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A makói kórházban már a múlt héten elrendelték a látogatási t i lalmat Fotó: Gyenes Kálmán 

tiszti főorvos erre hívta fel a kór-
házak és klinikák vezetőinek fi-
gyelmét. 

A gyermekklinika igazgatója, 
Túri Sándor megerősítette: az 
egész házban látogatási tilalmat 
rendelt el, mert az utóbbi időben 
megszaporodott a tüdőgyulladá-
sos megbetegedések száma. Azt 
mondta, ilyenre már máskor is 
akadt példa, mert úgy ítélte meg, 
hogy a bent fekvő kis betegeknek 
ez az érdekük. 

figyelnek a h á z i o r v o s o k r a 
A tervek szerint március 20-áig, de ha a járványveszély indokolja, akár en-
nél tovább is tiltják a látogatást a makói kórház belgyógyászati, valamint a 
gyermek- és újszülöttosztályán - tudtuk meg Bakos Gábornétól, az intéz-
mény orvosigazgatójától. A kórház vezetői folyamatosan figyelik a térség 
háziorvosi jelentéseit, és a tisztiorvosi szolgálat jelzéseit, hiszen éppen az 
influenzagyanús tünetek megjelenésekor rendelték el a látogatás tiltását. 
Az orvosigazgató hozzátette: amennyiben az ÁNTSZ adatai indokolják, akár 
a tervezettnél hamarabb is feloldhatják a tilalmat, de ha a helyzet súlyos-
bodik, akár más osztályokat Is elzárhatnak a látogatóktól. 

Szegeden április 22-én, 
a Vásárhe ly i Pál u t c á b a n (a volt konzervgyár területén) 
nyíló 

rnvnn I 
I _J RUHÁZATI ÁRUHÁZBAN 

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK 
Érdeklődni napközben, 9-18 óra között 
a 30/388-5370 telefonszámon. 

A Korona után erdélyi iskolákat újít fel 

Romániábanis 
dolgozik a KESZ 
A makói Korona üzletközpont 
után újabb, uniós pénzből tá-
mogatott építkezéseken dolgo-
zik a KÉSZ Kft. - Romániában. 
A cég erdélyi iskolák fölújítását 
vállalta, de reméli, az Inter-
reg-források révén újabb makói 
beruházásokban is részt vehet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A határ menti partnerség jegyé-
ben meghirdetett Phare-CBC 
program támogatta a napokban 
átadott Makói Üzleti- és Szolgál-
tató Központ kialakítását. Az 
építkezésen a generál-kivitelező 
szerepét a KESZ Kft. vállalta. 
Szalados László, a cég kereske-
delmi igazgatója szerint nem ér 
hátrány senkit amiatt, hogy ez a 
pályázati forrás immár hazánk 
számára megszűnt. 

- Az elkövetkezendő több mint 
tíz esztendőben az Interreg-alap-
ból számos beruházásnak kell 
megvalósulnia a térségben, hi-
szen az útépítések mellett a csa-
tornamű kivitelezése is sok milli-
árd forintos feladatot jelent, ami-
re, ha meghirdetik, biztos, hogy a 
cégünk is pályázni fog - fogalma-
zott az igazgató, aki még hozzá-
tette: a határon átnyúló kapcsola-

tok jelenleg is biztosítanak felada-
tot számukra - Romániában. 

Mint megtudtuk: Tordától 
Brassóig több erdélyi iskolaépü-
let felújítását is vállalták, ami 
igen jelentős feladat a kivitelező 
számára. Természetesen nem 
tisztán magyar vállalkozásként 
nyerték el a Romániában még 
mindig érvényes Phare-program-
tói a kivitelezés jogát, hanem ro-
mán vállalkozásokkal kötött 
konzorciumban vállalhatják el a 
fővállalkozói szerepet. 

