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Az átalakítás nem kerül pluszpénzbe, a feltételek már most is adottak 

Fogorvoskar lesz Szegeden 

- Fontos feltétel, hogy önállóan képesek legyünk doktori képzésre -
fesszor 

Sokáig vitatták, hogy Árpád és vezérei valóban a mai Ópusztaszer 
helyén ültek-e országalapító tanácsot. A névtelen krónikás, a ké-
ső középkorban élt Anonymus mindenesetre biztosan állítja a 
Gesta Hungarorumban, hogy „...azon a helyen a vezér és a neme-
sei elrendezték az országnak minden szokástörvényét meg vala-
mennyi jogát is, hogy miképpen szolgáljanak a vezérnek meg fő-
embereinek, vagy miképpen tegyenek igazságot bárminő elköve-
tett vétekért. Egyszersmind ott a vezér vele jött nemeseinek kü-
lönböző helységeket adományozott összes lakosságukkal együtt. 
Azt a helyet, ahol mindezt elrendezték, a magyarok a maguk 
nyelvén Szerinek nevezték el azért, mert ott ejtették meg a szerét 
az ország egész dolgának." 

Csakhogy Anonymus 300 évvel a honfoglalás után írta rege-
gyűjteményét, hogyne kerekedett volna vita. Végtére magyarok 
vagyunk... Az ásatások során előkerült, ősi pogány szokás szerint 
elrendezett sírok, honfoglalás kori romok bizonyítékként szolgál-
tak, mégis máig akadnak, akik kételkednek, s állítják: Ópuszta-
szer jelkép csupán, az emlékezés szimbolikus helye. A semmiből 
a legendára épült. 

Az eredményt nézve édes mindegy, ki téved, s kinek van igaza. 
A millenniumi szoborállítás és a történeti emlékpark alapítása 
óta eltelt idő igazolta: a hitnek valóban nincs szüksége bizonyí-
tékra. Ópusztaszer jelkép és zarándokhely lett, ahová időről időre 
visszavágyunk, hogy megérintsen mindaz, amit a történelemórá-
kon nem tudtunk átérezni. Létrejött egy hely, ahova jó elmenni, 
ami vonz, s ha elenged is, visszahív. Ahol egy kicsit magyarabb-
nak érzi magát az ember, mint a világ más pontjain. 

Feketemunkások 
a kórházfelújításon 

A legenda 
ereje 
NYILAS PETER 

A jelenleg tizenegy karral mű-
ködő Szegedi Tudományegye-
tem új, fogorvos-tudományi kar 
létrehozásáról döntött . A fogá-
szati és szájsebészeti klinika 
fejlesztése pluszköltséget nem 
jelent, a képzés azonban ha-
tékonyabb, az országban és a 
régióban versenyképesebb le-
het. Az új kar kormánydöntés 
után alakulhat meg. 

Önállósodik az egyetemen belül 
a fogászat, saját kart alapítanak. 
A stratégiai tervekben régóta sze-
repelt már az elképzelés, az egye-
temi tanács most fogadta el a ja-
vaslatot. A végleges döntést $ 
kormány hozza. 

A Szegedi Tudományegyete-
men 1960 óta képeznek fogorvo-
sokat, a jelenleg Magyarországon 
praktizáló szakemberek közel 
egynegyede itt szerezte meg dip-
lomáját. A fogorvosképzés az ál-
talános orvostudományi kar 
egyik szakja, az általános orvo-
sok képzésétől csupán a klinikai 
szakaszban tér el. Ez a rendszer 
azonban ma már elavultnak szá-
mít. Az országban több helyen, 
sőt Temesváron és Újvidéken is 
önálló kart létesítettek már a fog-
orvosképzésnek. Ezért szorgal-
mazta a változtatást a fogászati 
és szájsebészeti klinika igazgató-
ja, Fazekas András professzor. 

