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Megújult háziorvosi rendelő Klebelsbergtelepen 

Magánpraxis - magánerő 

Dr. Szabó Ida hitelből újította fel rendelőjet. 

Az elsők között újította fel háziorvosi rendelőjét Szegeden Kle-
belsbergtelcp és Gyálarét családorvosa. Szabó Ida tavaly óta tu-
lajdonosa az egykori önkormányzati rendelőnek. 

Hosszúzöld 
Legyen hát a neve: hosszúzöld. Ilyen színt ugyan senki nem talál-
hat a festők palettáján, a legügyesebb mester sem tudná kikever-
ni, de azért mégis mindennapjaink tartozékává vált. Különösen 
azok ismerik ezt a színt, akik gyakorta járják autóikkal a magyar 
városok útjait. Eme bizonyos hosszúzöldet közlekedési lámpáink 
állítják elő. I'ontosabban azok a sietős sofőrök, akik úgy dönte-
nek, hiába lóg a jelzés farka a sárgába, vagy akár már a pirosba is, 
ők még taposhatják a gázpedált, megnyugtatva az anyósülésen 
terpeszkedőt - csak átérünk valahogy. 

Hát igen, az esetek nagy többségében a még „normálzöldben" 
vágtató autó sarkában gurulva megúszható a balesetmentes átke-
lés, egyetlen lábat, nyakat sem tapos el a kátyúkból sarat fröcskö-
lő kerék. A halálfélelem is inkább csak akkor tör ránk, amikor pél-
dául Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a nagykörút találkozá-
sánál vidám kamionosok terelik be eme hosszúzöldbe hatalmas 
rakományú kocsijaikat. Egyébként pedig: sikítva küzd a fék, vas-
tag káromkodás röppen a szájból, legfeljebb homlokunk koccan a 
szélvédő üvegéhez a hosszúzöldes kocsirandevúkon. S az ügy -
egyéb bosszankodni valók miatt - már el is van felejtve. 

Az meg végképp nem jut eszünkbe: a hosszúzöldes vágtatás 
helyszínétől nagyon is rövid úton le lehet jutni oda, ahol hosszan 
szól a lélekharang. Oda, ahol már soha többé nem fogunk sietni. 
Sem lámpánál, sem üzleti tárgyalásra hivatkozva. Ugye tudják: 
temetőnek hívják, ahol hosszú kerítés öleli a sírokat. 

B. Z. 

Teret neveznek el Szegeden Vaszy Viktorról 

Muzsikus és orvos 
portréja készül 
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KÖRKÉP 

ALGYÓ. A faluház és 
szabadidőközpontban ünnepi 
megemlékezést tartanak 
csütörtök délután 4 órától. Az 
1956-os forradalomról, 
áldozatairól, illetve 
jelentőségéről beszél Bíró Zoltán 
irodalomtörténész, egyetemi 
tanár. 

BALÁSTYA. Mindenszentek cs 
halottak napja előtt, október 
27-étőI november 2-áig, naponta 
8 és 16 óra között ügyeletet 
tartanak a temetőben. A 
huszohöt évvel ezelőtt, 
1978-ban váltott sírhelyek 
érvényességi ideje az idén lejár. 

KISTELEK. A pusztaszeri 
alkotóház festőművészének, 
Csonka Jánosnak a 
vándorkiállítását nézhetik meg 
ma délelőtt fél tfztől a kisteleki 
Napsugár Otthon Gondozási 
Központ lakói. A művész 
1947-ben születet Szegeden, a 
Tömörkény gimnáziumban 
érettségizett. A kisteleki 
születésű Tápai Antal tanította 
szobrászatra. Csonka 
Budapesten tanult 
belsőépítészetet, de festőként 
dolgozik mind a mai napig. Főleg 
tájképeket fest, és ezekből 
láthatnak közel húszat ma az 
otthon lakói. 

KÜBEKHÁZA. A napokban 
adták át az önkormányzati 
beruházásban elkészült Kübeck 
Klub & Café elnevezésű 
internetes kávézót. 
Avatóbeszédében Molnár Róbert 
polgármester köszönetet 
mondott a helybelieknek 
segítőkész munkájukért, 
amellyel hozzájárultak a falu 
fejlődését szolgáló épület 
létrehozásában. Újhelyi IstVán 
országgyűlési képviselő 
példaértékűnek nevezte a 
kübekiek kezdeményezését. Az 
internetes kávézót Lengyel Antal 
plébános szentelte fel. A 2 millió 
500 ezer forintos összköltséghez 
az önkormányzat egymilliót 
nyert a Belügyminisztérium 
pályázatán. 

