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Tóthné Horváth Ildikó egyedül maradt a kórház laborjában 

A betegek és a dolgozók többsége 
számára is láthatatlanul és zök-
kenőmentesen zajlott le január 
elsején Szeged gyermekgyó-
gyászati intézményeinek egyesü-
lése. A gyermekkórház mostan-
tól már nem létezik, ezentúl a hi-
vatalos neve: Szegedi Tudomány-
egyetem Altalános Orvostudo-
mányi Kar Szent-Györgyi Albert 
Orvos- és Gyógyszerésztudomá-
nyi Centrum Gyermekgyógyá-
szati Klinika és Gyermek-egész-
ségügyi Központ „B" részlege. Az 
épületen elhelyezendő táblát is 
az eddiginél nagyobbra kell ter-
veztetni. „Legalább nem kell 
majd annyit költeni a homlokzat 
tatarozására" - jegyezte meg vic-
cesen Túri Sándor igazgató. 

Az intézményekben minden 
ugyanúgy megy, mint eddig -
hangsúlyozta a professzor. Csu-
pán annyi változott, hogy a reg-
geli orvosi megbeszéléseken az 
újszegedi intézményből is részt 
vesz egy főorvos, aki beszámol az 
ottani betegek állapotáról. He-

tente egyszer pedig Túri Sándor 
professzori vizitet tart az egykori 
gyermekkórházban is. 

Teljesen megváltozott azonban 
az adminisztráció és az ügyvitel. 
Például új működésienge-
dély-számot kellett kérni mind a 
29, a klinikához csatolt részleg-
nek. - Létre kell hoznunk egy sa-
ját gazdasági apparátust is, 
amely átlátja az egészségügyi 
központ évi 2,4 milliárd forint 
értékű tevékenységét - tette hoz-
zá Túri professzor. 

A volt gyermekkórházban 
megmaradt a helyi vezetés, mely 
Túri Sándor útmutatása alapján 
koordinálja az átalakulást. Ro-
mán Ferenc osztályvezető főor-
vos elmondta: szeretnék, ha 
mindez nagyobb megrázkódtatás 
nélkül végbemenne. 

- Húsz évet dolgoztam a klini-
kán, mielőtt a kórházba jöttem. 
Most úgy tűnik, visszakanyaro-
dik kötődésem, annak ellenére, 
hogy nem váltottam munkahe-
lyet - mondta Bittera István osz-
tályvezető főorvos. A szakember 
úgy fogalmazott: napi munkájá-
ban semmi nem változott azzal, 
hogy a gyermekklinika és a gyer-
mekkórház egyesült, szakmailag 
viszont előnyt jelent, hogy az ed-
dig más intézményhez tartozó 
kollegáival kicserélheti tapaszta-
latait, illetve átvehet tőlük jól be-
járatott módszereket. 

HOVA VIGYÜK A BETEGET? 
Ha az éjszaka közepén belázasodik, vagy hirtelen megbetegedik egy gyer-
mek, szülei vihetik az egykori gyermekkórházba, vagy a gyermekklinikára 
is, mindkét intézményben fogadják a kicsit. Az intenzív el látásra szorulókat 
viszont minden esetben a Tisza-part i épületben kezelik. A speciális szakte-
rületek megoszlanak a két intézmény között: Újszegeden 3 , a klinikán 13 
szakrendelés működik. 

Létrejött a gyermek-egészségügyi központ 

Munkahelyek teremtődnek Százalék-
számítás 
FEKETE KLÁRA 

Jómagam valószínűleg az átlagos vásárlók közé tartozom, mivel 
január első hetében első útjaim nem az áruházakba vezettek. 
Felmérések bizonyítják, hogy az átlagos vásárló rettenetesen ki-
költekezett karácsonykor, ezért az év első hónapjában csak sebeit 
nyalogatja és próbál újra egyenesbe jönni. A lakossági megtakarí-
tások elemzése is arra enged következtetni, évente kétszer en-
gedjük el magunkat: az első féléves spórolt pénzt a nyaraláskor, a 
második féléves félretett forintokat karácsonykor költjük el. 