- A jogszabályoknak megfele-
lően helyi, román cégekkel szer-
ződünk a munkák elvégzésére, és 
az építőanyagot is a helybeli for-
rásokból szerezzük be, hiszen 
számos tétel olcsóbb a határ túl-
oldalán, mint idehaza. Érdekes 
azonban, hogy az egyes építő-
anyagok minőségi eltérést nem 
mutatnak, ez annak köszönhető, 
hogy számos gyártó már egész 
Európában azonos szabvány szer 
rint gyártja és teríti termékeit -
mondta az igazgató, aki még 
hozzátette: természetesen jelen-
tős nyelvi könnyebbség, ha ma-
gyar ajkú kivitelezőkkel dolgoz-
hatnak együtt, de partnerkapcso-
latban állnak tisztán román vál-
lalkozásokkal is. 

A makói kórház és a szegedi gyermekklinika a látogatóktól is óvja betegeit 

Nincs tilalom, és mégis van 

Nyomozás 
az érettségik 
ügyében 
Nyomozást indított a rendőrség 
a Tisza Volán Rt.-nél talált ha-
mis érettségi bizonyítványok 
ügyében. 
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Lapunkban megírtuk: több ha-
mis érettségi bizonyítványt talál-
tak a Tisza Volán Rt.-nél. A cég-
től összesen tizenkét alkalmazot-
tat, köztük öt buszvezetőt bocsá-
tottak el. 

Az esettel kapcsolatban a Csong-
rád Megyei Főügyészség vezetője, 
Lőrinczy György megyei főügyész 
közölte, Szeri Istvánnal, a Tisza 
Volán Rt. vezérigazgatójával soha 
nem találkozott és nem is beszélt. 
A cégnél történtekről szóló tudósí-
tásban ugyanis az jelent meg, hogy 
információink szerint Szeri István 
vezérigazgató egyeztetett Lőrinczy 
Györggyel, s úgy döntött, megsem-
misítik a hamis érettségi bizonyít-
ványok és így megszűnik a problé-
ma. Az ügyészség vezetője hozzá-
tette: intézkedtek az eljárás lefoly-
tatásáról. A nyomozó hatóság teg-
nap több okiratot is lefoglalt. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság közleményt jutatott el 
szerkesztőségünkhöz, amiben az 
áll, hogy a hamis érettségi bizonyít-
ványokkal kapcsolatban a Szegedi 
Rendőrkapitányság az érintett cég-
nél, a Tisza Volán Rt.-nél adatgyűj-
tést végzett, és az ott talált tíz ha-
mis okiratot lefoglalta. 

Az ügyben az iratokat jogtala-
nul felhasználó személyekkel 
szemben az eljárás - szakértő be-
vonásával, közokirat-hamisítás 
gyanúja miatt - megindult. A 
rendőrség azt vizsgálja, hogyan 
és mikor kerülhettek ezek a bizo-
nyítványok a volt alkalmazottak 
birtokába, hogyan és kiknek a se-
gítségével jutottak hozzá ezek-
hez az okiratokhoz. 

Szeri István, a Tisza Volán Rt. 
vezérigazgatója szerint szomorú 
társadalmi jelenség, amikor 
egyesek hamis iratokkal igazol-
ják a végzettségüket. Ugyanak-
kor hangsúlyozta, a cég 1500 
dolgozójából mindössze 12 em-
bert érintett a hamis érettségi bi-
zonyítványok ügye. 

Csók 
a kézre 
BÁTYI ZOLTÁN 

Mégis, melyiket szeressem / Talán azt a kis szöszkét, aki tavaszra 
várva, de még fagytól pirult arccal bámulja ábrándos tekintetével 
a szegedi Széchenyi téri platánokat, és szépségétől izzadtság-
csepp gördül még a fák hátán is I Vagy azt a mosolygósat, aki vas-
kos akták súlya alatt görnyed, de kacagása végigszalad a folyosón, 
s jókedvétől táncra perdül a hivatalI Netán szerelmesedjek ama 
csupaszeplő anyukába, aki eltűri házassága összes nyűgét, gye-
rekkel pöröl, mosógép és porszívó között rohangálva sóhajtja, fit-
neszterem, ja, az kéne még nekem! 

