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Országos hírű szakembertől vált meg a rendelőintézet 

A betegek áldják 
a doktornő nevét 
Folytatás az 1. oldalról 

Attila úgy tapasztalja, egyre több 
fiatal szenved agyi érkatasztró-
fát, éppen ezért óriási szükség 
van a klinikai nyelvész munkájá-
ra, ami szerinte nem hasonlítha-
tó össze a logopédusi tevékeny-
séggel. A balett-táncos elmond-
ta: Hegyi Ágnesnek köszönheti, 
hogy vissza tudott térni a normá-
lis életbe. Rajta kívül még tizen-
négyen vélekedtek így. A sorstár-
sak - miután megtudták, hogy a 
klinikai nyelvészt április elsejé-
vel elbocsátották a szegedi rende-
lőintézetből - levelet írtak Gaál 
Istvánnak. Az intézet főigazgató-
ját kérték, haladéktalanul állítsa 
vissza a neurolingvisztikai szak-
rendelés vezetőjének munkavi-
szonyát. 

„Ön hozott egy rossz döntést. 
Ez hiba volt. (...) Kérjük, vizsgálja 
felül döntését és korrigálja az el-
követett hibát. Ellenkező esetben 
ez a döntés több mint hiba. Ez 
már bűn. Bűn azokkal a szeren-
csétlen jövendőbeli sorstársaink-
kal szemben, akik ma még egész-
séges emberként élnek és jár-
nak-kelnek közöttünk, de bár-
melyik pillanatban bármelyikük 
egy agyi történés vagy baleset ál-
dozatává válhat" - olvasható 
egyebek mellett a levélben. 

Ma hazánkban három, klinikai 
nyelvészként ismert és elismert 
szakember dolgozik. Köztük az 
egyik Hegyi Ágnes, akinek 

1996-ban pénzügyi megszorítá-
sok miatt szüntették meg a 
munkakörét a szegedi neuroló-
giai klinikán. Rá egy évre meg-
nyílt a szegedi rendelőintézetben 
az ország első járóbeteg-ellátás-
ban működő neurolingvisztikai 
szakrendelője. 

- Gaál István mindent megtett 
annak érdekében, hogy a balese-
tet vagy agyi érkatasztrófát szen-
vedett embereket itt gyógyíthas-
suk. A nyolc év alatt nagyon sok 
beteg embert tanítottam meg új-
ra írni, olvasni és beszélni egész 
Dél-Magyarországon - mondta 
Hegyi Ágnes. 

Április elsejével huszonkilenc 
embernek mondtak fel a rendelő-
intézetben. Gaál István megkere-
sésünkre közölte: Hegyi Ágnes 
munkáját fontosnak tartotta és 
tartja, de a megszorítások és le-
építések időszakában képtelen-
ség fenntartani egy olyan tevé-
kenységet, amit nem finanszíroz 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP). Gaál István bízik 
abban, hogy az OEP hamarosan 
ugyanúgy fogja finanszírozni a 
neurolingvisztikát, mint a logo-
pédiát, s akkor semmi akadálya 
nem lesz annak, hogy Hegyi Ág-
nest újra alkalmazza. A klinikai 
nyelvész ezzel szemben azt állí-
totta lapunknak, hogy volt kódja, 
a pontjait elszámolták, és tevé-
kenységét finanszírozta az egész-
ségbiztosítási pénztár. 
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Most a belvíz az úr 
Magyarcsanádon 
Négy nagy teljesítményű szivattyú dolgozik azért, hogy csökkenjen 
a belvíz szintje Magyarcsanádon. A harmadfokú készültségben álló 
községben pénteken azt remélték: a hét végére jósolt újabb esőzés 
ezúttal elmarad. 

