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A szentesi kórház orvosa és volt igazgatója ártatlannak mondja magát 

Geönczeöl és Kovács az ítéletről 

Gcönczeöl Tibor baleseti sebész szerint a vajdasági betegek csak Szentesen juthat- Kovács Ágnes úgy érzi, t izenkét év munkája ve-
tak megfelelő orvosi ellátáshoz Fotó: Tésik Attila sze t t e l Fotó: Tésik Attila 

KÖRKÉP 

FORRÁSKÚT. Harmincöt fővel, 
Ocskő Diána elnökletével 
megalakult a Forráskút! 
Lóbarátok Egyesülete. Az 
egyesület cclja a lovassport 
meghonosítása, erősítése. Az 
egyesület az önkormányzattól 
egyhektáros területet kap 
használatba, ahol gyakorló- és 
versenypályát alakít ki. A 
lóbarátok tervezik amatőr 
fogathajtó és 
lovassági-ügyességi verseny 
szervezését, melyet néhány 
magasabb szintű lovas- és 
fogatbemutatóval kívánnak 
nívósabbá tenni már ebben az 
évben. 

MÓRAHALOM. Az elmúlt héten 
országos Tóth 
Menyhért-emlékversenyt 
tartottak Kecskeméten, a Cifra 
Palotában. A mórahalmi 
születésű Kossuth díjas 
festőről elnevezett versenyen a 
várost háromfős csapat 
képviselte - Kois Nóra, Balogh 
Emese cs Nagy Hajnalka - , 
vezetőjük Koisnc Körösi Rozália 
volt. A versenyben a 
mórahalmi iskolások clsó díjat 
értek el. 

RÖSZKE. Az cgcszscghctcn 
holnap reggel 7 és 8 óra között 
dr. Patkós Róbert az egyes 
számú háziorvosi rendelőben 
vérvételt és szűrővizsgálatokat 
végez. Szintén vérvételre, 
valamint allergia- és 
vashiányszűrésre 
jelentkezhetnek a röszkeiek a 
gyermekorvosi rendelőben dr. 
Huszár Erikánál negyed 
nyolctól. Ultrahangvizsgálatra 
a tanácsadóban lesz lehetőség 8 
és 14 óra között, a vizsgálatot 
dr. Ádám Edit végzi. Dr. Kajtár 
István a kettes számú 
rendelőintézetben 
terhesdiagnosztikára 11 és 16 
óra között várja az 
érdeklődőket. 
Reumatológiai vizsgálaton 9 és 
12 óra között vehetnek részt a 
gyermekorvosi rendelőben dr. 
Varga juditnál. A légzésfunkció 
mérésére dél cs egy óra között a 
gyermekorvosi rendelőben, 
tüdószűrcsre pedig a kettes 
számú háziorvosi rendelő előtt 
álló buszban lesz lehetőség 
9-től 14 óráig. 

SZEGED. Az Orpheus 
Állatvédő Egyesület által kiírt 
állatbarát meseíró pályázatra 
összesen 1524 alkotás 
született. A pályamunkák 
jelentós része a környező 
országok magyarlakta 
területeiről, Szlovákiából, 
Romániából, Szerbiából 
érkezett. A 10 év alatti 
korosztály első helyezettje 
Polanek Evelin Aradról, a 
második Szász Róbert 
Pozsonytól, a harmadik 
helyezett a kaposvári Sárdi 
Alexandra. A 10 éven felüliek 
közül az clsó Pctcrffy Márta lett 
Pátyról, második Ruday 
Dorottya Gödöllőről, harmadik 
Dudás Bence Dorogról. A 
díjazottak nyári állatbarát 
táborozást, á l latmintás 
arany-és ezüst gyűrűket, újság 
előfizetéseket, 
könyvutalványokat nyertek. 
A pályázók művei a 
www.zug.hu internetes oldalon 
olvashatók. 

A Millenniumi Kávéházban ma 
este 6 órától Eródcpítcszct a 
XX. században címmel 
vetítéssel egybekötött 
könyvbemutatót tart Szabó 
József János a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem 
tanára. Ugyanitt este 8 órától a 
Túrák és képek sorozatban 
Fejes Csaba diaképes 
előadását láthatják Iránról. 

