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Újra Vízi E. Szilveszter az Akadémia elnöke 

Dudits Dénes 
az elnökségben 
Két alelnöki posztra szegedi 
akadémikusok is jelöltek vol-
tak, de a köztestület nem őket 
választotta meg. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia elnökévé tegnap újra Vizi E. 
Szilvesztert választották meg. A 
69 éves agykutatót, orvospro-
fesszort, akit kétszer már No-
bel-díjra is jelöltek, nagy több-
séggel választotta újra a tudomá-
nyos köztestület. A főtitkár Mes-
kó Attila lett. 

A további vezető tisztségekre 
jelöltek két szegedi akadémikust 

is: Bor Zsoltot a természettudo-
mányi, Dudits Dénest az élettu-
dományi alelnöki posztra. A teg-
napi választáson azonban mind-
kettejük helyett a rivális jelöltek 
„futottak be", Kroó Norbert, a 
korábbi akadémiai főtitkár, illet-
ve Hámori József (a konzervatív 
kormány egykori minisztere). A 
társadalomtudományi alelnök-
nek Marosi Ernőt választották 
meg. 

Az Akadémia elnökségének 
három választott tagjára ugyan-
csak tegnap szavaztak: Dudits 
Dénes, a Szegedi Biológiai Köz-
pont főigazgatója elnökségi tag 
lett. 

A közgyűlés dönt a rendelő válságmenedzseréről 

Külső szakértő lehet 
az intézeti biztos 
A szegedi rendelőintézet érdek-
képviseleti vezetői és dolgozói 
külső, független szakértőt sze-
retnének önkormányzati biz-
tosnak az intézményben. Botka 
László szerint is profi szakem-
bernek kell irányítania az át-
alakítást. A polgármester teg-
nap tárgyalt Kató Gáborral, aki 
1993 óta válságmenedzserként 
dolgozik a magyar egészségügy-
ben. Az önkormányzati biztos 
személyéről a közgyűlés dönt. 

Lapunkban megírtuk, hogy Gaál 
István lemondása után önkor-
mányzati biztos kinevezéséről 
határozott a városvezetés. Gaál 
azt követően távozott a szegedi 
rendelőintézet főigazgatói széké-
ből, hogy lezárult a polgármester 
által elrendelt pénzügyi revizori 
vizsgálat. Információink szerint 
felvetődött a főigazgató lemon-
dásakor, hogy a válságmenedzse-
ri posztra esetleg Perjési József je-
lenlegi gazdasági igazgatót neve-
zik ki. 

Az érdekképviseletek tegnap 
levélben fordultak Botka László-
hoz, amelyben azt írták, hogy „a 
hozzájuk eljuttatott dolgozói vé-
lemények alapján, a javasolt két 
alternatívából önkormányzati 
biztosként külső, erre specializá-
lódott független szakember, illet-
ve társaság megbízását támogat-
ják". 

Botka László tegnap hivatalá-
ban tárgyalt Kató Gáborral, aki 
1993 óta szakértőként, tanács-
adóként és válságmenedzserként 

szereplője a magyar egészségügy-
nek. A polgármester elmondta: 
Kató szabad kezet kért az átalakí-
tás során. Kérdésünkre, mi lesz 
Perjési József gazdasági igazgató-
val, Botka azt válaszolta: az ő 
sorsáról a biztos dönt. A válság-
menedzser személyéről a május 
27-i közgyűlésen határoznak. 
Korábban úgy volt, hogy a pénz-
ügyi bizottság dönt a biztos sze-
mélyéről, ám a grémium - Botka 
elmondása szerint - csak javasla-
tot fogalmaz meg. „A tavalyi 213 
millió forintos egészségügyi gép-
műszer-beszerzéssel és a Vasas 
Szent Péter utcai rendelőintézet 
egymilliárd forintos felújításá-
nak idei előkészítésével az az ön-
kormányzat célja, hogy stabil já-
róbeteg-szakellátás működjön a 
városban" - hangsúlyozta a pol-
gármester. 

sz. c. sz. 

KATÓ i n , KATÓ OTT 
g j | Kató Gábor és cége nagy re feren-

c iákka l bír. Ők hozták egyensúlyba 
a szentesi kórház gazdá lkodását 
Is. A ta tabánya i kórházban 134 
pontos intézkedési tervet dolgoz-
tak ki az egymi l l iárd forintos ta r -
tozásá l lomány megszüntetésére , 
és huszonegy hónap alat t megsza -
badí tot ták az in tézményt ha ta lmas 
adósságától . A hatékony működte -
tés é rdekében lecserél ték a kór -
ház tel jes vezetését és a középve-
zetői réteg je lentős részét , a dol -
gozók között ped ig új pénzügyi é r -
dekeltséget vezet tek be. 