PUSZTASZER. Tizenhárom éve 
keresik fel kölni vendégek a 
községet. Az idén október 19-e 
és 25-c között látják őket 
vendégül az alkotóházban. A 
németek kíváncsiak a község 
életére, a népszokásokra, a lakók 
mindennapjaira. * 

SÁNDORFALVA. Átadják a 
nagyközség új játszóterét és 
ünnepi megemlékezést tartanak 
október 23-án délelőtt 10 órától 
a IV. számú óvoda melletti téren. 
Szaniszló József alpolgármester 
és Bertalan Zoltán, a Sándorfalvi 
Nagycsaládosok Egyesületének 
elnöke mond beszédet. Ezt a 
Léghajó Színház előadása követi. 
De emellett tréfás vetélkedőkkel, 
játszóházzal és zenés 
kívánságműsorral is 
szórakoztatják a kicsiket. A 
gyermekeket fajátékok, többek 
között vár, hatszögletű 
homokozó, mérleghinta, 
csúszda, valamint zsíros kenyér 
és forró tea is várja. A játszóteret 
körbekerítették, így nem kell 
attól tartani, hogy a gyermekek 
kiszaladnak az autók elé. A 
kerítést a sándorfalviak 
társadalmi munkában építették. 
A játszótér összesen 1 millió 800 
ezer forintba került, az összeget 
az önkormányzat biztosította. 
Tavasszal parkosítanak majd a 
játszótér körül. 

SZEGED. A Bartók Béla 
Művelődési Központban ma este 
7 órától ünneplik a szegedi 
drámát és prózát. A közönség 
részleteket hallhat Veress 
Miklós, Nikolényi István, 
Miklós Péter, Molnár János, 
Balogh Tamás, Bene Zoltán, Kiss 
László és Grecsó Krisztián 
írásaiból. Az esten 
közreműködik Dálnoky Zsóka, 
Galkő Bence, Sándor János, 
Szabó Orsolya, Vass Edit és 
Szívós László. Zongorán kísér 
Klebniezki György. 

Közel félszáz szegedi háziorvos 
és házi gyermekorvos élt a tavaly 
felkínált lehetőséggel, és megvet-
te addig önkormányzati tulaj-
donban levő rendelőjét. Ezektől a 
rendelőktől azért is igyekezett az 
önkormányzat megszabadulni, 
mert leromlott állapotban vol-
tak, s felújításukra a város nem 
akart költeni. A rendelőket meg-
vásárló háziorvosoknak azonban 
előbb-utóbb pénzt kell áldozniuk 
munkahelyükre: a rendelők fel-
újítására és a műszerek korsze-
rűsítésére. 

Klebesbergtelep és Gyálarét 
háziorvosa, Szabó Ida az elsők 
között vállalta a rendelőfelújítás 
nem kis költségét. Az 1998 óta 
ebben a körzetben praktizáló 
doktornő megújult rendelője 
más, mint amit évtizedekig meg-
szoktunk körzeti majd háziorvo-
si rendelő gyanánt. 

Hntér Ferenc, a szegedi 2-es szá-
mú választókerület önkormány-
zati képviselője a Centrum Párt 
játszótér-felújítási programjának 
keretében új, az EU-szabványok-
nak megfelelő játszótérrel aján-
dékozta meg tegnap a Vajda u tca i 
és a környékbeli gyermekeket. A 
képviselő elmondta, nem is egy, 
hanem két játszótérrel gazdago-
dott a Vajda utca. Az egyiket a 4 
és 12 év közötti korosztály, míg a 
másikat a 6 évnél fiatalabbak 
használhatják. Pintér Ferenc el-
árulta: a beruházás érdekében a 
különböző képviselői alapokból 8 
millió forintot különített el erre a 
célra, míg a munka valós értéke 
mintegy 10 millió forint volt, kö-
szönhetően az építő dán cég 
rendkívül kedvező árajánlatának. 