Szentgyörgyi Pál: Ilyen nagy összegű hitelt még nem vett fel Szeged 

Milliárdok fejlesztésre 
Bár az erőfeszítések eredményeképp folyamatosan csökken Magyarcsa-
nádon a belvízszint, a csütörtökön elrendelt harmadfokú készültséget 
nem oldják fel, hiszen a hét utolsó napjára már újra esőt jeleztek. Farkas 
fánosné, a település polgármestere elmondta: jelenleg is négy, nagy telje-
sítményű szivattyúval juttatják a töltésen túlra a felhalmozódott vizet. 

- A külterületekről tegnap kezdtük meg a belterületek felé átenged-
ni a vizet, hiszen, ha ezt az átereszt csütörtökön nem zártuk volna el, 
az belvízkatasztrófát is jelenthetett volna a lakóterületeken - fogal-
mazott a polgármester asszony. 

A falu külterületein lakóházak nincsenek, csak termőföldeket öntött 
el a víz, így ott elsősorban mezőgazdasági szempontból okozhat kárt a 
kialakult helyzet. A faluban a veteményest több telken is teljesen el-
mosta a belvíz, és az udvarokban álló gazdasági épületek is jelentős kárt 
szenvedtek. Voltak ólak, istállók, ahonnan állatokat kellett menteni. 
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Két kerékpáros nőt gázoltak el, egyikük meghalt 

Szombati mérleg: 
három súlyos baleset 
Sándorfalván halálos tragédiát 
okozott, Vásárhely és Szentes 
között, valamint Klárafalvánál 
pedig súlyos sérüléseket köve-
telt a járművezetők figyelmet-
lensége szombaton. 

Szombaton nem sokkal dél előtt 
Sándorfalván, a Sövényházi úton 
egy román rendszámú kisbusz 
haladt Dóéról Szeged irányába, 
amikor feltehetően elévágódott 
egy biciklis. A kerékpáron ülő 
idősebb asszonyt a kisbusz veze-
tője fékezéssel és a kormány bal-
ra rántásával megpróbálta kike-
rülni. A manőver nem sikerült, a 
busz elgázolta az asszonyt. A 
helyszínre érkező mentők perce-
ken át küzdöttek a nő életéért, de 
már nem sikerült megmenteni. 
Szakértők vizsgálják az ütközés 
körülményeit. 

Nem sokkal később, kora dél-
után Vásárhely és Szentes között 

egy házaspár motorral fordult be-
le az árokban. A motoros valószí-
nűleg elvesztette uralmát a jár-
mű felett, mert a bal oldali árok-
ba hajtottak. A férj és felesége is 
súlyos, töréses sérüléseket szen-
vedett. 

Súlyos gázolás történt szomba-
ton délután Deszk és Klárafalva 
között. Egy wartburgos deszki fér-
fi egy, a sávjában haladó biciklis 
asszonyt akart kikerülni. Feltehe-
tően figyelmetlenül kezdett előz-
ni, mert nem vette észre a szem-
ből érkező román kistehergépko-
csit. A két járrüű frontálisan üt-
között. A kisteherautó a jobb ol-
dali árokba borult, a személyautó 
pedig megpördült és maga alá so-
dorta a biciklis nőt. Az asszonyt 
súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba. A Wartburg totálkáros: 

ra tört, vezetőjét pedig súlyos sé-
rülésekkel, de sikerült kimenteni 
a roncsok közül. 

Hitelből újítják fel a szegedi utakat is 

Három és fél milliárd forint fejlesztési hi-
telt vesz fel a szegedi önkormányzat az 
Erste Banktól - 20 évre, 47 millió forintos 
fedezettel, 3,5 százalékos induló kamattal. 
Ekkora kölcsönt eddig még egyetlen vá-
rosvezetés sem vett fel. A pályázati pén-
zekből és a hitelből több mint 7 milliárd 
forintos fejlesztést hajtanak végre Szege-
den. Szentgyörgyi Pál szerint nem nő je-
lentősen város adósságszolgálata. A Fidesz 
szerint a „mi elköltjük, utódaink kifizetik" 
elgondolás tipikusan szocialista virtus. 