Szemközt Grezsa Istvánnal 
Ma este fél 8-kor ismét jelentkezik a Városi Televízió Szegedben a 
Szemközt, a VTV és a Délmagyarország közös műsora. A vendég ezút-
tal Grezsa István, a Magyar Demokrata Fórum Csongrád megyei elnö-
ke lesz, akivel Zakar Péter szegedi elnök lemondásáról, a párton belüli 
változásokról és a jelöltállításról beszélget Vass Imre, a VTV szerkesz-
tő-riportere és Szabó C. Szilárd, a Délmagyarország újságírója. 

Pölös Csaba katonásan helytállt, életet mentett 

Kihalászták a halászt 

Pölös Csaba lélekjelenlétének köszönhetően jó vége lett a hétfő 
esti mentőakciónak 

Matyi bácsi a kórházból már tegnap vissza akart menni a Ti-
s z á h o z Fotó: Bíró Dániel 

Életet mentett hétfőn este a csongrádi Pölös 
Csaba: kihúzott a tizenkét fokos Tiszából 
egy idős szentesi halászt. Vigh Mátyás la-
dikjával vásárolni ment Csongrádra, s a híd 
lábánál szerette volna partra tenni magával 
vitt kerékpárját, amikor egy szerencsétlen 
mozdulat miatt beesett a szőke folyóba. A 
csongrádi fiatalember higgadtságának és 
bátorságának köszönhetően idejében sike-
rült kórházba szállítani a kihűlt férfit, akit 
ma haza is engednek az orvosok. 

Pölös Csaba, a II. Rákóczi Ferenc Műszaki 
Dandár harmincéves katonája motorjával ép-
pen szentesi kedveséhez tartott hétfőn este, 
amikor a Tisza-híd csongrádi lábánál észrevet-
te, hogy az egyik pillértől nem messze egy em-
ber görcsösen kapálózik a megáradt folyóban. 

- Leszaladtam a lejáróhoz, üvöltöttem neki, 
nem értettem, mit mond, csak valami nyöször-
gést hallottam - mesélte lapunknak a történte-
ket a fiatalember. - Rögtön hívtam telefonon a 

tűzoltókat, közben szólongattam a bácsit, de le-
hetett látni, hogy egyre inkább elhagyja az ereje. 
Ekkor már tudtam, hogy nekem kell beúsznom 
érte, különben elsodorja a Tisza. 

A tizenkét fokos folyó sem tántoríthatta el 
szándékától Pölös Csabát, gatyára vetkőzött 
és beúszott a tőle harminc méterre vergődő 
halászért. Matyi bácsi lehorgonyozott ladik-
jába kapaszkodott, a fiatalember pedig - mi-
vel külön-külön nem ment - a csónakkal 
együtt húzta partra az idős férfit, aki csak azt 
ismételgette, hogy vissza kell mennie túlpar-
ti kunyhójához, mert meg kell etetni a kutyát 
és a macskát. 

Vígh Mátyással tegnap a szentesi kórház-
ban beszéltünk. Azt mondta, ma minden-
képpen vissza akar menni a Tiszához, nem 
tud meglenni nélküle. Orvosai szerint ma el 
is hagyhatja a kórházat, állapota stabil. Az 
idős ember hozzátartozói családi körbe sze-
retnék hazavinni, ő azonban maradna a víz 
mellett. Az öreg halász, a környék híres re-

metéje hosszú évek óta egyedül él a közúti 
hídhoz közeli házikójában. Úszni természe-
tesen tud, de sok ruha volt rajta, kabát, cipő, 
egyebek, mind lehúzta a vízbe. Nem nyelt, 
ellenben az alsótestét fél órán át kellett mele-
gíteni a kórházban, annyira kihűlt. 

- Sokszor borultam már bele a vízbe, nem 
lenne ebben semmi különös; a pék is lisztes 
lesz - mondta. Matyi bácsi a kórházban csak 
a folyóra gondol. A minap bemondta a rádió, 
hogy Csongrádnál 781 centiméter, kíváncsi, 
vajon árad-e még tovább. A múlt héten evett 
sült halat utoljára, saját fogást, persze. Aggó-
dik, mi lesz a varsákkal. 

