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Búcsú ár. Sziebig Ferenc 
főorvostól (1926-2004) 
A szeretet ünnepe előtti napokban kellett szembesülnünk a szomorú 
hírrel, hogy elhunyt Sziebig főorvos úr. 

Ki volt ő? - ezt nem is kell kérdezni, hiszen mindenki ismerte, sze-
rette, tisztelte. 1951 óta dolgozott a makói kórház belgyógyászati osz-
tályán, majd 1958-ban került a rendelőintézetbe, ahol a belgyógyá-
szati és az EKG-szakrcndelést vezette. Az 1960-as évektől kezdve 
kezdett el foglalkozni a reumatológiával. Rengeteget dolgozott, ön-
magát nem kimóltc, családjára is alig maradt idő. 

„...ingyen túlóráztam, este ebédeltem, késő éjjel jártam a betege-
ket, ezt természetesnek tartottam..." - ahogyan írja Életem című re-
gényében. 

1970-től főállásban reumatológus főorvos lett, de emellett belgyó-
gyászként is dolgozott. 1974-ben vizsgázott le reumatológiából. Célja 
volt a reumatológiai szakrendelés megbecsülését kivívni, szeretett 
volna nappali kórházat megvalósítani, fürdőt továbbfejleszteni, 
gyógy-idegenforgalom alapkövét lerakni (konkrét tervei voltak). Ezek 
a feladatok ma is aktuálisak, melyeknek a megvalósítása engem köte-
lez. Az O nevéhez kapcsolódik a fürdőben a gyógyászat elindítása 
(masszázs, tangentor, iszapkezelés, 1982). 

Szívvel-lélekkel dolgozott, folyamatosan képezte magát. Mindig 
újabbnál újabb tervekkel, elképzelésekkel állt elő. Minden esetben a 
beteg, valamint a betegellátás volt számára a legfontosabb. 

Öröm volt vele dolgozni. Munkatársait szerette, tisztelte, nevelte, 
ezért is sikerült egy jól képzett gárdát összekovácsolnia a reumatoló-
giait. 

Én 1982 tavaszán ismertem meg, tőle nemcsak a szakmát, hanem 
az emberséget, a betegek iránti aggódást, szeretetet tanultam meg. 

Tanítómesteremnek tekintem. 
Rövid ideig dolgoztunk együtt, hiszen 1986 áprilisában nyugdíjba 

ment, ezt követően másfél évig még napi néhány órában dolgozott. 
Eközben is folyamatosan képezte magát, naprakész volt a szakmá-
ban, pedig sokat gyengélkedett, betegeskedett. Szívesen látogattam, 
mert minden érdekelte a szakmával, betegekkel, kórházzal, rendelő-
vel, fürdővel és kollégákkal kapcsolatban. Mindig tanultam tőle, 
hasznos útravalóval látott el. 

Kiváló orvos és ember volt. Hiányozni fog. 
Emlékét örökre megőrizzük. 

D R . SZÉLL SÁRA 
R E U M A T O L Ó G U S F Ó O R V O S 

Lidércnyomás 
December második fele valóságos 
lidércnyomás volt az otthon, csa-
ládi körben pihenni vágyó szegedi-
ek nagy részének. A petárdázás ál-
tal okozott sérülések közismertek, 
de az ablakaink alatt heteken át éj-
jel-nappal dúló háborús állapot, a 
fülsüketítő robbanások sorozata 
sok embertársunk napjait, heteit 
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keserítette meg - erről alig ír az új -
ság. 

Örülnék, ha mellékelt levelemet 
közölnék a Délmagyarországban, 
hátha ez is segít valamit abban, 
hogy a következő karácsonyt már 
pihenéssel tölthessük. 

DR. PURNHAUSER LÁSZLÓ, 
SZEGED 

Fürdőváros és fürdő (,gyógy) turizmus 
Sokan emlékeznek még a 80-as 
évek eleji fürdőfejlesztési tervek-
re, miszerint: 10 év - 10 meden-
ce, természetesen elsősorban Új-
szegeden a volt SZUE bővítésé-
vel, majd a volt Bertalan-szobo-
rig terjedően. Ennek érdekében 
több ingatlant is kisajátítottak 
annak idején. 

