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SIMPLY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ Az auschwitzi haláltábor fölszabadításának 60. évfordulóján 

Kiállítás a piaristáknál 
Ötven fotó, plakátok, anya-
könyvek és rendőrségi határo-
zatok másolatai láthatók a sze-
gedi piarista gimnázium holo-
kausztkiállításán. A rendezők 
célja: figyelmeztetni a ma is 
könnyen elharapódzó idegen-
gyűlölet veszélyeire. 

Az auschwitzi koncentrációs tá-
bor fölszabadításának 60. évfor-
dulóján holokausztkiállítással 
emlékezik meg az áldozatokról a 
szegedi Dugonics András Piaris-
t a G i m n á z i u m . Károlyi Attila, a z 
iskola történelemtanára elmond-
ta: ötven nagyméretű fotó, s 
mintegy harminc levéltári doku-

mentum másolata bemutatásá-
val emlékeztetnek a második vi-
lágháború idején történt szerve-
zett népirtásra. 

- Egyházi, keresztény iskolánk, 
szellemiségének megfelelően kö-
zösséget vállal minden népcso-
porttal, amelynek szenvedése ál-
dozattá válik - mondta a pedagó-
gus, aki a történelemtanárok 
egyletének megyei csoportveze-
tője is egyben. A korabeli anya-
könyvek, rendőrségi dokumen-
tumok, gettóban kiállított hatá-
r o z a t o k , p l a k á t o k , t ö r v é n y i d é z e -
tek teszik a mai ember számára 
is elképzelhetővé a hat évtizede 
történteket. 

Károlyi Attila szerint nagyon 
fontos, hogy a fiatalok egy részé-
ben ma is könnyen fölkelthető 
idegengyűlölettel szembeállítsák 
a diktatúrák működésének rette-
netes következményeit, amelyek 
akár népirtáshoz is vezethetnek. 
Erre hívja majd föl a figyelmet a 
gimnázium soron következő ki-
állítása is, amelynek tárgya a dél-
vidéki magyar bevonulást követő 
mészárlás lesz. 

A piarista gimnázium holoka-
usztkiállítása két hétig tekinthe-
tő meg az iskola aulájában. Ér-
deklődő csoportoknak tárlatve-
zetést is tartanak. 

NY. P. 
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Bálint Sándor a Műhelyben 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Somogyi-könyvtár kiadásában megjelenő város-
történeti szemle, a Szegedi Műhely nemrégiben 
napvilágot látott legfrissebb számában a 25 évvel 
ezelőtt elhunyt Bálint Sándor szülőházáról ír Ozs-
váthné Csegezi Mónika. Tamasi Mihály a Keresz-
ténydemokrata Néppárthoz csatlakozott néprajz-
tudós 1945. november 25-én a Szegedi Hírlapban 
publikált elfeledett cikkét elemzi. Horváth János 
1964-es müncheni találkozását eleveníti fel Bálint 
Sándorral, Varga Rozáha, nagybátyjára, „a legszöge-
dibb szögedire" a családi dedikálások feleleveníté-
sével emlékezik. A Móra-év kapcsán Föltámad-e 

Hannibál? címmel Vészits Andrea írt tanulmányt. 
Apró Ferenc két dolgozatával is szerepel a kiad-
ványban: Tömörkény, Móra és Juhász a Fekete Má-
riáról, valamint Aforizmák Móra Ének a búzame-
zőkről című regényében. Az Adalék rovatban T. 
Ágoston László Lenkey és Szeged, Tóth Antal Szak-
rális emlékek a röszkei tanyavilágban, Rakonczai 
János Niklai Ferenc, Bálint László Janikovszky Béla 
és Borvendég Béla Kegyetlen kegyelet című írása 
szerepel. Erdei Ferenc és Nagy István levelezéséből 
Péter László ad közre jegyzeteivel. A Szemle rovat-
ban Kahler Frigyes A célszemély: Bálint Sándor, va-
lamint Antal Tamás a Bibó István egyetemi előadá-
sai 1942-1949 című kötetről ír. 

A régió betegellátását szolgálja majd egy 
Szegedre álmodott új, magas szintű szol-
gáltatásokra képes klinikai tömb, felépí-
téséhez uniós támogatásra számítanak. Ad-
dig is apróbb-nagyobb lépésekben közelítik 
a jelenleg szétforgácsolt ellátás egysége-
sítését. Mindebben szorosan együttműkö-
dik a szegcdi önkormányzat és az egye-
tem. 