A baleset körülményeit a szolnoki székhe-
lyű Tiszai Vízirendészeti Kapitányság vizs-
gálja. A szegedi őrs parancsnoka, Dávid Imre 
közlése szerint a Tiszán történteket ugyan-
olyan szabályok alapján vizsgálják meg a ví-
zirendőrök, mint a közúti baleseteket száraz-
földi kollégáik. 

B.D.-B. G. 

Szeged: szennyvíztisztítás és hulladékgyűjtés 

Negyvenegymilliárdos fejlesztés 
Uniós támogatással összesen 41 milliárd forintos környezetügyi 
beruházás indul Szegeden, s új szemétgyűjtő autók érkeztek. 
Tfegnapi látogatásán Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter a Nemzeti fejlesztési tervet is népszerűsítette. 

Lerakták a szegedi biológiai 
szennyvíztisztító alapkövét, alá-
írták a Tiszát érintő csatornákról 
szóló szerződést, valamint átvet-
ték a regionális hulladékgazdál-
kodási programban beszerzett 
járműveket és eszközöket. Az 
eseményeken részt vett Persányi 
Miklós környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter és Botka László 
polgármester. A szennyvíztisztí-

tó bővítése és a csatornaépítés 35 
milliárd forintba, a 32 települést 
szolgáló hulladékgyűjtő berende-
zések vásárlása 6 milliárd forint-
ba kerül. A Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht. többek között 
37 tömörítőlapos hulladékgyűjtő 
autót, 20 konténerszállítót, kő-
törő berendezést, komposztaprí-
tó-keverőt és 592 gyűjtőedényt 
vásárolt. 

A 19 környezetvédelmi pro-
jektet tartalmazó Nemzeti fej-
lesztési terv 2007-ben indul -
mondta Persányi Miklós. A 
dél-alföldi ivóvízminőség-javí-
tó programban 225 település 
arzénes-nitrátos vizének meg-
tisztítására fordítanak 1,5 mil-
liárd forintot. A Vásárhelyi 
tervhez a alsó-tiszai hullámte-
rekben a víz levonulását gátló 
akadályokat - rosszul telepített 
erdők, bozótosok, nyári gátak -
számolják fel. A projektekre 
7,5 milliárd forintot fordít a 
kormány. 

Három napig utasszámlálás 
Háromnapos utasszámlálást tartanak mától Sze-
geden. A Tisza Volán Rt., a Szegedi Közlekedési 
Társaság és a polgármesteri hivatal közös prog-
ramjának célja az, hogy a menetrendet és a járat-
sűrűséget az utasok igényeihez igazítsák. Az első 
járattól az utolsóig, valamennyi autóbusz-, villa-
mos- és trolijárat összes ajtajánál számlálóbiz-
tosok jegyzik a le- és fölszállókat. Az utasok kö-
zött kérdőíveket osztanak ki. A kérdések egyetlen 
nap utazási szokásaira vonatkoznak. A kérdőíves 
borítékokat díjtalanul postára adhatják, de átve-

szik a kitöltött lapokat a Volán és az SZKT pénz-
táraiban vagy irányítóhelyein is. A válaszolók kö-
zött ajándékokat sorsolnak ki. Megkérdezik az 
ingázók, vagyis a Szegedre naponta helyközi 
busszal vagy vonattal bejárók véleményét is a vá-
rosi tömegközlekedésről. 

Teljes körű utasszámlálást utoljára 1999-ben tar-
tottak Szegeden. Akkor napi 252 ezer utazást (és 
nem utast, hiszen egy ember több járműre is föl-
szállhatott) jegyeztek föl. A becslések szerint ez a 
szám napi 72 ezer utast jelez. 

Érvényben marad a Sebastian kiadatását elrendelő ítélet 

Véglegesen elutasították a perújrafelvételt 
Tfegnap véglegesen elutasította a perújrafelvételt a Fővárosi Bíróság 
a makói Zombori Sebastian ügyében. 