A Magyar Fejlesztési Bank a közelmúltban 
hirdette meg az önkormányzatoknak infrast-
ruktúra-fejlesztési hitelprogramját. A szegedi 
városi közgyűlés még januárban 3 milliárd 
500 millió forint fejlesztési hitel felvételéről 
döntött. 

- Ez húszéves futamidejű, devizaalapú fo-
rinthitel, ami mögött állami árfolyam garan-
cia áll - mondta lapunknak Szentgyörgyi Pál. 
A gazdasági alpolgármester a hitelkonstruk-
ciót elemezve azt hangsúlyozta, hogy a város-
nak csak három év után kell törlesztenie e 
kölcsönt, addig csak kamatot fizet. 

A hitelt nyújtó pénzintézetet kétfordulós, 
tárgyalásos közbeszerzési pályázaton válasz-
totta ki az önkormányzat. A városházán pén-
teken hirdettek eredményt. A hét pénzinté-
zetből az Erste Bank ajánlatát tartották a leg-
jobbnak. A döntésben nagy szerepet játszott 

- fogalmazott az alpolgármester - , hogy ki 
elégszik meg a legkevesebb fedezettel és ki 
kéri a legkisebb kamatrést a hitelért. A város 
korábban a hitel fedezeteként, 4 milliárd 700 
millió forint értékben összeírta a felajánlható 
lakóingatlanokat. 

- Az Erste Bank a felajánlott fedezet 1 szá-
zalékát kérte és a legalacsonyabb, három és 
fél százalékos kamatajánlatot tette - mondta 
az alpolgármester. - Erre már igazán nem 
mondhatja az ellenzék, hogy eljelzálogosítot-
tuk a várost - fogalmazott. Szentgyörgyi Pál 
szerint kezelhető fesz az önkormányzat adós-
ságszolgálata is - ami most kevesebb mint 
egymilliárd forint alatti - , hiszen annak nö-
vekedése nem haladja meg az évi 150 millió 
forintot. Hangsúlyozta: amikor 2002-ben át-
vették a városvezetést, 2 milliárd 300 millió 
forint volt az önkormányzat éves adósság-
szolgálata. A gazdasági alpolgármester kér-
désre válaszolva elmondta: az újkori demok-
rácia történetében, a rendszerváltás óta még 
soha egyetlen szegedi városvezetés sem vett 
fel ilyen nagy hitelt egy összegben. 

A három és fél milliárdból és a pályázati tá-
mogatásokból több mint hétmilliárd forintos 
fejlesztést hajtanak végre Szegeden. E pénz-
ből nem csupán új beruházásokat indítanak, 
de kiváltják a közgyűlés által már elfogadott, 
folyamatban lévő fejlesztések - például 
Cserzy Mihály utcai 50 lakásos bérház, kór-
ház-rekonstrukció, belvárosi tömbrehabilitá-

Fotó: Miskolczi Róbert 

ció - városi önrészét is. Ez összesen 1 milli-
árd 700 millió forint. Szentgyörgyi Pál el-
mondta: a fejlesztési hitelből felújítják -
egyebek mellett - a közutakat és az önkor-
mányzati fenntartású oktatási intézménye-
ket, valamint megépítik Baktón és Alsóvá-
roson a csapadékvíz-elvezető csatornarend-
szert. 
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FIDESZ: SZOCIALISTA VIRTUS 
J - Természetesen rontja a város pénzügyi mérlegét 