A munka azonban még nem fe-
jeződött be - tette hozzá a képvise-
lő - , ugyanis ahhoz, hogy a gyer-
mekek valóban gondtalanul játsz-
hassanak, a közeljövőben kerítést 
kell építeni a játszóterek köré. 

A leglátványosabb különbség, 
hogy itt az asszisztens külön he-
lyiségben foglalkozik a pácien-
sekkel, az orvossal csak egy el-
húzható üvegablakon keresztül 
érintkezik. 

- Ez a térbeli elkülönülés jó a 
betegeknek - magyarázza a dok-
tornő -, hiszen régi panasz, hogy 
az asszisztens vagy az orvosírnok 
jelenléte feszélyezi a betegeket, 
sokszor nem merik elmondani 
minden bajukat az orvosuknak. 
Praktikus okok miatt is ideális az 
asszisztens számára kialakított 
külön kis helyiség, mert így egy 
időben két beteggel tudunk fog-
lalkozni. Amíg az asszisztens-
nőm a vérnyomásmérésre vagy a 
receptért betérőket ellátja, addig 
én egy másik beteggel foglalkoz-
hatok. 

A közel száz éve épült házban 
levő rendelőben négyzetméter-

Fotó: Gyenes Kálmán 

nyi hely sincs, amihez ne nyúl-
tak volna a felújítás során. Kor-
szerűsítették az elektromos ve-
zetéket és a fűtésrendszert, a bel-
ső berendezést a legmodernebbre 
cserélték. Kialakítottak külön 
tisztálkodó helyiséget, tusolót a 
személyzetnek és egy kis tea-
konyhát. Külön mellékhelyiség 
van a rokkantaknak, s az ő beju-
tásukat segíti a rendelő lépcsőfel-
járója mellé épített rámpa. 

- Tíz év alatt kell a rendelő vé-
telárát kifizetni az önkormány-
zatnak - veszi sorba a kiadási té-
teleket a doktornő, aki a többi 
szegedi háziorvossal azonos felté-
telek mellett vásárolta meg ren-
delőjét. - A felújításhoz kedvez-
ményes hitelt vehetünk fel, én is 
éltem ezzel a lehetőséggel. A tör-
lesztés nagy anyagi teher, még ak-
kor is, ha az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár több pénzzel 
finanszírozza azokat a háziorvo-
sokat, akik épület- és műszerkor-
szerűsítésre vállalkoznak. 

K.K. 

Vaszy Viktor karmester szob-
rának megalkotásához, vala-
mint Fazekas I. Gyula orvos-
professzor domborműves em-
léktáblájának kihelyezéséhez 
járult hozzá a szegedi közgyű-
lés. 

A hazai zenei és színházi kultúra 
kiemelkedő egyénisége, három 
és fél évtized szegedi zenei kultú-
rájának meghatározó alakja volt 
Vaszy Viktor karmester. A szege-
di muzsikusok és zenekedvelők 
nagy tábora mellett az önkor-
mányzat is figyelmet fordít emlé-
kének ápolására. Legutóbb az 
idén júliusban, születésének 
centenáriuma alkalmából szer-
veztek számos megemlékező 
programot. Jövőre lesz halálának 
25. évfordulója. A Szegedi Szim-
fonikus Zenekar, a színház, a ze-
nei kollégium, valamint Gregor 
József operaenekes, a város dísz-
polgára kezdeményezte, hogy a 
Szeged nagyjainak emlékét őrző 
Dóm téri nemzeti emlékcsar-
nokba Vaszy-szobor is kerülhes-
sen. A szoborpályázat kiírásáról 
a legutóbbi közgyűlésen döntöt-
tek a képviselők. 

Mivel Vaszy Viktor halálának 
évfordulója napra megegyezik a 
nagy árvíz 125. évfordulójával -
2004. március 12. amikor vá-
rosi emlékünnepségek lesznek, a 
szoborállítás kezdeményezői be-
leegyeztek, hogy az avatás négy 
nappal később, március 16-án le-
gyen a pantheonban. A tervek 
szerint ezen a papon színházi gá-
laesten emlékeznek meg a kar-

mesterről, továbbá elnevezik ró-
la a színház és a Belvárosi mozi 
közötti teret is. 