Mint ismeretes, a tizenegy esz-
tendős, német állampolgárságú 
fiú kiadatását Németországban 
élő apja kérte azt követően, hogy 
édesanyja Makón élő szüleinél 
maradt vele. A jogerős bírói ítélet 
szerint Sebastiant - akár karha-
talmi kényszerrel is - ki kell adni 
az apának; a per során azonban a 
fiút - aki időközben már öngyil-
kosságról beszélt, ha vissza kell 
mennie az apjához - nem hall-
gatták meg. Édesanyja, Zombori 
Krisztina többek között ezért 
kért perújrafelvételt az ügyben. A 
perújrafelvételi kérelmet - mint 
korábban ugyancsak megírtuk -

első fokon márciusban már el-
utasította a Pesti Központi Kerü-
leti Bíróság. 

Mint a testűlet sajtóosztályától 
megtudtuk, a másodfokon eljáró 
Fővárosi Bíróság tegnap meghoz-
ta jogerős, azaz immár megfelleb-
bezhetetlen döntést a kérelemről. 
A tárgyalás nélkül meghozott ha-
tározat helybenhagyta a korábbi 
végzést. Ennek értelmében az 
édesanya, Zombori Krisztina szá-
mára nem engedélyezik a perújí-
tást Zombori Sebastian jogelle-
nes elvitele ügyében, mert arra 
nincs jogszabályi lehetőség. 

Mindez azt jelenti, hogy to-

vábbra is érvényben van az az 
ítélet, mely szerint Sebastiant 
ki kell adni az apjának. Ez a 
döntés azért született, mert a 
gyermek német állampolgár, és 
a hágai egyezmény értelmében, 
ha egy gyermeket bármilyen ok-
ból elvisznek szokásos tartóz-
kodási helyéről, vissza kell ke-
rülnie, egy gyors eljárás kereté-
ben. Az elhelyezés kérdéséről 
pedig ott kell dönteni. Mint teg-
nap megírtuk, ennek az ítélet-
nek a végrehajtását egyelőre fel-
függesztették, ám a család ezzel 
csupán időt nyert, és egyelőre 
úgy tűnik, előbb-utóbb érvényt 
fognak szerezni az abban foglal-
taknak. 

SZ. I. M. Sebastiannak végül mégis mennie kell Fotó. Szabó Imre 

HÍREK 

A FIDESZ A BELVÍZRŐL 
A megyei belvízhelyzetről és a 
keletkezett károkról tartott 
tegnapi szegedi 
sajtótájékoztatójukon a 
Fidesz-MPSZ megyei 
önkormányzati képviselői -
Balogh Jánosné, Farkas Jánosné, 
Farkas Sándor, Martonosi 
György - elmondták: a gazdák és 
a települések problémáinak 
megoldására országgyűlési 
határozatjavaslatot dolgoztak ki. 

KALMÁR ATTILA DÍJA 
Kalmár Attila, a Szegedi Kortárs 
Balett Imre Zoltán-díjas 
táncművésze vehette át a Magyar 
Táncművészek Szövetségétől az 
évad legjobb férfi táncosának járó 
díjat a táncművészet világnapján 
Budapesten, a Művészetek 
Palotájában. A szezon legjobb nói 
táncosának járó elismerést Spala 
Korinna, a Pécsi Balett 
táncművésze kapta, aki korábban 
évekig Szegeden táncolt. Az Imre 
Zoltán Alapítvány elismerését 
Duda Éva táncművésznek, 
koreográfusnak ítélték oda az idén. 

IVÓKIJTAT AVATTAK 
Díszes ivókutat adtak át a 
napokban a szegedi Északi 
városrészben, a Gáz és 4 Bimbó 
utcai tömbbelsőben lévő 
játszótéren. A lakossági kérésre 
készült ivókút tervezési és 
kivitelezési költségét - mintegy 
félmillió forintot - az itteni 
városatya, Kónya Gábor fizette a 
képviselői pénzalapjából. 

A RÓMAI VALLÁS PÉLDÁJA 
Az SZTE bölcsészkarán 
(Egyetem utca 2.) a neves 
klasszika-filológus, Thomas 
Köves-Zulauf, a marburgi 
egyetem tanára ma délelőtt 
10-kor a latin szemináriumban a 
költészet kozmikus varázsáról 
beszél, csütörtökön délután 
4-kor ugyanott Lázadás vagy 
engedelmesség: a hősi lét 
aporiája címmel tart előadást. 

NYUGDÍJASOKAT VÁRNAK 
Szerdán 10 és 11 óra között a 
városháza sajtószobájába várják 
a szegedi nyugdíjasokat, ahol 
meghallgatják panaszaikat és 
javaslataikat, véleményüket 
kérik a közügyekről. 


