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Deák-emlékhét, koszorúzás 
Deák Ferenc születésének 200. 
évfordulóját és a nevét viselő 
gimnázium fennállásának 15. 
évfordulóját ünneplik a héten a 
szegedi Deák Ferenc Gimnázi-
umban. A Széchenyi téri szo-
bornál tegnap városi megem-
lékezést is tartottak. 
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Deák Ferenc születésének 200. 
évfordulóját ünnepelték tegnap 
Szegeden. A Széchenyi téri De-
ák-szobornál közös megemléke-
zést tartott a város, a Deák Ferenc 
Gimnázium, valamint az egye-
tem. A koszorúzáson részt vett 
Botka László polgármester, Ru-
szoly József professzor, valamint a 
Deák gimnázium képviselői. 

A XIX. század egyik legjelentő-
sebb magyar politikusának emlé-
kére a nevét viselő gimnázium-
ban többnapos rendezvénysoro-
zatot szerveztek. Szerdán orszá-
gos két tannyelvű vetélkedőnek 
adott otthont az intézmény, 
amelyen a részt vevő csapatok az 
Európai Parlamentet szimulálva 
vitattak meg különféle globális 
problémákat angol nyelven. A 
vetélkedőt a sárospatakiak nyer-
ték meg, a legjobb beszélőnek já-
ró díjat viszont, egy végzős deá-
kos, Polivka Iván kapta. 

A Deák-emlékhét tegnap a IV. 

Megemlékezés Szegeden, a Széchenyi téri Deák-szobornál. Fotó: Gyenes Kálmán 

Deák Ferenc szónoklati verseny-
nyel folytatódott. Itt a diákoknak 
egyszerre kellett számot adniuk 
irodalmi ismereteikről és retori-
kai képességükről. A versenyben 
egy-egy neves történet szereplői-
nek, így például Rómeónak és Jú-

liának, Hamletnek vagy Bánk 
bánnak kellett elkészíteni vád-, 
illetve védőbeszédeit. Az ezt kö-
vető városi szoborkoszorúzáson 
a verseny győztese, Sebő Ákos 
mondhatott beszédet. Délután 
művelődéstörténeti vetélkedőt 

rendeztek, amelyen a döntős öt 
csapat Deák Ferenc korából 
adott számot tudásáról. 

Az emlékhét ünnepségsoroza-
tát a tegnap esti gálaműsor, vala-
mint ma délelőtt a Deák-emlék-
tábla koszorúzása zárja. 

Veszteségmentő lehet az új modell 
A sürgősségi betegellátó osztály (SBO) vesz-
teséges működésének elkerülése érdekében 
a szegedi kórház sürgősségi betegellátási 
modellt szeretne megvalósítani. 
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Amint azzal tegnapi számunkban részlete-
sen foglalkoztunk, hosszú vajúdás után a 
szegedi kórház új épületszárnyában működő 
részleget sürgősségi betegellátó osztályként 

finanszírozza október elsejétől az egészség-
biztosító. A kórház főigazgatója, Nárai 
György azt is elmondta: számításaik szerint 
a jelenlegi sürgősségi finanszírozás a kórház-
nak havi 4,2 millió forint többletkiadást je-
lent. A veszteséges osztályok működtetésé-
hez a pénzt a nyereséget „termelő" osztá-
lyoktól kell elvonni. Az SBO veszteséges mű-
ködésének elkerülése érdekében a kórház 
sürgősségi betegellátási modellt szeretne 
megvalósítani, s ehhez kérte az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP), a fi-
nanszírozás változtatását. 

Az egészségbiztosító főigazgató-helyettese, 
Dózsa Csaba lapunknak azt nyilatkozta, egy 
modellszerű programhoz az egészségügyi mi-
nisztérium adhat fedezetet. A finanszírozás 
változtatása ügyében az OEP főigazgató-he-
lyettese levelet írt Győrfi István kormánymeg-
hatalmazottnak, akitől a kórház vezetői sze-
mélyes megbeszélést várnak az SBO finanszí-
rozási feltételeinek megváltoztatásáról. 