Nagy ívű fejlesztési terv koncepciója készült 
el a közelmúltban, amely magába foglalja egy 
új, korszerű klinikai tömb felépítését is Sze-
geden - mondta dr. Lonovics János professzor 
a lapjainkban nemrég megjelent interjújá-
ban. 

Uniós százmilliárdok 
Az SZTE orvoscentrumának elnöke 40-45 

milliárdos, uniós támogatást is magába fog-
laló fejlesztésről beszélt, amelyben a szegedi 
önkormányzattal együttműködésben egysé-
gesítik a jelenleg szétforgácsolt betegellátást 
és megerősítik Szeged egészségügyi régióköz-
pont szerepét. 

- Azt kell látni, hogy a kormányzati cél a 
2007-től megháromszorozódó uniós támo-
gatások decentralizálása, ami számunkra 
már most előírja, hogy saját hosszú távra 
szóló tervekkel rendelkezzünk - magyarázza 
Botka László. A szegedi polgármester több 
százmilliárd forintra teszi azt az összeget, 
ami 2007 és 2013 között fejlesztési célokra a 
dél-alföldi régióba áramlik. Az öt hazai régió-
központra, illetve Budapestre vonatkozóan 

átfogó és egységes programok készülnek a 
második Nemzeti fejlesztési tervben. A Sze-
ged központú régió koncepciójában az inf-
rastrukturális, valamint gazdasági beruházá-
sok mellett és azokkal összefüggésben az 
egyetemfejlesztés is kiemelten szerepel. En-
nek része Szegeden egy új klinikai központ 
felépítése. 

Megszűnik a széttagoltság 
- Eddig is mindenki tudta a szakmában, 

hogy nem egészséges dolog a betegellátás 
széttagoltsága, ami a szervezetre is vonat-
kozik és a kubatúra, az épületek szétapró-
zottságát is jelenti. Ésszerűtlen párhuza-
mosságokat rejt, egyszersmind hiányzó el-
látásokat, ráadásul igen drága a működte-
tése - mondja a polgármester. - A változta-
tásokat persze ütemezni kell. Három fázist 
képzeltünk el. Rövid távon, 2002 és 2006 
között is sok minden történik, de az igazán 
nagy fejlesztések 2007-től következnek. A 
rövid távú program egyik eleme persze 
szintén a fejlesztés, a 2,5 milliárdos, jelen-
legi kórházrekonstrukció, amelyre az álla-
mi és uniós támogatások mellett az önkor-
mányzat is erőn felül, mintegy egymilliár-
dot áldoz. 

Az önkormányzat és az SZTE 2003-ban 
kötött megállapodásának tartalma a program 
második fázisa: összehangolt terv szerint ki-
szűrik a két rendszer - az önkormányzati és 
az egyetemi intézmények - párhuzamossága-
it, a túlzott kapacitásokat, illetve megterem-
tik az eddig a régióban hiányzó ellátási ele-

meket. - Az első lépéseket már megtettük, a 
gyermekkórház és -klinika integrációját, az 
egységes műveseközpont kialakítását, vagy a 
fogászati ellátás fogklinikára telepítését soro-
lom ide - mondja Botka László. - Az új kór-
házigazgató és az orvoscentrum vezetőinek 
együttműködésével néhány hónapon belül 
elkészül a terv, pontosan mikor mit kell ten-
ni a folytatás érdekében. 

Ki mit tud legjobban 
Az integráció nem könnyű feladat, sokféle 

apróbb-nagyobb döntést igényel és sokan 
vannak az ellenérdekeltek. Botka László azt 
hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban nincs 
szó az önkormányzati kórház működtetésé-
nek átadásáról - az ellátás szakmai össze-
hangolása folyik. 

A távlati, 2007-től megvalósuló tervben 
szerepel az új regionális klinikai központ fel-
építése. Az egységesülő ellátásban a munka-
megosztás is körvonalazódott már. Nem vé-
letlenül fejlesztik most a kórház pszichiátri-
ai, addiktológiai, fertőző, urológiai részlegét, 
valamint a műtőblokkot - ez utóbbit a máig 
hiányzó, úgynevezett egynapos sebészeti el-
látás megszervezése céljából is. Az integráci-
óban szintén a kórházra hárulnának a reha-
bilitációs feladatok. Az aktív betegellátás -
diagnosztikai, manuális és konzervatív töm-
bökben - pedig az egyetemen koncentrálód-
na, s ennek feltétele az új klinikai központ 
felépítése - valóságos, mai, klebelsbergi 
álom. 