ZSOMBÓ. Ma este 7 órától, a 
„Zsombói esték" sorozat 
keretében, Farkas Líviusznak és 
barátainak képes 
élménybeszámolóját láthatják a 
Fogarasi havasokról a zsombói 
lózsef Attila Művelődési Ház 
klubjában. Az előadásra a 
belepés díjtalan. 

Két év börtönbüntetésre ítélte a 
Szegedi Városi Bíróság a szen-
tesi kórház orvosát, míg volt 
igazgatója két év felfüggesztett 
börtönt kapott különösen nagy 
kárt okozó csalás miat t . Az érin-
tet tek értetlenül állnak az ítélet 
előtt, amely nem jogerős. La-
punknak dr. Kovács Ágnes el-
mondta, nem érzi magát bű-
nösnek, míg dr. Gcönczeöl Ti-
bor baleseti sebész úgy véli, po-
litikai indíttatásból kezdődött 
ellenük vizsgálat. 

A szentesi kórház baleseti sebé-
szeti osztályán 1997 és 2001 
között 173 vajdasági magyar be-
teget gyógyítottak, a tervezett 
beavatkozásokat sürgősségi ellá-
tásként tüntettek fel. Minden 
más orvosi kezelésért fizetniük 
kellett volna az államközi meg-
állapodás értelmében a külföldi 
pácienseknek, így azonban az 
egészségbiztosító hatvanötmil-
liö forintot utalt át a kórháznak. 
A Szegcdi Városi Bíróság ítélete 
szerint különösen nagy kárt 
okozó csalás és magánok-
irat-hamisítás miatt az ügy első-
rendű vádlottját, dr. Geönczeöl 
Tibort két év börtönre és két év 
közügyektől való eltiltásra, míg 
a másodrendű vádlott dr. Kovács 
Ágnest hasonló bűncselekmé-
nyek miatt bűnsegédkent négy 
év próbaidőre felfüggesztett két-
éves börtönbüntetésre ítclte. Az 
érintettek értetlenül állnak a 
történtek előtt, mindketten be-
jelentették: fellebbezést nyújta-
nak be. 

Kovács Ágnes lapunknak el-
mondta, felháborítónak tartja a 

A hét eleje óta ismét közlekedik 
a komp Tápénál. A gyalogosok 
63, az autósok 340 forintért 
kelhetnek át a Tiszán. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy hónapig pihent a tápai 
komp Január 31 -én kikötötték, s 
csak február 28-án, azaz tegnap 
tették vízre. A nagy hideg miatt 
befagyott a folyó, s így pihenőre 
kényszerültek a tiszai hajózók, 
révészek is. /aksa Sándor, a kom-
pot üzemeltető Sadar Kft. ügyve-
zető igazgatója elmondta, a va-
sárnapi ítéletidőben, amikor a 
korábban kikötött kompot elen-
gedték, a szerelvény a folyó köze-
pén megakadt valamiben, így a 
szakadó hóban cs a tomboló szél-

határozatban foglaltakat. Úgy fo-
galmazott, ö nem egyezett bele 
abba, hogy a főorvos csaljon. 
Hozzátette: mint a kórház akko-
ri vezetőjét legfeljebb az ellenőr-
zés elmulasztása terhelheti, 
ezért nem tekinti magát bűnse-
gédnek. Nem tartja helyes eljá-
rásnak, hogy a vád bizonyítása 
során egyetlen külföldi beteget 
hallgatott meg a bíróság. Kovács 
Ágnes tizenkét évig vezette az in-
tézményt, igazgatóként mozgal-
mas esztendőket és sikerrel meg-

ben egy órát küzdöttek a vízen, 
mire kiszabadították. A négyhe-
tes kényszerű szünet 200-300 
ezer forint bevételkiesést jelen-
tett a cégnek. 