Persze, a megállapítások csak az átlagra vonatkoznak. Ha nem 
így lenne, nem fogyna el az áru a hipermarketekben és az áruhá-
zakban. A kereskedők meg tudják találni a vevők érzékeny pont-
jait, tudják, mikor, mekkora ágyút kell bevetni, hogy előkerülje-
nek a zsebekből a rejtett tartalékok. Minden céltudatosan törté-
nik, az áru elhelyezésétől kezdve a ráírt százalékokig, valamint a 
kitalált ajándék utalványokig. Amelyeket természetesen csak az 
illető áruházban lehet - és ha már kaptuk, muszáj is - elkölteni. 
Rossz nyelvek szerint a mélyen áron alul kínált portékán is van 
még egy pici haszna a kereskedőnek, vagyis ilyentájt történik elő-
ször utalás arra, mennyibe is került az a bizonyos dzseki valójá-
ban, mielőtt a kirakatba került. Ez természetesen nem baj, a ke-
reskedőnek meg kell élnie, nekünk pedig muszáj dzsekit ven-
nünk, mivel a társadalmi munkamegosztás e magas fokán nem 
mi magunk szeretnénk otthon előállítani. 

Szóval, minden jel arra mutat, hogy most érdemes vásárolni. 
Szlovákiában - tudtuk meg az internetről - a nagy bevásárlóköz-
pontok 95 százalékos kedvezménnyel kínálták csaknem vala-
mennyi terméküket, lett is belőle tumultus, őrjöngés és baleset. 
Nálunk ez a veszély egyelőre nem fenyeget, de még nincs is tüle-
kedés a boltokban. A kereskedők ilyenkor azt mondják: enyhe a 
tél, nem kelendő a téli áru. így volt ez tavaly ilyenkor is. Tavaly-
előtt viszont azt mondták, akkora a hó, hogy az emberek nem szí-
vesen mennek ki az utcára, nem csoda tehát, ha gyér a forgalom. 

Lesz katasztrófaegység 
Speciális, a világ bármely pontján bevethető egészségügyi mentőegy-
ség megszervezését határozta el az Országos Mentőszolgálat. A fel-
szereltségét és profizmusát tekintve egyaránt egyedülálló katasztrófa-
egység a belügyi, a külügyi, valamint az egészségügyi tárca együttmű-
ködése alapján a jövőben a világ bármely pontján rövid időn belül be-
vethető lesz. Döntés született arról is, hogy a jövőben minden gyógyí-
tó feladatokat ellátó hivatalos magyar segélycsapat egészségügyi sze-
mélyzetét az OMSZ szakemberei fogják alkotni. 

Január elsején egyesült a sze-
gedi gyermekkórház, a gyer-
mekklinika, az ifjúsági rende-
lőintézet, az ifjúsági lélektani 
intézet, valamint a város tíz 
iskolaorvosi és tíz iskolafogor-
vosi rendelője. Ezzel létrejött 
Magyarország legnagyobb gyer-
mek-egészségügyi központja. 
Az átállás zökkenőmentesen 
történt. 

Megszűnt viszont az egykori 
gyermekkórház egy részlege, a la-
bor. Ma már csak Tóthné Hor-
váth Ildikó dolgozik itt. Ám a 
többiek sem maradtak állás nél-
kül: a központi laborban alkal-
mazzák tovább őket. 

- Senki nem veszítette el az 
egyesülés miatt a munkáját -
hangsúlyozta Túri Sándor. - Fel-
számolni sem akarunk semmit, 
ami eddig is működött, nem ez a 
lényege a gazdaságosságnak -
tette hozzá. Az ország legna-
gyobb gyermek-egészségügyi 
központja új munkahelyet is te-
remt majd, ha - várhatóan febru-
ár elsejétől - az ortopédiai szak-
rendelés is beindul. A leendő 
szakrendelő helyiségeit újítják 
fel abból a pénzből, amelyet alta-
tógép vásárlására adtak össze né-
hány nap alatt a szegediek. 