Helyi napilapunk már több-
ször - így decemberben is - be-
számolt a Csongrád megyei, 
ezen belül a szegedi fürdő- és für-
dőturizmus-fejlesztésekről, ki-
hangsúlyozva az évtizedek óta is-
mert, környezetünkben feltalál-
ható, sőt feltárt, meglévő termál-
kincsre. 

Nos, nem lebecsülve a szegedi 
gőzfürdő rekonstrukcióját, mégis 
látható, hogy - méreteikhez ké-
pest - bizony a legtöbb megyei 
város megelőzte Szegedet a für-
dőfejlesztésekben, nem is beszél-
ve az ország más területein meg-
valósított, leginkább élményfür-
dőkről. 

Az újabb reményt a Szeged cí-
mű havi folyóiratban Tarnai Ist-
ván Ybl-díjas építész által megje-
lentetett írás jelentheti, amely a 
régi Hungária Szálló „feléleszté-
séről", az 1993-ban leállított re-
konstrukció várható folytatásá-
ról ad hírt. Jelen írásban egy ko-
rábbi koncepció megvalósítására 
hívnám fel a figyelmet, amellyel 
az átdolgozott tervekhez - a pin-
ceszinten kialakítandó wellness-
részleghez kapcsolódóan, a ter-
vezett „wellness-szálló" gyógy-
szállóvá lenne alakítható és 
hasznositható. 

A régi Hungária Rt. vezetése a 
kilátástalan balkáni helyzet mi-
att visszalépett - 49%-os rész-
arányt képviselő - külföldi befek-
tetők miatt koncepcióváltoztatá-
sokkal próbálta megteremteni a 
rekonstrukció továbbfolytatásá-
nak feltételeit és anyagi forrásait. 
A koncepcióváltás egyik - utolsó 
- kísérlete volt az épületegyüttes 
gyógyszállóvá való hasznosítása. 
Ennek feltétele volt egy gyógyvi-

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ 
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SZÍNHÁZ 
SZEGED 
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
19 óra: Anamat szerelmesek - zenés komédia, 
fuhlxz Gyula-bérlet. 
BÁBSZÍNHÁZ. 
14.30 óra: Rizsa és Ibolya. Tündérkert-hérlet 

MÜZ1 
SZEGED 
BELVÁROSI MOZI NACYTEREM 
15.30,17.45 és 20 óra: A nemzet aranya. Színes 
amenlyu akciófilm. 
BELVÁROSI MOZI E1LMTÉKA 
16.15,18.30 és 20.45 óra: A vágy (örvénye. Színes 
spanyol film. » 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
16 és 20.30 óra: MisM'i HoniéskklgJ. Színes 
magyar film; 
18.15 óra: Kávé és ágpretta. Ft amenkai film. 
GRAND CAEÉ 
17 és 21 óra: Salam. Amerikai film; 
Dóra: Kőtutaj. Spanyol-ffittugál-hollarKi film. 
PLAZA CJNEMA CITY 
Nyóckez: 16.15,18.15,20.15,22.15óra. 
A nemzet aranya: 15,17.30,20,2130 óra. 
MM: 15.45,19.30,21.45 óra. 
Ocean sTWelve- Eggyel ná a rér. 13,15.15,17.45, 
20,22.30 óra. 
Hiígszam/: 14.30,16.30 óra. 
80 nap alatt a Ki! körül: 13.15,15.30,18,20.30 
óra. 
ÁMsátok meg Tirézanyut!: 14.45,17.15,19.45, 
2X15óra. 
Özönvíz: 13.30 óra. 
Rilar expressz: 14.15 óra. 
Nagy Sándor, a hóditií: 13.45,17,20.15óra. 
Amenkai taxi: 18.30,20..10,22.30 óra. 
A hihetetlen csalid: 14,16.45 óra. 
Rridget kmes: Mintlján metfriM: 17.45,20,22.15 
óra 
VÁSÁRHELY 
MOZAIK MOZI 
17.45 óra: RJar expressz. Színes, m. b amerikai 
animációs film: 
20 óra: Albtsatik meg Terézanyut! Színes magyar 
film. 
SZENTES 
17.30 óra: Már metánt héigyííkus a szomszédom. 
Színes, m. b amenkai akcKisigjáték; 
20 óra: Alién vs Ibedator. Színes, m. b. amenkai sci-
fi. 
MAKÓ 
19 óra: Apja lánya. Színes amenkai film. 