Nem ez volt az első önállóso-
dási törekvés, a 80-as évek köze-
pén egyszer már elutasították a 
kérelmet. - Fontos feltétel, hogy 
önállóan képesek legyünk dokto-
ri képzésre - mondta a profesz-
szor. - Tavaly decemberben en-

nek a feltételeit is megteremtet-
tük, ezért nyújtottuk be ismét a 
kar alapítási kérelmet. 

A fogorvosképzés gyakorlata az 
önállósodás után sem változik 
lényegesen, inkább csak admi-
nisztrációjában tér majd el az ed-
digiektől. Az alap orvosi képzést 
átoktatásos rendszerben kapják 
majd a hallgatók, azaz az általá-
nos orvostudományi kar oktatóit 
kérik fel erre a feladatra. A speci-
ális tárgyak oktatását azonban a 
kar már önállóan szervezi. 

- Hatalmas előny lesz, hogy a 

szétválás után nem az általános 
orvostudományi kari tanács hoz-
za majd az oktatással kapcsola-
tos döntéseket, hanem mi -
mondta Fazekas András. A fenn-
tartás sem jelenthet gondot, a 
fogorvosi alapellátásból, a téríté-
ses fogorvosi kezelések bevételei-
ből, a fogorvosképzés központi 
finanszírozásából és a rezidens-
képzésből ugyanis eddig is fedez-
ni tudták a költségeket. - Anyagi 
helyzetünk remélhetőleg javul is 
majd valamelyest, nem kell 
ugyanis a bevételünk egy részét 

mondta dr. Fazekas András pro-
Fotó: Miskolczi Róbert 

átadni az általános orvostudo-
mányi karnak - mondta a pro-
fesszor. 

Az anyagiakról még megje-
gyezte: a karalapítás önmagában 
egyetlen fillérbe sem kerül majd, 
legfeljebb a táblák átfestése je-
lent költséget. A klinikán ugyan-
is megvan minden, ami egy egye-
temi karon szükséges. - Maxi-
m u m a szobámat ezentúl nem 
igazgatói irodának, hanem déká-
ni hivatalnak hívják majd - tette 
hozzá. 

TÍMÁR KRISZTA 

Egy ellenőrzés során két román 
állampolgárságú, a szegedi kór-
házfelújítás alvállalkozójánál 
dolgozó feketemunkás bukott le. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A feketemunka visszaszorítása 
érdekében minden fővárosi és 
megyei APEH igazgatóság opera-
tív osztályának munkatársai el-
lenőrzést tartottak néhány na-
gyobb építkezésen. Az akciót 
Csongrád megyében Szegeden a 
II. kórház épületének rekonst-
rukciós munkálatainál hajtotta 
végre három adóellenőr és há-
rom munkaügyi felügyelő, akik-
nek a biztonságáról nyolc rendőr 
gondoskodott a helyszínen. 

Az APEH Csongrád Megyei 
Igazgatósága sajtóközleményé-

ben arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy a helyszínen nyolc alvállal-
kozó - villanyszerelő, kőműves, 
ács, csőszerelő, bádogos - szak-
munkásait és segédmunkásait, 
összesen 37 munkást ellenőriz-
tek. 

Az egyik alvállalkozó alkalma-
zottai között két román állam-
polgárt találtak, akik nem ren-
delkeztek munkavállalási enge-
déllyel, ezért óket a rendőrök elő-
állították. Az eljárás folyamat-
ban van, az APEH nem nyilatko-
zott részletekről. 

Maróti Gyula, a Csongrád Me-
gyei Munkaügyi Felügyelőség ve-
zetője elmondta, több munka-
ügyi és munkavédelmi szabály-
talanságot is tapasztaltak, ám 
ezekről a vizsgálat lezárultáig 
nem kívánt részleteket elárulni. 