TÍMÁR KRISZTA 

Fotó: Kamok Csaba 

Enyhe kezdet után komoly lehűlésre kell számítani 

Még farkasordító hideg 
és térdig érő hó is jöhet 
Majdnem megdőlt a melcgrekord 
tegnap Szegeden, ahol 11 Celsi-
us-fokot mértek a meteorológusok. 
Ezen a napon legutóbb 1949-ben 
11,8 fokot muta t tak a hőmérők. Az 
enyhe kezdetet rendkívüli hideg 
követheti. Ha nincs fagy, a me-
zőgazdaságnak nem hiányzik a hó. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Igazi tavaszi időjárásban lehet ré-
szünk a napokban. Ezen a télen ed-
dig hó helyett eső esett, tegnap pedig 
majdnem megdőlt a melegrekord. 

- Ritka, de nem példátlan az idei 
téli időjárás. Harminc-negyven 
évente előfordul ilyenkor a szerdai-
hoz hasonló jó idő - jelentette ki a 
szakember. Szudár Béla, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat Dél-magyar-
országi Regionális Központjának ve-
zetője szerint azonban még sok min-
den történhet, hiszen még csak ja-
nuár eleje van. 

Január 5-én 1949-ben 11,8 Celsi-

us-fokot jegyeztek fel, míg a tegnapi 
csúcshőmérséklet ettől mindössze 
0,8 fokkal maradt el, azaz szinte lan-
gyos, 11 fokos volt a levegő. Ezen a 
napon egyébként 1947-ben mínusz 
20,6 fokig süllyedt a hőmérő higany-
szála. 

Mióta a meteorológiai adatokat 
rögzítik, vagyis közel két évszázada, 
még nem volt olyan tél, hogy ne 
ese t t vo lna hó . A m ú l t évszázadban 
például mindössze hat télen történt 
meg az, hogy egy centiméternél ke-
vesebb hó esett. 

Az eddigi tapasztalatok és Szudár 
Béla szerint a tavaszi tél után nagy 
az esély a kemény hidegre és hóra. 
Ezt bizonyítja 1932 tele, amikor de-
cembertől februárig egy szem hó 
sem hullott, viszont március végén 
hófúvással 27 centi fagyott csapadék 
zúdult a városra. 

- Erre most is adott az esély, bármi 
jöhet még - fogalmazott a meteoro-
lógus. Tehát az enyhe kezdet után 
komoly lehűlésre kell számítani. 

Persze nem most, hiszen a tíznapos 
előrejelzés szerint még marad a kel-
lemes idő, a hét vége is tavaszias 
lesz. - A télikabátokat legfeljebb át-
alakítás céljából kell elővenni - tette 
hozzá Szudár Béla. 

FAGYBAN KELL A SZIGETELES 

- Ha nincs hideg, nem kell a hó - vilá-
gította meg tömören az időjárás és a 
mezőgazdaság összefüggéseit Kocsis 
László. Az FVM Csongrád megyei hiva-
tal falugazdászosztályának vezetője 
elmagyarázta, hogy fagy esetén a hó 
hőtakaróként működik, azaz szigetel, a 
földben tartja a meleget, igy a magok 
nem fagynak m e g A jó idő miatt az 
őszi káposztarepce már túlfejlődött. Az 
osztályvezető szerint korai még a vár-
ható termésről bészélni. de jelen pilla-
natban biztató a kép. Az enyhe tél hát-
ránya viszont, hogy a tartós fagy hiá-
nya miatt elszaporodhatnak a rágcsá-
lók és más növényi kártevők, amiket a 
hideg szokott ritkítani. 