Iszap-
birkózás 
SULYOK ERZSEBET 

A jobb sorsra érdemes, ellentétes erőfeszítések dacára Szegeden is 
minden úgy megy, mint országosan. Helyi csetepaték formájában 
leképeződik a két politikai oldal ádáz küzdelme. Néhány közgyű-
lés is elég, hogy lássuk, a Fidesz - elnökének a másik fél magavise-
letére egykor használt szavával - beleköt az eleven fába is, mire a 
szocik, el-elvesztve a magukr • rőszakolt türelmet, gyilkos iróniá-
val döngölik az ellenzéki képviselőket az agyagba. Hozzászoktunk 
már, hogy a politikai színjáték műfajába sok olyasmi is belefér, 
amikre tíz-egynéhány éve (rém)álmunkban sem gondoltunk. Az 
is látszik, hogy az egymást szisztematikusan kicsináló felekkel a 
közvélemény - talán éppen a tűréshatár kitolódása, azaz a közöny 
miatt - egyre kevéssé törődik, vagyis lehet reménykedni, egyszer 
csak elérkezünk oda, hogy nem lesz különösebb politikai haszna a 
direkt botránykeltésnek. De addig' Ha nem is a politikusok sze-
mélyes kára. rossz hírük kel(t)ése érdekel bennünket, az igenis ér-
dekelhet, mennyire kel ezzel együtt rossz híre a városnak. 

Pont ez utóbbi miatt volt különösen kényes a Fidesz legutóbbi, 
polgármestert megcélzó támadása, hiszen az a kérdés, hogy Bot-
ka László találkozott-e Kulcsár Attilával, a mi viszonyaink között 
már elég ahhoz, hogy a város maga keveredjen a kénköves bűn-
közeibe. A polgármester ezúttal nemigen tudta titkolni indulatát, 
amit - dicséretére legyen mondva - máskor megpróbál. De erre 
olyan dühbe jött, hogy azt lehetett hinni, mindjárt alászáll a köz-
gyűlésvezetői pulpitusról és a helyszínen, legott, élőben ellátja 
Dobó László fideszes frakcióvezető baját. (Kettejük fizikai adott-
ságait tekintve nem lehet kétségünk, ki maradt volna fölül.) 
Most, amikor Dobó képviselő családi cégének a múlt ciklusban az 
IKV-tól kapott tervezőmunkáját firtatják, a fideszesek meg van-
nak győződve róla: megjött az ellencsapás. 

Az önmagát képviselő tanácsnok és jelenlegi IKV fb-elnök, Beck 
Zoltán, aki a Dobó-cég elleni vádakat napvilágra hozta, váltig ál-
lítja: nincs itt semmiféle visszaütés, egyszerűen arról van szó, 
hogy éppen most értek oda ellenőrző munkájukban, hogy meg-
vizsgálják az IKV-házak építési ügyeit. Ezt találták. Az elmúlt idő-
szakban nyolc IKV-beruházás valósult meg, azokkal mi a hely-
zet ? - kérdem. Még nem vagyunk készen, de mihelyst, nyilvános-
ságra hozzuk azokat is - igya válasz. És hogy a többinél nem üt-
köztek bele egy képviselő nevébe. 

Na igen, ezen a ponton talán passzolhatunk, bár annyit még 
kérdenék, halkan: nem lett volna okosabb, elegánsabb, sőt politi-
kusabb, ha mind a nyolc épület vizsgálatának eredményét egy-
szerre tárják elénk ? Nem vagyunk hülyék, nekünk is föltűnt vol-
na Dobó László neve. Lényegileg ugyanaz az ócska helyzet lenne, 
mint ami most van, de legalább egy nyílt színi sárdobálás nyoma-
itól megkíméltettünk volna. 

Egyszer abba kéne hagyni \'rlah'nek. 
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Három év és hat hónap Nagylaki Kálmánnak 

Maradt az első fokú ítélet 
A megyei bíróság másodfokon 
Nagylaki Kálmán bűncselekmé-
nyeinek minősítésén ugyan vál-
toztatott, ám az ítéletet hely-
benhagyta. A volt sportvezetőt 3 
év 6 hónap börtönre ítélték és 4 
évre eltiltották a közügyek gya-
korlásától. 
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A Szeged LC egykori elnökének, 
Nagylaki Kálmánnak tegnap 
folytatódott a pere a megyei bí-
róságon. A 2003. április 24-ei 
első fokú ítéletet helyben hagy-
ták, csak a bűncselekmények 
minősítését változtatták meg 
másodfokon. Az ismert sportve-
zető április óta előzetes letartóz-
tatásban van, amit beszámíta-
nak a 3 év 6 hónapos börtön-
büntetésébe. Emellett 4 évre el-

tiltották a közügyek gyakorlásá-
tól. 