BA1ASTYA 
18 óra: Alién vs preáatat - A halál a ragadozó ellen. 
Színes, m. b. amerikai film. 
BORIJÁNY 
18 óra: Sziizet szüntess Színes, m. b. amenkai film. 
K1SZOMBOR 
18 óra: Arthur királv. Színes amenkai film. 
PITVAROS 
19ónr A hihetetlen család. Színes, m b. amerikai 
film. 

KÖZÉI FT 
SZEGEI) 
A szegedi csillagvizsgáló (Kertész u. I 
1K órától 21 óráig vána az érdeklódólet. 

Az egyetemi füvészkert (Lövölde út 42.) 
9 lírától lóoráifc 
a Szegedi Vulaspatk IKálvária sgt.l 
9 nrátiil 16 óráig varia látogatóit 

KONOKÉ 
SZEGED 
Az VwslíJcA Tanyáidban (Vadkerti tér 6.) 20 
órakor 
élő zenés nnsztalgiapaity. Hazigazda: tfecsemyés 
Robi. 

A Miu Miu Étterem és Virietéhen I Londoni lat. 
3.) 23 órakor Dl Alma (hinky, soul, hip-hop). 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGEI) 
A Somogyi-kimvtárban (Dóm tér 1-3.) a 
következő kiállítások nyüialc 
loldszini 
75 éve született Gross Arnold grafikus, valamint 
110 éve lelent meg előszót az U| »kik aniú 
folyóirat. Mindkét tárlat megtekinthető: 2005. 
lanuár 5-élg; 
90 éve született Benedek István író, orvos, 
polihisztor, valamint 
250 éve született fotetxs György, a keszthelyi 
Geoijjkon és Helikon alapüoia; 
100 éve született Tamkó Sirató Károly. Mindhárom 
kiállítás február 3-áig látható. 
3. emelet: 
„Egy gondolat hánt engemet. " Emlékezés fttöfi 
Sándorra. Megtekinthető: február 3-áig 

A Somogyi-könyvtár Csillag téri fiókkönyvtárában 
(Kereszttöltés u. 29.) megnyílt: 
Szened város helytörténete - állandó kiállítás 

A Somogyi-könyvtár Móra utcai fiókkömvtáníban 
(Mám u. 21.) megnyílt: 
luxushalóval a vil.ig korul cintmel Karai Zoltán és 
Viss Ibolya fotóihói készttett kiállítás. 
Megtekinthető: 2005. febniár 20-áig a könyvtár 
nyitvataitási ideiében (h, sz, csüt., p: 1.3 órától 17 
óráig kedd 9 órától 13 óráig). 

A Bartók Béla Művelődési Központban 
(Vörösmarty u. 3.) mefoiyúi 
Sonxigyi György festőművész kiállítása. A tárlat 
niegtekintluio: 2005. január 7-éig munkanapokon 
10 órától 18 óráig 

A Wagner Tcahazban megnyílt: 
Szabó Tibnt festó és grafikus kiállítása. A tárlat 
megtekinthető: 2005) január 12-éig nyitvatartási 
időben. 
A Csongrád megyei önkormányzat auláidban 

(Rákóczi tér 1.) megnyílt: 
Göblyös Róbert festőművész kiállítása. A tárlat 
megtekinthető: 2005. január 15-éig 
munkanapokon 10 órától 18 óráig szombaton 10 
óratói 13 óráig 