S. E. 

Pályázatot írtak ki a bábszínház igazgatói posztjára 

Nem várható 
nagy vetélkedés 

Egységesül a betegellátás Szegeden 

Uj klebelsbergi álom 

A gycmekkórház dolgozói január elsejétől inint a klinika B részlegén ápolják a kis betegeket Fotó: Káinok Csaba 

Hamarosan véget ér a szegedi 
bábszínház vezetőjének máso-
dik igazgatói ciklusa, ezért az 
önkormányzat pályázatot írt ki 
a poszt betöltésére. 

A Művelődési Közlönyben hama-
rosan megjelenik a szegedi Kövér 
Béla Bábszínház igazgatói posztjá-
ra kiírt pályázat. A teátrumot 
1995 óta Kövér László, az intéz-
mény névadójának fia vezeti, aki 
gyerekkorától kezdve részt vesz az 
1944-ben alapított együttes mun-
kájában. Az ő irányításával sike-
rült az amatőr csoportot profi tár-
sulattá fejleszteni. Bábszínészkép-
ző stúdió indult, melynek köszön-
hetően ma már nem jelent gondot 
az utánpótlás. Az együttest koráb-
ban szakmai támadások is érték, 
akadtak olyan vélemények, ame-
lyek szerint nem tudtak lépést tar-
tani a modern bábművészettel. 
Ugyanakkor az elmúlt években 
voltak előremutató kezdeménye-
zések is, például különleges pro-
dukciókat hoztak létre felnőttek 
számára. A bábszínház Tisza La-
jos körúti épületében jelentős fej-
lesztések indultak, új öltözőket, 
kamara játszóhelyként is használ-
ható próbatermet alakítanak ki 
több szakaszban - egyelőre saját 
erőből. 

Az intézmény teljes éves költ-
ségvetése nem éri el az 50 millió 
forintot - ebből a működési és a 
bérköltségek levonása után nem 
sok marad új produkciókra. Je-
lenleg tízen dolgoznak közalkal-
mazotti státusban, hat főt pedig 
vállalkozói szerződéssel foglal-
koztatnak. A város gazdasági 
helyzetére hivatkozva tavalyelőtt 
leállította az önkormányzat azt a 
korábban elindított felzárkózta-

tási programot, amelynek kere-
tében évente két fővel növeked-
hetett volna az intézmény közal-
kalmazotti létszáma. Az igazga-
tói posztra valószínűleg újra pá-
lyázó Kövér László szerint az ön-
kormányzati támogatás tekinte-
tében a hazai bábszínházak kö-
zött a szegedi a sereghajtók közé 
tartozik. Debrecenben például 
közel kétszer akkora költségve-
tésből 25 fős társulat működik. 

A szegedi bábszínház az elmúlt 
tíz évben bejáratott bérleti rend-
szert alakított ki, ennek köszön-
hetően évente mintegy húszezer 
fizető néző látja az előadásait. 
Nemcsak Csongrád, hanem 
Bács-Kiskun és Békés megyéből 
is fogadnak szervezett gyermek-
csoportokat. Szívesen tájolnának 
is, de nincs hozzá megfelelő jár-
művük, így a költségeik túl ma-
gasak lennének. Ennek ellenére 
az ősszel három nagy sikerű elő-
adást is tartottak Erdélyben, Kéz-
divásárhelyen és környékén, 
ahova visszahívást kaptak. 

Az igazgatói poszt betöltésére 
kiírt pályázatra a közlönyben va-
ló megjelenés után 30 napig, az-
az várhatóan március közepéig 
lehet jelentkezni. A kulturális bi-
zottság már döntött a pályázati 
anyagokat véleményező szakér-
tői testületről, amelynek tagja a 
Budapesti Bábszínház igazgató-
ja, a békéscsabai bábtársulat volt 
vezetője, az NKÖM színházi osz-
tályának vezetője és az intéz-
mény közalkalmazotti tanácsá-
nak delegáltja. Egyelőre nem le-
het tudni, hány jelentkező lesz, 
de az intézmény helyzetét isme-
rők szerint nem várható nagy ve-
télkedés. 

H. ZS. 

A szegedi bábsz ínház t á r su la ta Fotó: Ftollósi Zsolt 
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