Hétfő délelőtt fél tizenegykor 
csak egy utazó várta a túlpartról 
lassan hömpölygő, kékes füstöt 
eregető kompot. Az időközben 
kikötő vízi járművön dolgozó 
egyik férfitól megtudtuk, reggel 
óta eddig a gátőrt vitték át, majd 
a szomszédos sertéstelep főnökét 
és két alkalmazottját. Jaksa Sán-
dor hozzátette, a komp minden 
órában „egészkor" indul a szege-
di oldalról és félkor fordul vissza 
a túlpartról. A gyalogosok 63, a 
személykocsival érkezők pedig 
közel 340 forintért kelhetnek át 
a Tiszán. 

vívott nagy feladatokat tud maga 
mögött, most azonban úgy érzi: 
munkájának eredménye dara-
bokra hullott, bár a szíve közepe 
volt Szentes. Lapunknak el-
mondta azt is, most Budapesten 
dolgozik, a szakmában talált 
megfelelő állást. Erőt ad számára 
az a tény, hogy a családja, barátai 
vele vannak, és bízik benne, 
hogy hamarosan megnyugtatóan 
rendeződik a sorsa. 

Geönczeöl Tibor úgy véli, po-
litikai indíttatásból kezdődött 

Ú j vezetője van a nagylaki vám-
hivatalnak: Lesznyák Judit szá-
zados a délkeleti határszakasz 
egyetlen női parancsnoka. A fi-
atalasszony azt mondja, előd-
jének határozott , de emberséges 
stílusát igyekszik követni a 
poszton. 

Lesznyák Judit mindenekelőtt 
családi indíttatásból lett pénz-
ügyőr: nagybátyja biztatta, aki 
annak idején már nyugállo-
mányban volt. Elismeri, kissé 
szokatlan egy nőtől ez a pályavá-
lasztás - ő maga ráadásul ellen-
érzéssel viseltetett mindenféle 
egyenruha, még a középiskolai 
matrózblúz iránt is - , ám azt 
mondja, mostanra nem tudná el-
képzelni az életét másként. Pedig 
munkája során még baleset is ér-
te: egyik kollégája néhány évvel 
ezelőtt lábon lőtte szolgálati 
pisztolyával. Mosolyogva jegyzi 
meg: „Üzenem a csempészek-
nek, hogy a fegyvertől sem fé-
lek!" A száztizenöt nagylaki 
pénzügyőr és közalkalmazott kö-
zül egyébként összesen hatan 
tartoznak csupán a szebbik nem-
hez, a délkeleti határszakaszon 
pedig jelen pillanatban Lesznyák 
Judit az egyetlen női parancs-
nok. 

A fiatalasszony 1993 novem-
berében lett pénzügyőr, és az első 
naptól fogva Nagylakon dolgo-
zott. A szaktanfolyam elvégzését 
követően először határszolgála-
tot teljesített - ekkor lőtték át a 
lábát - , aztán a vámosztály, majd 
a személyzeti osztály előadója-
ként tevékenykedett. Kisfia 
2001 -ben született meg, vele egy 
évig maradhatott otthon. Vissza-
térése után az akkori parancs-
nok, Wentzel Ágoston helyettese 
lett, majd rá fél évre a battonyai 
átkelő parancsnokává nevezték 
ki. Amikor elődje úgy döntött, 
nyugállományba vonul, kérésére 
őt nevezte ki utódjául a regioná-
lis vámparancsnok. 

ellenük vizsgálat. Szerinte nem 
a gyógyítás módjának megkér-
dőjelezése volt az eredeti cél-
pont, hanem a szentesi kórhá-
zat érte valamilyen más okból 
retorzió. A főorvos elmondta, 
az eljárás során tanúként meg-
hallgatott OEP ellenőrzési fő-
osztályvezető szerint nem volt 
még példa arra, hogy büntető-
üggyé váljon egy egészségbizto-
sító és kórház közötti elszámo-
lási vita. A neves baleseti se-
bész szerint a határon túl élő 

A parancsnok asszony a csem-
pészeknek üzeni: a fegyvertől 
s e m fé l Fotó: Gyenes Kálmán 