Idén márciusban a Szegedi Vá-
rosi Ügyészség nyolc vádpontban 
foglalta össze Nagylaki Kálmán 
bűneit. Az exelnök lízingszerző-
dést kötött még 2001 szeptem-
berében egy Peugeot 406-os meg-
vásárlására. A cégnek mindössze 
817 ezret fizetett ki a 2,2 millió 
forintos árból és a kocsit sem ad-
ta vissza. Ráadásul az autót még 
fel is ajánlotta fedezetül egyik üz-
letfelének. 

Nagylakinak nem ez volt az 
utolsó autós kalandja. Két eset-
ben is úgy bérelt egy Opel Astrát, 
hogy csak az első részleteket fi-
zette ki. Később 3 millió forintot 
kért kölcsön egy magánszemély-
től, amit mind a mai napig nem 
adott vissza. Ezt követően 226 
ezer forint értékben elektromos 

cikket vásárolt részletre, amiből 
csak 70 ezret adott meg. 

Tóth Károlyként bemutatkoz-
va, 2 millió forintért vett konzer-
veket, persze úgy, hogy nem fize-
tett. Az eladó szerencséjére a 
„páncélosok" megkerültek. Az 
egyik szegedi hipermarketben 30 
ezret kért kölcsön ismerősétől 
televízió vásárlására. Az összeget 
ugyancsak nem fizette vissza. A 
Tóth Károly név bejött neki, mi-
vel ismét így mutatkozott be és 
bérelt egy raktárhelyiséget. A 
bérleti díjjal pedig még mindig 
adós. 

A Szeged LC egykori elnökét 
még áprilisban nagyobb értékre 
elkövetett csalásban, sikkasztás-
ban, illetve magánokirat-hamisí-
tásban találta bűnösnek a városi 
bíróság. Ezt az ítéletet tegnap 
másodfokon is helybenhagyták. 

Elekes Zoltánt választotta alelnökévé a fesztiválszövetség közgyűlése 

Regionális iroda nyílik Szegeden 
A Magyar Fesztivál Szövetség kétnapos konferen-
ciát tartott a Millenáris Kiállítócsarnokban, ahol 
tegnap a szegedi Elekes Zoltánt választotta a köz-
gyűlés a szervezet alelnökévé. Az első regionális 
irodát jövő tavasszal Szegeden nyitják meg. 
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Mártha István zeneszerző elnökletével egy évvel ez-
előtt alakult meg a Magyar Fesztivál Szövetség 
(Mafesz), amely ma már több mint kétszáz feszti-
vált, mintegy száz rendező szervezetet tömörít. A 
szövetség célja, hogy átláthatóbbá tegye a hazai ka-
otikus kulturális kínálatot és rendet teremtsen 
fesztiválügyekben. 

Csütörtökön és pénteken kormányzati szakembe-
rek és szakértők részvételével kétnapos konferenci-
át, majd közgyűlést tartott a szövetség a Millenáris 
Kiállítócsarnokban, ahol a szegedi Pálma Reklám-
stúdió ügyvezetőjét, Elekes Zoltánt választották al-
elnökké. Döntöttek arról is, hogy a következő év ta-
vaszán Szegeden nyitják meg a Mafesz első regioná-

lis irodáját, amelynek nemcsak a városi és a regioná-
lis, hanem a határainkon túli magyar fesztiválok se-
gítése is feladata lesz. Elekes Zoltán elmondta: az 
MTV és a Magyar Turizmus Rt. is együttműködést 
köt a Mafesszel. A közszolgálati televízió kedvező 
feltételekkel műsoridőt, megjelenési lehetőséget biz-
tosít a szövetség tagjai által szervezett fesztiválok-
nak. Szegedről újabb öt szervezet vált a Mafesz tagjá-
vá, a szabadtéri és az Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékpark is jelezte belépési szándékát. A sze-
gedi lobbi erős a szervezetben, ennek köszönhetően 
a város reflektorfénybe kerülhet, elsők között juthat 
hozzá fontos információkhoz. Új kezdeményezés, 
hogy 2004. március 25-étől 28-áig összművészeti 
tavaszi fesztivált, június elején pedig amerikai autós 
fesztivált rendeznek Szegeden. 