Ugyan, miféle balgaság, még a kérdést is föltenni .•' Hiszen nincs 
nő kerek e világon, akinek ne csókolhatnám meg kezét tisztelet-
tel, ha csak belegondolok, mekkora súlyokat is pakol hátára az 
élet. Maszatos, rossz kölyöktől már az óvodában megkapja első 
pofonját, hogy aztán az iskolában cibálják meg lurkók a haját. Ké-
sőbb hiába reménykedik - csak megáll az idő -, a szerelemtől csó-
kos évek elröppennek, mint gyors szárnyalású madár, s már csa-
ládról kell gondoskodnia, gyermekéért izgulhat, miközben szám-
lákat rendez, pénzt oszt és szoroz. És persze férjét hallgatja -
ugyan miért panaszkodsz, nem is te mosol, hanem a gép. Majd 
még el sem feledte, hogyan is folyt szeméből a könny, amikor fia, 
az a nyurgára nőtt kamasz, iskolájából ballagott, máris kérdést 
szegeznek mellének - ugye, mama, szívesen vigyázol az unokád-
ra, míg mi a Tátrában síelünk ? 

Nők sorsa ez 1 Hát ki másé I Fordulhat bármerre is a világ kere-
ke, vehetünk bármekkora csokrot is nekik a nők világnapján, éle-
tüket - valljuk be mi, férfiak, legalább magunknak - nem sokkal 
könnyítettük meg. Pedig ha valaki megérdemelne az igazságtalan 
világtól egy kevéske igazságot, az éppen a nő, aki kipárnázza férfi-
ak, gyerekek életét. De gyanítom, neki már a mamutból is a leg-
rágósabb falat jutott, s amíg nagy hadfiaknak sok hősi tettért, föl-
det perzselő háborúért emlékműveket állítottak, addig a nőnek e 
tengernyi férfi hősben kellett tartani a lelket, s új életet varázsolni 
a romok közé. Mert a gyenge nő már csak olyan, hogy nélküle a 
férfiak összeomlanának, mint kártyavárak szoktak. Es azt se tud-
nák, mit is jelentenek ilyen fogalmak: szépség, hűség, gondosko-
dás. Persze az évnek egyetlen napján (ma van, uraim, csak nem 
elfelejteni) kinyílik a férfi szeme, s még azt is belátja a teremtés-
nek koronája, hol, mikor, mennyit hibázott. Érdekes, e nagy leltár 
végén mindig elhisszük: adósságunkat kereken egyetlen csokor 
virággal (plusz bonbon) le tudjuk róni. 

Nos, az idei nőnap éppen azért lehetne különb a többinél, mert be-
valljuk: a csokor, sikerülhetett bármilyen színesre is, nagyon kevés. 
Éppen ezért fogadjuk meg, mi. férfiak, hogy a 2005. esztendő nőnap-
ján új életet kezdünk, amelyben több hely jut a nők megértésének, 
tiszteletének. Majd nyomjunk egy cuppanós csókot hölgyeink arcá-
ra, mert ők oly drágák, hogy még el is hiszik fogadkozásainkat. 

Nincs, és mégis van látogatási 
tilalom a Csongrád megyei 
egészségügyi intézményekben. 
Bár az influenza és más vírusok 
jelenléte miatt az ÁNTSZ nem 
látja indokoltnak kórházi osz-
tályok bezárását, a makói kór-
házba és a szegedi gyermekkli-
nikára mégsem mehetnek be a 
hozzátartozók. 
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Egyetlen Csongrád megyei egész-
ségügyi intézményben sem ren-
delt el látogatási tilalmat az 
ÁNTSZ. Tombácz Zsuzsanna 
járványügyi osztályvezető el-
mondta, ma kapják meg az el-
múlt heti influenzaszerű megbe-
tegedésekről szóló jelentést, attól 
teszik függővé a további lépése-
ket. Eddig azonban nem látták 
indokoltnak, hogy akár egyetlen 
osztályt is bezárjanak a látogatók 
elől. 