A Szabad Tér kiállitóterembcn (\ ktnr Hugó u. 5.) 
megnyílt: 
kiállítás Templomaink címmel di Tóth Rózsa 
művésztanár munkáiból. A tárlat megtekinthető: 
2005. január 20-áig hétköznap 9 órától 17 óráig 

A Pedagógiai Intézet és Rendezvényház aulájában 
(Közép fasor 1-3.) megnyílt: 
karácsonyi kedvezményekkel így állandó kiállítás és 
vásár Farkas Gyula festőművész olajfestményeiből. 
A kiállítás anyaga havonta átrendezésre kerül. A 
tárlat naponta 8 órától 20 óráig tekinthető meg 

A Pick szalámi- és szegedi paprikamúzeum (Felső 
Tisza part III.) 
keddtől szombatig 15 órától 18 óráig várja 
látogatóit. \fisárnap és hétfő szünnap. 

ALGYŐ 
A Szabadidőközpont főépületében (Téglás u. 
151.) megnyílt: 
az algyői repülős emléknap keretében Klárafalvi 
Aladár, a Szegedi Repülő Egyesület örökös 
tiszteletbeli tagiának az algyői repüléstörténeti 
állandó fotókiállítása. 1938 és 1968 között ugyanis 
a hangár épületében működött az algyői repülőtér. A 
családi archívumokhói összeállított fotókiállítás 
megtekinthető: munkanapokon 8 órától 16 óráig 

SZENTES 
A Koszta fózsef Múzeumban (Széchenyi liget 1.) 
megnyílt: 
Keleti eredetű népek hagyatéka Szentes környékén -
az SZTE regészhallgaünnak tanulmányi kiállítása. 
A tárlat 2005. május 18-áig látható, valamint 
a „Szentes undergmund" Ejy kisváros ifjúsági 
szubkultürái az 1990-es években. Megtekinthető: 
2005. január 31-éig 13 órától 17 óráig Hétfő 

MAKÓ 
A fózsef Attila Múzeumban IMegyeházi u. 4.) 
megnyit 
Karácsonyi ünnepkór - óvodás szemmel. A tárlat 
megtekinthető: január végéig hétfőn szünnap. 

CSONGRÁD 
A Tori lÁszlti Múzeumban (Iskola u. 2.) megnyílt: 
Várostörténeti évfordulók: 25. csongrádi napok és 
300 éves az egyházközség Megtekinthető: lanuár 
végéig hétfő szünnap, 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
A Tornyai )ános Múzeumban (Szántó K J. u. 
16-18.) megnyílt: 
kiállítás dt Soós László festményeiből. 
Megtekinthető: 2005. január 16-áig hétfő szünnap. 

ÓPUSZTASZER 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
náundójónak honfuglalástermében megnyit 
Tornyai lános festőművész müveiből válogatott 
kiállítás. A tárlat megtekinthető: 2005. február 28-
áig 

A szegedi fürdő gyógyászati részlege közkedvelt Fotó: Schmidt Andrea 

zes medence létesítése, ami 
egyébként előfeltétele is lett vol-
na a szálló 5 csillagos minősíté-
sének. Ennek megoldását az ak-
kori fürdővállalat - amely az rt. 
tagja is volt - újszegedi strand-
fürdőjén fúrt, és akkoriban csak 
az ottani meleg vizes medencét 
kiszolgáló - egyébként kihaszná-
latlan - , úgynevezett Dóra-kút 
jelentette volna. Elképzelés sze-
rint a kút vize a Tisza alatt a gáz-
és olajvezetékek átvezetéséhez -
ma is - használt polietilén csö-
vön került volna a szállóhoz. Az 
rt. munkatársai „kinyomozták", 
hogy a szálló és a Dankó-szobor 
közötti egykori terasz területe a 
telekkönyvek tanúsága szerint 
nem közterület, hanem a szálló 
tulajdonát képezi. így annak he-
lyén külszíni földmunkával a 
már korábban kialakított pince-
szint meghosszabbítható lett 
volna, és ott meleg vizes gyógy-
medencét alakítottak volna ki. 
(Esetleg üvegtetővel.) Ez idő tájt 
azonban a Dóra-kút vize nem 