Támogatott ellenzéki ötletek a közgyűlésen 

A megye gyűjt a bánátiaknak 
Gyűjtést kezdeményez a megyei közgyűlés, 
de saját költségvetéséből is támogatja a 
romániai és vajdasági árvízkárosultakat. A 
megye azt is eldöntötte, segíteni fogja a 
csökkent munkaképességűek foglalkozta-
tását, mert a legutóbbi rendelet után ki-
alakult helyzet tragikus: a cégek elbocsát-
ják, részmunkaidőben dolgoztatják a le-
százalékolt embereket. 

Két-kétmillió forinttal támogatja a vajdasági 
és a Temes megyei árvízkárosultakat a 
Csongrád megyei közgyűlés. Erről a tegnapi 
ülésen született döntés Búzás Péter makói, 
Piri József algyői polgármester és Marosvári 
Attila alelnök javaslatára. Az ülésen elhang-
zott: az azonnali segítség - ivóvíz, takarók, 
tisztító- és fertőtlenítőszerek - mellett majd 
a helyreállításban is szívesen vennék a vajda-
sági és romániai települések a magyar támo-
gatást. A megye vállalta, megkeresi azokat a 
cégeket, amelyek a megyekarácsony megren-

dezéséhez is mindig hozzájárulnak, és fölhív-
ja - ezúton is - mindazok figyelmét, akik szo-
lidaritást éreznek a tőlünk nem messze élő 
emberek iránt, hogy segítsenek. Az ado-
mányt a 11735005-15354257-06530000 
számlaszámon gyűjtik. 

A tegnapi ülésen két olyan ellenzéki javas-
latot is elfogadott a közgyűlés, amit korábban 
a pénzügyi bizottság nem támogatott, mond-
ván: egyik sem megyei önkormányzati föl-
adat. A szentesi Farkas Sándor egy tízmillió 
forintos alap létrehozását kezdeményezte, 
amelyre az üdülőövezettel, ártéri pihenő-
hellyel rendelkező önkormányzatok pályáz-
hatnának. Az alap a gyapjas lepke és a nyár-
fafüz-bagolylepke példátlan inváziója elleni 
védekezéshez nyújtana segítséget. Az 
MSZP-SZDSZ frakció az ülés szünetében ta-
nácskozott, s végül Simicz József frakcióveze-
tő bejelentette: a tízmillió forintot a hitelke-
ret terhére különítik el, a permetezés költsé-
geinek felét adná a megye, a másik felét-az 

érintett önkormányzatnak kell vállalnia. Né-
mi módosítással elfogadták a csongrádi Mu-
rányi László indítványát is. Murányi ötletét 
már a frakcióülés előtt is támogatta a csong-
rádi Molnár József és a szentesi Szűcs Lajos. 
A javaslat arról szólt, különítsenek el har-
mincmillió forintot, amelyből a csökkent 
munkaképességűek foglalkoztatását támo-
gatnák, nem jelképesen. Egy rendelet nyo-
mán ugyanis nehéz helyzetbe kerültek a le-
százalékolt embereket alkalmazó cégek, 
kénytelenek részmunkaidőben foglalkoztat-
ni, vagy elbocsátani a dolgozóikat. Az 
MSZP-SZDSZ frakció úgy módosította az 
indítványt, hogy az egészségügyi bizottság 
rövid időn belül dolgozzon ki egy javaslatot, 
amely kezeli a valóban nagy problémát, a for-
rást pedig meg kell keresni hozzá a költségve-
tésben. Murányi László tudomásul vette a 
változtatást, s a többség - mindkét indítvány 
ügyében - együtt szavazott az ellenzékkel. 

BAKOS ANDRÁS 

A drogról Mórahalmon 
Az Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány iskolai drogprevenciós 
programját záró, értékelő konferenciát rendeznek ma reggel 9 órától 
Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban. A konferencia vendé-
gei dr. Vasadi Anna és dr. Nagy Gábor. A program célja a megelőzés: 
olyan egészségszemlélet és életmódi szokásrendszer kialakítása, ame-
lyek hatására a fiatalok társadalmilag elfogadott módon viszonyulnak a 
szerfogyasztáshoz. Az Esély 21 ezer eurót nyert, az összeget saját forrás-
ból további majdnem 2500 euróval egészítette ki. 