Erről tegnap tájékoztatást is 
küldött az egészségügyi intézmé-
nyeknek a megbízott megyei 
tiszti főorvos. Kovács Ferenc ezt 
azért tartotta fontosnak, mert a 
makói kórházban a főigazgató 
saját hatáskörben elrendelte a lá-
togatási tilalmat, és a Szegedi 
Tudományegyetem gyermekkli-
nikájával kapcsolatban is olyan 
bejelentés érkezett hozzájuk, 
hogy nem engednek be látogató-
kat. Holott ilyen, a látogatást 
korlátozó döntést - az egészség-
ügyi törvény alapján - csak az 
ANTSZ hozhat. Körlevelében a 

Negyvenöt éves a szentesi tv-állomás - Először fekete-fehérben adtak 

Várják a digitális jövőt 
A szentesi tv-torony negyvenöt évvel ezelőtti át-
adásakor egyetlen csatorna programját láthatták 
fekete-fehérben a nézők. Az állomás munkatársai 
ma a digitális műsorszórásra készülnek. 

Még általános iskolás volt Kiss István Zsolt, amikor 
a szentesi tv-állomást építették. Gyerekként gyak-
ran kiment a Vásárhelyi útra megnézni, hogyan 
emelkedik ki a szántóföldből a 240 méter magas 
torony. Ennek éppen negyvenöt éve. Kiss István 
Zsolt 1966-ban került az állomásra, ahol végigjár-
va a ranglétrát, az Antenna Hungária Rt. üzemelte-
tési központjának vezetője lett Szentesen. E felada-
tának 2001 novembere óta tesz eleget. 

A mai műholdas világban a fiatal generáció talán 
el sem tudja képzelni a televíziózás őskorát. A hat-
vanas években ugyanis a tvl fekete-fehér műsorát 
láthatták a nézők. Csak 1979-ben bővült a válasz-
ték a tv2 programjával, s a hetvenes esztendőkben 
már színes készüléken foghatták az adást a csalá-
dok. A központvezetőnek Szentesen 12 munkatár-
savan, Szolnokon 10, Kiskőrösön és Szegeden pedig 
1 -1. A Kurca-parti településről Csongrád, Bács-Kis-
kun, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye egy ré-
szére továbbítják a tévé- és rádióműsorokat. 

Azt gondolná a laikus, hogy a műholdak korában 
nincs szükség tv-toronyra. Kiss István Zsolt elma-
gyarázta: az ő feladatuk a földfelszíni műsorszórás, s 
annak nincs köze a műholdas sugárzáshoz. Mint ki-
derült: a szentesi állomásról három tévé programját 
továbbítják, mégpedig az MTV-t, a TV 2-t és az RTL 
Klubot. A rádióadók közül Szentesről sugározzák a 
szegedi körzeti stúdió, a Kossuth, a Petőfi, a Bartók, 
a Sláger, a fuventus, valamint a helyi elektronikus 
médiumok, az Orient és a Rádió Szentes műsorát. 

A negyvenöt éves állomáson már újabb fejlesztésre 
készülnek. Ennek jegyében immár belátható időn be-
lül jelen lesz Szentesen is a digitális jövő. A digitális 
tévéműsorok sugárzása érdekében új adóberendezés 
és antenna beszerzését tervezik, s ezeket előrelátha-
tólag 2007-től használják majd az állomáson. A digi-
tális technikáról azt mondta Kiss István Zsolt, hogy 
lényegesen javul általa a kép minősége. Másik sajá-
tossága pedig: egy frekvencián akár 3-5 műsor is fog-
ható. Ha bevezetik a digitális földfelszíni műsorszó-
rást, vajon szükséges-e űj tv-készüléket vásárolniuk a 
családoknak? Azt válaszolta erre a szakember: ele-
gendő lesz beszerezniük egy kiegészítő berendezést. 

B. I. 

TAMPONT A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ 
Hozzanótt a televíziós torony az elmúlt 45 évben a lakóhelyü-
ket kedvelő szentesiek szivéhez. Az ég felé nyúló szerkezet éj-
jel és nappal támpontot ad a tájékozódáshoz. Derült időben 
ugyanis bármelyik iránybél közelednek az utazók Szentes-
hez, már messziről látszik a 240 méter magas építmény. Az 
éjszakai órákban pedig a kivilágított torony vonzó látványt 
nyújt a szemnek. Ilyenkor mondja a társának a hosszú útról 
érkező lokálpatrióta: „már látom a tv-tornyot, hazaértünk". 

Negyvenöt éve építet ték a 240 méter magas tor-
nyo t Fotó: Tésik Attila 