A kis keresetűeknek a január a „karácsony" 

Tombol a kiárusítás 
Egyes hipermarketekben és 
bevásárlóközpontokban 
már karácsony és szilveszter 
között elkezdődött a nagy 
téli kiárusítás. Ezen a héten 
a kisebb üzletek kirakatain 
is megjelentek a feliratok: 
minden olcsóbb, 30-50, sőt 
akár 70 százalékkal is. 

Mivel a január és a február 
a kereskedők leggyengébb 
hónapjának számít, a vevő-
ket hatalmas árengedmé-
nyekkel próbálják az üzle-
tekbe csalogatni. Míg egy 
évtizeddel ezelőtt csak ja-
nuár végén, február elején 
lehetett olcsóbban megvá-
sárolni a téli holmit az idő-
sebb korosztály számára le-
gendássá vált téli vásár idő-
szakában, ma már - több 
hipermarketben és a bevá-
sárlóközpontban - kará-
csony és szilveszter között 
elkezdődik a kiárusítás. 
Egyértelmű, hogy a kereske-
dők nemcsak a készletektől 
kívánnak szabadulni, ha-
nem abban is reményked-
nek: a betévedő vásárló 
esetleg a teljes áron kínált 
termékre vet szemet. 

A Szeged Plazában szinte 
nincs olyan üzlet, amelyen 
ne virítanának hatalmas szá-
mok, hogy minél feltűnőb-
ben hívják fel magukra a fi-
gyelmet. A La Halle-ban már 
karácsony óta tart a végki-
árusítás, a hatalmas üzlet 
szinte teljesen kiürült, ami-
nek az az oka, hogy a francia 
áruházlánc kivonul a ma-
gyarországi piacról. Informá-
cióink szerint a Szeged Plazá-
ban csak január végén húzza 
le véglegesen a redőnyt a La 
Halle, addig időről időre 
újabb kiárusításra szánt téte-
lek jelennek meg a bejárat-
hoz közeli, az üresen kongó 
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területről leválasztott négy-
zetmétereken. 

A Skála Divatáruházban a 
cég történetében először már 
karácsony és szilveszter kö-
zött akcióztak, minden ter-
méket 40 százalékkal olcsób-
ban adtak - mondta el Doma 
Dénes, a szegedi áruház igaz-
gatója. A vevőnek ki kellett 
fizetnie a teljes árat, a 40 szá-
zalékra pedig ajándék utal-
ványt kapott, amelyet ezen a 
héten vásárolhat le. „Meg-
mozgattuk az emberek rejtett 
tartalékait" - fűzte hozzá az 
akcióhoz az igazgató, hozzá-
téve: az igazi téli kiárusítás 
majd csak a hónap közepén 
kezdődik. 

A Tesco áruházakban janu-
ár másodikától több termék-
csoportnál is kiárusítás kez-
dődik. A leértékelés érinti a 
ruházati, az elektronikai cik-

keket, a háztartási kisgépeket 
és a játékokat - nyilatkozta 
Danks Emese kommunikáci-
ós igazgató. Az árengedmény 
mértéke 25, 50 és 75 százalé-
kot is elérheti. Az áruházlánc 
megindította a Megtoldjuk 
ezer forinttal akcióját is: a vá-
sárlók január 2-18. között 
minden tízezer forint után 
ezer forintos vásárlási utal-
ványt kapnak, amit január 
19. és február 1. között lehet 
levásárolni. A szegedi Corá-
ban holnap a textil- és ruhá-
zati termékek kiárusítása, 
egy héttel később, január 
14-étől pedig a műszaki cik-
keké kezdődik el - tudta meg 
lapunk. Az ameddig a készlet 
tart szlogennel meghirdetett 
akciókkal 20-30-50 százalé-
kos árengedményt kapnak 
várhatóan a vevők. 

EK. Ha nem lesz tartós fagy, elszaporodhatnak a rágcsálók és más kártevők Fotó: Gyenes Kálmán 


