföld Tours Kft. 
6720 Szeged, Kárász u. 16. 
Tel.: 62/550-160. Fax: 62/421-794. 
E-mail: alfoldtours@mail.tiszanet.hu 
Web: www.alfoldtours.hu 

Egy család, egy combnyaktörés, két történet 

Iluska és Rózsika 
ikerpár meséi 
Évek óta ádáz vita folyik egy 
szegedi ikerpár között. Egyikük 
azt állítja, testvére többször 
megverte. Az asszonyt a napok-
ban combnyaktöréssel szállítot-
ták kórházba. Ikertestvére tel-
jesen máshogy emlékszik a tör-
téntekre. 

A 63 esztendős A. Z.-né Iluská-
val a szegedi Il-es kórház trau-
matológia osztályán beszéltünk. 
A szerencsétlenül járt asszony és 
nővére végső elkeseredésében és 
felháborodásában fordult szer-
kesztőségünkhöz. 

A. Z.-né kórházi ágyában me-
sélt. - Csúnya dolog, ami történt 
- kezdte, majd nagy levegőt vett, 
és így folytatta: - A 86 éves édes-
anyánk ikertestvéremnél, L. 
f.-né Rózsikánál lakik. Rózsika 
senkit nem enged be a lakásba, 
én azonban szerettem volna 
meglátogatni édesanyámat, akit 
akkor már régóta nem láttam. A 
testvérem nem volt otthon, így 
csak az ajtón keresztül tudtunk 
pár szót váltani - mesélte A.-né. 

Az asszony a sikertelen látoga-
tás után az épület előtt beszélge-

AMI BIZTOS: 
ELJÁRÁS 
INDULT 
Az esettel kapcsolatban M. 
Toronykőy Márta rendőr had-
nagy, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtó-
referense elmondta, L. J.-né 
ellen súlyos testi sértés miatt 
eljárás indult a Szegedi Rend-
őrkapitányságon. 

tett a ház két lakójával, amikor 
hirtelen felbukkant a testvére. -
Szó nélkül nekemesett, és akko-
rát lökött rajtam, hogy elestem -
tette hozzá. 

A.-nét a történtek után kór-
házba szállították, ahol comb-
nyaktöréssel megoperálták. - Es-
küszöm magának, nem tudom, 
miért tette. Ilyen a természete, 
keresi a bajt - magyarázta az asz-
szony. 

Iluska szerint nem először tör-
tént ilyen. A. Z.-né elmesélte, 
még húsz évvel ezelőtt - szintén 
egy családi vita alkalmával - a 
testvére úgy megverte, hogy be-
tört a feje és három hétig feküdt 
kómában. 

Teljesen másképp emlékszik a 
történtekre L. J.-né Rózsika. - Az 
ikertestvérem és nővérem másfél 
éve folyamatosan zaklatnak. Ki 
kellett húznom a telefont. Nem 
igaz, hogy nem engedem be őket. 
Az anyukám egyszerűen nem 
akar velük szóba állni - magya-
rázta a megvádolt testvér. 

- A bevásárlásból érkeztem ha-
za. Amikor a testvérem meglá-
tott, elkezdett ordítani, üvölteni. 
Tudja, a fejműtétje óta agresszív-
vá vált. Mondtam neki, Ilus, légy 
szíves menj haza. Erre hátrálni 
kezdett, majd eleset. Eldobtam a 
csomagjaimat, segíteni akartam 
neki, de nem engedte - mesélte 
Rózsika. 

A fejműtéttel kapcsolatban L. 
J.-né elmondta, testvére betegsé-
ge évek hosszú sora alatt alakult 
ki, neki ahhoz semmi köze. -
Mindenhol feljelentenek, próbál-
nak eláztatni, a rossz híremet 
kelteni. Tudja, akire én megha-
ragszom, azzal egyszerűen nem 
állok szóba - tette hozzá Rózsi-
ka. 

A. T. J. 

Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak! 

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT. 
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 

20 g őrölt fekete bors (Caralcad) 49 FI 2450 Ft/kg 

250 g Ételízesítő 129 FI 516 Ft/kg 

1 kg Őrölt csemegepaprika 1190 Ft 
1,51 Üdítő 4 ízben 99 Ft 65 Ft/l 

560 g Natúr lecsó (Topa) 110 FI 196 Ft/kg 

360 g Csemegeajvár 139 FI 386 Ft/kg 

101 Napraforgó étolaj 2 3 9 0 FI 
700 g Őszibarackbefőtt (Mátra) 219 FI 313 Ft/kg 

680 g Chilipaprika 149 FI 219 Ft/kg 

670 g Kovászos uborka 115 FI 172 Fi/kg 

430 g Szamócadzsem 135 Ft 314 Ft/kg 

565 g Gyümölcskoktél 149 FI 264 Ft/kg 

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ: 

Lakossági törzsvásárlói kártyára - 4 % 
Kereskedői törzsvásárlói kártyára - 8 % 

Törzs* 
vasárlói 

kártya az 
üzletben 
váltható 

T e l . : 4 7 8 - 2 9 0 . N y i t v a : H . - P . : 6 . 3 0 - 1 8 - i g . S z o . : 6 . 3 0 - 1 3 - i g . 

o PostaBank 
és Takarékpénztár Rt. 

2003. október l-jén nyílik 
a Bartók tér 5. szám alatt 

a Kiskundorozsmai 
Takarékszövetkezet új egysége, 

mely teljes körű pénzügyi 
szolgáltatást kínál. 

Várjuk Önt is! 

JELZÁLOG-
HITEL 

llllltltttttlllültlttttllllüll! 

Kamat: évi 14%* 
Várjuk sz íves érdek lődésé t 

k irende l t sége inkben! 
S z e g e d , Dorozsmai út 196. 

4 6 1 - 0 1 2 
Mérey u . 5. . 5 4 0 - 0 1 8 

M á t y á s tér 4 / b , 4 4 4 - 5 0 2 

Új egységünk 
2003. október l-jétől 

Bartók tér 5. 
540-582 

CTHM: 16.17%-23.05%) 

K I S K U N D O R O Z S M A I 
T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 

mailto:alfoldtours@mail.tiszanet.hu
http://www.alfoldtours.hu