a 3,5 milliárd forintos hitelfelvétel, de tekintetbe 
véve, hogy hosszú a futamidő, ez a kockázat vál-
lalható. Ettől függetlenül elmondható, ez az igazi 
szocialista virtus: Mi elköltjük, utódaink kifizetik! 
- mondta Szőllősi Béla. A Fidesz frakcióvezetője 
szerint az a fő gond, hogy a kormány az állami fel-
adatok ellátását a város saját bevételeiből egészít-
teti ki. így a kormány helyett kifizetett pénzek le-
hetetlen helyzetbe hozzák a várost. Lassan vissza-
áll a tanácsrendszer, mert a pénzügyileg kivérez-
tetett önkormányzatok csak a központtól átvett fel-
adatokat látják el, és csak arra költenek, amit a 
kormány is támogat. Az, hogy az adott fejlesztés 
kell-e a településnek és később fenn tudja-e tarta-
ni, sokadrendű szempont a döntés meghozatala-
kor. Szőllősi ugyanakkor hozzátette: az önkor-
mányzat csak hitelek felvételével tud fejlesztési 
forrásokat teremteni. Közölte: e a pénzből fedezik 
a Fidesz által szorgalmazott útfelújításokat. 

A Tappancs és a város 

Nem tudta megfőzni a vasárnapi ebédet a gyálaréti asszony 

ezt nem kapták meg. Tavaly de-
cemberben azonban a Tappancs 
megkapta az engedélyt, nemrégi-
ben pedig aláírhatták a támoga-
tást is. Ennek értelmében az ál-
latmentők havonta 150 ezer fo-
rintot kapnak az önkormányzat-
tól. Ez az összeg nagyjából fedezi 
az ivartalanítások költségét. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A deszki wartburgos élve, súlyos sérüléssel került ki a roncsok kö-
zül Fotó: Karnok Csaba 

Májustól a szegedi önkormány-
zat is támogatja a Tappancs Ala-
pítványt. Az állatvédők már 
2002-ben segítséget kértek a vá-
rostól, hogy az állatorvosi költsé-
geket finanszírozni tudják, mű-
ködési engedély híján azonban 

Marika nénit agyonverték 
Unokája talált rá tegnap a vérbe fagyott idős asszonyra a Szegedhez 
tartozó Gyálaréten. A rendőrség elsődleges vizsgálata során ide-
genkezűségre utaló nyomokat talált, és ismeretlen tettes ellen 
indított nyomozást. 

- Délben jöttem volna az ebédjéért, akkor találtam rá, csupa vér 
volt - magyarázta unokája, Viktor, hogyan talált rá Apály utca 5. 
számú házának konyhájában a nagyanyjára. - Azonnal szóltam a 
mentőknek, de már nem lehetett rajta segíteni. Csúnyán agyon-
verték. 

A meggyilkolt hetvennégy éves Palya Gáborné lányáék ugyancsak a 
Szegedhez tartozó Gyálaréten laknak, kissé távolabb a nagymamától. 

- Tegnap mi hoztuk az ebédet, ma ő főzött volna ránk - magyarázta 
a lánya, Marika. - így segítettük egymást, mióta apám halála után 
anyu két éve egyedül maradt. 

A szomszédok döbbenten álltak a kerítésnél. 
- Nem is gondoltuk, hogy félnünk kellene. Marikával tegnap hár-

masban sötétedésig kint ücsörögtünk a kőpadkán, és megbeszéltük, 
ki mit tervez mára - mesélte az áldozatnál tíz évvel fiatalabb Kati az 
utca legvégéből. 

- Soha nem beszéltük ki egymásnak pénzügyeinket, nem tudtuk, 
kinek mije van. Nem értem, ki akarhatta bántani Marikát és miért -
fűzte hozzá a szembeszomszéd. A kutyám sem jelzett semmit, pedig 
már egy macskára is „neszez". - Jóravaló asszony volt, soha nem hi-
valkodott semmivel. 

A Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság elsődleges vizsgálatai so-
rán idegenkezűségre utaló nyomokat talált, és ismeretlen tettes ellen 
a nyomozást megkezdte. 

A helyszínelők gyilkosságra utaló nyomokat találtak az Apály ut-
cában Fotó: Karnok Csaba 