A hivatalosan tavaly december 
közepén kinevezett új vámpa-
rancsnok elődje vezetési stílusát 
igyekszik követni. Mint fogal-
maz, Wentzel Ágoston a beosz-
tottakkal következetes, de em-
berséges volt, irányítása alatt na-
gyon jó csapat kovácsolódott ösz-
sze Nagylakon. Másik követésre 
érdemes tulajdonsága - mondja 
- a szigorúság volt: ennek kö-
szönhető, hogy ma már a csem-
pészek nemigen kockáztatnak, 
inkább másutt próbálkoznak át-
vinni az árut. Az emlékezetes ká-
bítószerfogások a gárdának óriási 
sikerélményt jelentettek, effélék-
re azonban ma már nemigen van 
példa. Lesznyák Judit a közel-
múlt tól mindössze egy hétezer 
kartonos cigarettacsempészési 
kísérlet lefüleléséről tudott be-
számolni nekünk; a szállítmány 
egy kamionban érkezett, kollégá-
inak a jármű súlyfeleslege vált 
gyanússá. Mindenesetre néhány 
év, és a nagylaki átkelő még csen-
desebb lesz: Románia csatlako-
zik az unióhoz, és a román-ma-
gyar határ mindössze közös eu-
rópai belső határ lesz, így jóval 
kevesebb lesz itt a feladat. Lesz-
nyák (udit azért azt szeretné, 
hogy a csapat addig ne széledjen 
szét, és a váltást követően is ta-
lálja meg a helyét mindenki - le-
hetőség szerint a pénzügyőrség 
szervezetén belül. 

SZABÓ IMRE 

magyar betegeknek a saját or-
szágukban esélyük sem lett vol-
na a számukra megfelelő orvosi 
ellátásra, Ceönczeöl az általa 
végzett műtéteket természetes 
segítségnyújtásnak tekinti. A 
szentesi kórház sürgősségi bal-
eseti osztályán harmincnégy 
éve praktizáló főorvos folytatja 
tevékenységét: gyógyít. Nyilat-
kozata szerint az ítélet ellen ál-
tala bejelentett fellebbezés pe-
dig önmagáért beszél. 

BLAHÓ GABRIELLA 

HÍREK 
RÉVÉSZ MIHÁLY 
AZ OKTATÁSRÓL 
Az önkormányzat idei 
költségvetése a korábbi összegek 
többszörösét fordítja oktatásra -
mondta tegnapi 
sajtótájékoztatóján Révész 
Mihály. Az MSZP szegedi 
frakciójának vezetője, az oktatási 
bizottság elnöke hangsúlyozta: a 
pedagógusok 14 százalékos 
béremelést kapnak és csupán egy 
pedagógusi állás szűnik meg. A 
politikus kiemelte: központi 
normatíva 2000-ben az iskolák 
kiadásainak 60 százalékát 
fedezte, 2004-ben már 67 
százalékát, vagyis a tendencia 
emelkedő. 

EMBERARCÚ VÁLLALKOZÁS 
A kereskedelmi és iparkamara 
humánklubjában Emberarcú 
vállalkozás a tudásalapú 
társadalomban címmel tart 
előadást ma délután 3 órától 
Szügyi György, az 
Euromenedzscr Tanácsadó és 
Képzési Központ igazgatója 
Szegeden, a Novotel Hotelben. A 
rendezvényen egyebek mellett a 
hagyományos életciklus 
felgyorsulásáról, a szakmaváltás 
szükségszerűségéről és a 
munkahelyi hibázás kezeléséről 
hallhatnak az érdeklődők. 

SÁGVÁRI-KIÁLLÍTÁS 
Ötvenedik tanévét ünnepli a 
szegedi Ságvári Endre Gyakoroló 
Gimnázium. A jubileumra 
szeptember óta tartó 
rendezvénysorozattal hívják föl a 
figyelmet. Most a gimnázium 
történetét bemutató kiállítás 
nyílik a Móra Ferenc Múzeum 
Fekete Házában. Zomtóri 
István, a történeti osztály 
vezetője (maga is egykori ságváris 
diák) tájékoztatása szerint az 
ország legrangosabb középiskolái 
közé emelkedő gimnázium 
múltját, eredményeit, jeles 
személyiségeit reprezentáló 
tárlaton régi tablók, fotók, 
tankönyvek, kiadványok mellett 
egykor használt taneszközöket is 
láthat majd a közönség. A 
kiállítást március 4-én, 15 órakor 
nyitják meg. Még kevesen tudják, hogy ismét jár a tápai komp Fotó: Schmiát Andrea 

A jég anyag) kárt is okozott 

Elindult a tápai komp 
Az új nagylaki vámparancsnok elképzeléseiről 

Lesznyák Judit 
elődje nyomdokain 

http://www.zug.hu