volt gyógyvízzé minősítve, bár 
vegyésztechnikusi szinten is 
megállapították annak ásványi 
és vegyi összetételét, így annak -
hasonló összetételű vizekhez vi-
szonyított - gyógyhatását. (Dr. 
Wiltner Wilibald, a kékestetői 
Állami Szanatórium volt főigaz-
gatója szerint - aki éveken át a 
Mol akkori üdülőjében töltötte 
nyári szabadságát - az ország leg-
jobb hatásfokú gyógyvize volt.) A 
gyógyvíz használata azonban 
csak az OGYGYI által kiállított 
hivatalos tanúsítvány alapján 
volt lehetséges, aminek megszer-
zésére a fürdővállalatnak akkor 
nem volt pénze. (Kb. akkora lett 
volna, mint a víz átvezetésének 
költsége, cca. 5 millió forint, ak-
kori árszinten.) 

A szálló - egyéb funkcióinak 
megtartása mellett - elsősorban 
gyógyulni kívánó betegeket foga-
dott volna, kicsit hasonló mó-
don, mint az akkortájt a soproni 
nagyszállónál kialakított fogor-
vosi centrum, amit a hosszabb 

kezelést igénylő - főleg ausztriai 
- betegek vettek igénybe. (Ilyen 
tárgyalások egyébként helyben is 
voltak a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem és az rt. között, ami 
a járó beteg és a klinikai betegel-
látás köztes, speciális formája 
lett volna.) 

Tekintettel arra, hogy azóta -
újsághír szerint - a strandfürdő 
Dóra-kútjára az üzemeltető meg-
szerezte a gyógyvízzé történő mi-
nősítést, nem látszik akadálya 
annak, hogy a 12 éves elképzelés 
megvalósuljon. Gyógyszálló léte-
sítéséhez, illetve a fürdő- és 
egészségturizmus fejlesztéséhez 
feltehetően pályázati támogatás -
talán EU-s - is jobb eséllyel nyer-
hető el, amiért is a funkcióbőví-
tés javasolt módon történő fino-
mítása a gazdaságosság növelése 
érdekében is indokolt lenne. 
(Gondoljuk a szállodai férőhe-
lyek téli kihasználatlanságára is.) 

DR. BALOGH GÉZA, 
A RÉGI HUNGÁRIA RT. 

VOLT FŐMUNKATÁRSA 
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Petárdadurranások után 
Ülök a fotelben, újságot olvasok. Közben hallga-
tom a petárdák kisebb-nagyobb durranásait, im-
máron december eleje óta. Erre ébredek reggel, meg 
az ebéd utáni szendergésemből, sőt elvétve este tíz 
óra után is. 

Rendelet van a petárdázások szabályozására, 
de csak azért, hogy legyen mit áthágni. Rend-
őrt a környéken az utóbbi hetekben nem lát-
tam. A robbanások viszont egymást érik. A kö-
zelünkben lévő varroda aj ta jában is robbant 
egy nagyhatású petárda. Két huszonéves fiatal 
interpretál ta. A művelet végrehajtása u tán el-
fu to t tak a közeli épület sarkáig, és elbújva les-
ték a hatást . 

Jó üzlet lett a r iadalomkehés. A legális és ille-
gális kereskedők újsághirdetésekben hívják fel 
magukra a figyelmet. Horribilis (nem éppen ve-
szélytelen) pirotechnikai arzenál halmozódott 

fel a fiatalabb generáció kezében. Soha ennyi 
petárda nem robbant a városban, széles e hazá-
ban. 

Sok a baleset. „Ilyen eszközöket nem lenne sza-
bad az ember kezébe adni." - nyilatkozta egy orvos 
a tévében. Osztom a véleményét. 