A közgyűlési döntés értelmé-
ben Gregor József és más, Vaszyt 
jó ismerő zenészek választanak 
majd három tervet a szegedi 
szobrászoktól kért vázlatok kö-
zül. A három elkészült gipszmo-
dell alapján, a képzőművészeti 
lektorátus javaslatát figyelembe 
véve a közgyűlés választja ki az 
alkotót. A Vaszy-mellszoborra 2 
millió 500 ezer forintot szánnak 
a jövő évi költségvetésben. 

Még az idén kihelyezik a Hét 
vezér utca 16. számú ház falára 
Fazekas I. Gyula domborműves 
emléktábláját. A szegedi orvos-1 

professzor az Igazságügyi Orvos-
tani Intézetben dolgozott, ezt 
húsz évig vezette. Évtizedeken 
keresztül tevékenykedett igaz-
ságügyi orvos szakértőként pol-
gári, büntető- és katonajogi ese-
tekben. Ó alapította meg a kísér-
letes igazságügyi orvostant, 
nemzetközileg is elsőként, s az 
első magyar modern stresszkuta-
tóként tartja számon a tudo-
mánytörténet. Mint orvos-ter-
mészetgyógyász, egyszerű só te-
rápiával gyógyított mintegy 
20-30 hormonfüggő betegséget. 

A Hét vezér utcai házba 
1935-ben költözött be a család, 
ez ma is a tulajdonukban van. 
Egyetértésükkel Fritz Mihály 
szobrászművész kapott felkérést 
a bronzportrés márvány emlék-
tábla megalkotására, amelyet no-
vember 20-án avatnak föl. 

S. E. 

Festő-
tanfolyam 
Makón 
Felnőttek számára indít festő-
tanfolyamot Makón Szántó Já-
nos, a Justh Gyula utcai Szántó 
Galéria vezetője. Hetente egy al-
kalommal gyűlhetnek össze a 
képzőművészetek elsajátítására 
vállalkozók, péntek délutánon-
ként fél négytől csaknem két és 
fél órán keresztül akár az ala-
poktól kezdve tehetik sajátjuk-
ká a festészet minden csín-
ját-bínját. 

- Korábban is indítottam már 
hasonló felnőttképzést; amikor a 
Széchenyiben tanítottam, már 
voltak felnőtt tanulóim. Már az e 
héttől induló programra is szá-
mosan jelentkeztek - mondta a 
festőművész, aki kéri, hogy a 
részt venni szándékozók hozza-
nak magukkal elkészített mun-
kákat, amelyek alapján a tovább-
haladás tervezhető. 

Balesetek napja: totálkár, súlyos sérülés 

Teljes útzár volt az 55-ösön 
Tegnap ismét számos baleset végződött sérüléssel 
Szegeden és környékén. Az 55-ös utat pedig 
kénytelenek voltak teljes szélességében lezárni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két órára lezárták tegnap este az 55-ös utat egy bal-
eset helyszíni szemléje miatt Domaszéknél. Egy 
Szeged felé tartó BMW vezetője későn vette észre 
az előtte haladó lovas kocsit. Hirtelen áttért az út-
test bal oldalára, ahol összeütközött egy szemből 
jövő Renault-val. A mentők a Renault vezetőjét 
szállították kórházba. 

Súlyosan megsérült tegnap délután az a férfi, aki 
váratlanul kiugrott egy kocsi elé az ötös úton. Egy 

Budapestről Szeged felé tartó gépkocsi előzésbe 
kezdett a szatymazi elágazásnál. Az út másik olda-
lán álló Volkswagen Golfból hirtelen egy férfi lépett 
a szabályosan közlekedő Sharan elé és megpróbált 
átszaladni az út túloldalára. A Volkswagen Sharan 
sofőrje kétségbeesetten fékezett, de elütötte a gya-
logost. A súlyosan sérült férfit a mentők kórházba 
szállították. Nem sokkal később egy súlyos szegedi 
balesethez is riasztották a mentőket. A petőfitelepi 
Csap utcában két autó összeütközött, majd az 
egyik egy háznak csapódott. 

A Szántó Kovács János utca kereszteződésénél 
egy Toyota hajtott a szabályosan közlekedő Volks-
wagen Golf elé. A szabálytalankodó sofőr súlyosan 
megsérült, mindkét jármű totálkárosra tört. 

Új játszótereket avattak a Vajda utcában 

A megújult játszótéren a gyerekek és a szülők is jobban érzik magukat. Fotó: Gyenes Kálmán 