Magyarországon évente 1200 fesztiválnak neve-
zett programsorozatot szerveznek, amelynek mint-
egy 12 millió látogatója akad. A fesztiválpiac által 
generált turisztikai, vendéglátói-pari és kereskedel-
mi forgalom becslések szerint több mint 50 milli-
árd forint évente. 

Olcsón akarnak utazni a diákok 
Magyar Bálint is részt vett a 
Hallgatói Önkormányzatok Or-
szágos Konferenciájának szege-
di taggyűlésén, s biztosította a 
diákokat, hogy továbbra is lesz 
képviseletük a vezetésében. 
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Magyar Bálint tájékoztatta a 
hallgatókat arrói, hogy az egyete-
mek élére kerülő „menedzserve-
zetésben" is helyet kapnak majd 
a diákképviselők. A művelődési 

miniszter tegnap délelőtt talál-
kozott a hallgatói önkormány-
zatok vezetőivel á szegedi Novo-
tel Szállóban, ahol a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Kon-
ferenciája idei utolsó rendes köz-
gyűlését tartotta. 

Mák Balázs, a szegedi egyetem 
hallgatói önkormányzatának el-
nöke elmondta: tovább folyik a 
tárgyalás arról, hogy a diákok 
utazási kedvezménye ne csök-
kenjen. A közlekedési tarifák 
adósávváltozása már egyébként 

is hátrányosan érinti a hallgató-
kat, hiszen emiatt a jegyárak az 
infláció mértékét jóval megha-
ladva nőnek majd. 

A tervezett magánkollégiumok 
üzemeltetésével kapcsolatban 
miniszter tudomásul vette a 
hallgatók követelését, miszerint 
a változatlan lakhatási támoga-
tás mellett egy külön keretből fi-
nanszírozzák a magántőke bevo-
násával megépült diákszállók 
működését - mondta Mák Ba-
lázs. 

November elején már kérhető a háziorvosoktól 

Védőoltás influenza ellen 
Idén első ízben kérhetik a té-
rítésmentes influenza elleni ol-
tást a határállomások alkalma-
zottai. Csongrád megye 54 ezer 
adag oltóanyagot kap. 
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Magyarországon 1993-ban volt 
utoljára nagyobb mértékű influ-
enzajárvány, ennek ellenére to-
vábbra is ingyen biztosítják a be-
tegség által leginkább veszélyez-
tetettek számára a védőoltást. 

A Csongrád megyei tisztiorvo-
si szolgálathoz október utolsó 
napjaiban érkezik meg 54 ezer 
adag, az influenza A és B vírusa 
elleni kombinált oltóanyag, amit 
továbbítanak a háziorvosoknak -
tájékoztatta lapunkat Nagy Zsu-
zsanna megyei tiszti lőorvos. Az 
elmúlt évben ugyanennyit ka-
pott a megye, ebből 46 ezer adag 
fogyott el. 

Térítésmentesen kaphatják a 
védőoltást a szív-, keringési-, lég-
zőszervi-, vese- vagy anyagcsere 
betegségben szenvedők, a hatvan 
éven felüliek, bármilyen korú 
szociális otthonban vagy egész-
ségügyi intézményben ápoltak, a 
tartósan szalicilát-kezelésben ré-

Vizsgálat a gyermekrendelőben. Illusztráció: Miskolczi Róbert 

szesülő gyermekek, a szociális és 
egészségügyi intézmények dolgo-
zói. Az idén első ízben kérhetik a 
térítésmentes influenza elleni ol-
tást a határállomások alkalma-
zottai. 

Azok, akik nem tartoznak a 
kockázati csoportba, a patikák-

ban, a háziorvos által felírt re-
ceptre vásárolhatnak védőszéru-
mot. A gyógyszertárakban több-
féle kombinált készítmény közül 
választhatnak. Az oltás a beadás-
tól számított két hét után nyújt 
védelmet az influenza A és B ví-
rusa ellen. 