Néhány idős, beteg ember szóvá tet te a Kiste-
leki utcában: „A huzamos ideje tartó durrant-
gatások felborították a nyugalmamat , ront ják 
az egészségi ál lapotomat ." Érthetetlen, hogy 
miért ilyen megalkuvók a hatóságok a megelő-
zésben. Miért nincsenek szankciók a petárdá-
zást szabályozó rendelet megszegőivel szem-
ben? 

És az üzlet megy tovább, a lakosság jelentős ré-
szének kárára, felháborodására. 

TAKÁCS JÓZSEF, 
SZEGED 

Visszaveszik az ajándékot 
A 2004 december 31,-i szá-
mukban megjelent „Visszave-
szik a karácsonyi ajándékot" cí-
mű írásukban a fogyasztóvédel-
met érintő több kérdésben ha-
tározottan állást foglaltak. Vé-
leményünk szerint az ajándé-
kot vásárló fogyasztók megté-
vesztését eredményezheti cik-
kük tartalma, ezért néhány fo-
galom pontosítását célszerűnek 
tartjuk. 

Az írás a karácsonyi ajándékok 
cseréjét „reklamáció" intézésé-
nek fogalmazza meg és a tör-
vényre hivatkozva erre három-
napos határidőt jelöl meg az áru-
sok részére kötelező jelleggel. A 
jelenleg hatályos jogszabályok e 
kérdést az elmúlt évben egyértel-
műen szabályozták a szavatos-
ságról illetve a jótállásról szóló 
rendeletekben, ahol a polgári tör-
vénykönyv paragrafusai az irány-
adók. 

A fentiek figyelembevételével 
tehát megfogalmazhatjuk, hogy 
a „karácsonyi ajándék" színe, fa-

zonja, mérete vagy márkája nem 
tetszése önmagában nem lehet 
cserére jogosító reklamáció tár-
gya, de a kereskedők üzleti meg-
fontolásból ennek eleget tehet-
nek. Szerencsére egyre több ke-
reskedő készségesen teljesíti a 
vásárlók ilyen irányú igényét. 

Reklamációt érvényesíteni ki-
zárólag hibás teljesítés esetén jo-
gosult a vásárló a szavatosság és 
a jótállás érvényes szabályai sze-
rint. 

A vitatott írásban ruházati ter-
mékeknél említésre kerül a ga-
rancia, pedig ezek a termékek 
nem tartoznak a jótállás (garan-
cia) hatálya alá. Rájuk a szava-
tossági rendelet vonatkozik. 

Jótállás esetén minden alka-
lommal, „jótállási jeggyel" kell 
rendelkezni, és reklamációt csak 
ezzel lehet érvényesíteni. A cikk-
ben szereplő kenyérsütő gép ese-
tén hibás teljesítésről van szó, 
mert a kenyeret nem süti meg, 
ezért a jótállás szabályai alapján 
kell eljárni. E szerint a csere há-

rom napon belül kötelező. A ren-
delet a továbbiakban javításról il-
letve elállásról rendelkezik. A 
reklamált áru ellenértékének le-
vásároltatása azonban szabályta-
lan. 

Jó tudni, hogy kötelező jótállás 
csak a tízezer forintot meghala-
dó, a rendelet mellékletében sze-
replő termékekre vonatkozik, ki-
véve, ha az alacsonyabb értékű 
termékre a gyártó jótállást vállal. 

A kereskedelemi munka szín-
vonala folyamatosan javul és 
egyre többször tapasztaljuk, hogy 
rugalmasan, gyorsan intézik a 
reklamációkat, bár a jogszabályi 
változások ismerete eléggé hiá-
nyos. 

Mi annak örülünk, ha a fogyasz-
tó a jogait tudja és panaszait szak-
szerűen orvosolják. 

Pontosító észrevételünket en-
nek érdekében tettük meg. 

DÉKÁNY LÁSZLÓ, 
AZ ORSZÁGOS FOGYASZTÓ-

VÉDELMI EGYESÜLET 
CSONGRÁD MEGYEI ELNÖKE 