Két hét alatt pótolnák, ami harminc évig késett 

Tanyaösszeírás készül, rohammunkában 
Ijesztő, de nem lehetetlen fel-
adat - így minősítette a Váti Kht. 
irodavezetője a kérését, amellyel 
a homokháti települések önkor-
mányzataihoz fordult. Két hét 
alatt el kellene készíteni a ta-
nyák tíz százalékáról, az ott 
élőkről egy felmérést, s elküldeni 
hamar a Vátihoz. Csak így van 
remény arra, hogy lesz pénz a vil-
lamosításra. 

Tavaly ősszel a Parlament előtt 
tüntettek a Bács-Kiskun megyei 
tanyaiak a villany hiánya miatt. A 
parlament a helyszínre küldött 
egy bizottságot, s a nyugat-dunán-
túli képviselők elképedtek a látot-
takon. A Magyar Terület- és Re-
gionális Fejlesztési Hivatal elindí-
totta a tanyaprogramot, amelynek 
felelőse, Szendrőné dr. Font Erzsé-
bet főtanácsos szerdán Mórahal-
mon találkozott a lakott külterü-
lettel rendelkező Csongrád me-
gyei települések tisztségviselőivel. 
A hivatal a Váti Kht.-vel együtt a 

napokban száznégy homokhátsá-
gi településhez juttatta el a tanyá-
kat is ábrázoló digitáhs térképet, 
egy kérdőívvel. A főtanácsos asz-
szony azt kérte: az önkormányza-
tok a következő két hétben a hoz-
zájuk tartozó tanyák tíz százalé-
káról, később pedig lehetőleg a 
többiről is töltsék ki az ívet, amely 
a tanya állagára, lakóinak számá-
ra, szociális helyzetükre, villany-
nyal, vízzel való ellátottságukra 
kérdez rá. A fölmért tanyákat be is 
kell jelölni a kapott térképen. 
Ilyen munka utoljára 1971-ben 
készült, ami jelzi, mennyire volt 
fontos ez az ügy a politikának. A 
főtanácsos szerint azért kell sietni, 
mert így van esély arra, hogy a jö-
vő évi költségvetésből már kapjon 
is ez a terület valamilyen támoga-
tást, például a villamosításra. 

Jávor Károly, a Váti Kht. iroda-
vezetője ijesztő, de nem lehetetlen 
föladatnak nevezte a munkát. A 
jelenlévők közül többen is úgy lát-
ták: inkább lehetetlen, ha muszáj 

tartani a két hetet. Ráadásul erre 
pénzt nem tud adni a kérdezők-
nek a hivatal, és a Váti sem. „Csak 
a lelkesedésükre apellálhatunk" -
vallotta be Font Erzsébet. Szóba 
került, a falugazdászok is segíthet-
nének, de a balástyai polgármes-
ter, Újvári László azt mondta: 
ezek a szakemberek a leépítések 
óta egyfolytában túlóráznak, rájuk 
nemigen lehet számítani. 

Amikor két éve Nógrádi Zol-
tán polgármester - aki a mosta-
ni tanácskozást is megnyitotta -
elkezdte előkészíteni a tanyatör-
vényt, amely az itt élők gondjait 
orvosolná, egy hasonló felmé-
rést már elvégeztek a város kör-
nyékén. Ezt - mint Csányi Lász-
ló alpolgármester mondta -
most csak aktualizálni kell. Ám 
például Balástyához ezerhatszáz 
tanya tartozik, s Ásotthalom la-
kóinak fele tanyai. Ezért való-
ban nehéz két hét alatt teljesíte-
ni a kérést. 

B.A. A tanyatörvény az itt élők gondjait orvosolná Fotó: Schmidt Andrea 


