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A Siemens további fejlesztésben gondolkodik Szegeden 

Százra növelik 
a programozók számát 
Eddig is elsősorban a Szegedi 
Tudományegyetemen végzett 
informatikusokat alkalmazta a 
Siemens PSE Kft. az Eszperantó 
utcai fejlesztőbázison. A cég ve-
zetői tegnapi sajtótájékoztató-
jukon arról számoTtak be, hogy 
egy év alatt 100-ra növelik a 
létszámot - az eddigi 64-ről. 

Ötéves jubileuma alkalmából teg-
nap sajtótájékoztatón jelentette 
be a Siemens program- és rend-
szerfejlesztéssel foglalkozó ágaza-
tának vezérkara - Udo Scheib-
lauer, a Siemens PSE csoport 
nemzetközi vezetője és Edward 
Schembera, a magyarországi kft. 
ügyvezető igazgatója - , hogy sike-

res évek után további fejlesztése-
ket terveznek. A szegedi bázison a 
vállalat jelenleg 64 munkatársat 
foglalkoztat nemzetközi kutatás-
fejlesztési projekteken, de a lét-
szám egy éven belül 100-ra nő. 
Nem elképzelhetetlen az sem, 
hogy pár éven belül akár 200-300 
diplomásnak is munkát adhat a 
nemzetközi cég. 

Magyarországon a Siemens két 
fejlesztőközpontot tart fenn, az 
egyiket Budapesten, a másikat 
Szegeden. Botka László polgár-
mester azt hangsúlyozta, Szeged a 
legmagasabb színvonalú informa-
tikai képzéssel dicsekedhet, ezért 
jelzésértékűek a Siemens tervei. 

EK. 

Elfogták a tettest, aki szíven szúrta a 23 éves férfit 

Gyilkosság történt 
a makói Honvédban 
Szíven szúrtak egy huszonhá-
rom éves fiatalembert kedd éj-
szaka Makón, a Honvéd város-
részben. A fiú meghalt, néhány 
órával később, tegnap délelőtt 
pedig a huszonnégy éves gya-
núsí tot tat előállították. A 
szomszédok szerint az elkövető 
unokatestvére az áldozat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tragikus véget ért egy veszekedés 
kedd éjszaka Makón: egy hu-
szonhárom esztendős fiatalem-
bert szíven szúrtak. Az áldozat a 
kórházban belehalt serüléseibe, 
tudtuk meg Mózesné Toronykőy 
Mártától, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtószó-
vivőjétől. A rendőrök azonnal a 
feltételezett elkövető nyomába 
eredtek. Az akció sikeres volt, 
tegnap délelőtt kézre kerítették a 
gyanúsítottat, akinek a kihallga-
tása rögtön megkezdődött. 

Délutánra már csend honolt a 
Honvéd városrészben. A gyil-
kosság a Szende és a Berzsenyi 
utca kereszteződésénél álló 

HÍREK 
SZEMKÖZT 
BARTHA LÁSZLÓVAL 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Bartha Lászlóval, 
a Fidesz-MPSZ országgyűlési 
képviselőjével, Szeged előző 
polgármesterével párton belüli 
jövőjéről, elképzeléseiről Szetey 
András, lapunk főszerkesztője és 
Vass Imre szerkesztő-riporter 
beszélget. 

FIATALOKNAK SEGÍTENEK 
Súlyos magatartási és 
beilleszkedési zavarral küzdő 
serdülők számára nyüt 
egészségfejlesztő és 
bűnmegelőzési tábor hétfőn 
Szegeden. - Az a célunk, hogy a 
gyerekeknek alternatívát 
nyújtsunk, miként találhatnak 
olyan pályát, amely nem a 
deviancia irányába viszi őket -
mondta Rutai Gábor, a tábor 
vezetője. A harmadszor 
megrendezett egyhetes táborba 
negyven, 12-18 éves fiatal 
költözött be az ország hét 
városának speciáhs 
gyermekotthonaiból. 

VERSENYBEN A KICSIK 
Versenyben maradni az EU-ban 
- ezt a címet viseli a holnap fél 
10-kor kezdődő, a megyei 
kereskedelmi kamara 
székházában kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
részére szervezett konferencia. 
Az unió KKV-politikájáról Tóth 
János, az Európai Bizottság tagja 
tart előadását, majd ismertetik a 
2005-ös, vállalkozásoknak 
meghirdetett pályázatokat. 

egyik házban történt, ahol ott-
j áriunkkor senki nem tartózko-
dott. A környék düledező épüle-
teinek ablakából-ajtajából ku-
kucskálóktól megtudtuk, errefe-
lé nem ritkák az erőszakos ese-
tek, éjszaka gyakran kél lába en-
nek-annak, be-betörik egy ab-
lak, akad példa verekedésre is. 

Sándor, az egyik szomszéd, 
aki teljes neve elhallgatását 
kérte, elmondta: úgy tudja, a 
megszúrt fiú unokatestvére 
volt a gyilkos. A családban a 
felnőttek már hosszú évek óta 
nem találnak munkát , nagy 
szegénységben élnek, ezért is 
gyakoriak a viták, veszekedések 
náluk - tette hozzá. A kereszt-
utcában álló kocsmába a gyil-
kosság híre már nem jutott el, 
sem a csapos, sem a vendégek 
nem tudtak a kedd éjszakai tra-
gédiáról. 

A rendőrség szóvivője elmond-
ta: a feltételezett elkövető alig idő-
sebb áldozatánál, mindössze hu-
szonnégy éves. A gyanúsított ellen 
emberölés megalapozott gyanúja 
miatt kezdték meg az eljárást. 

Darvasi 
szlovénül 
Elkészült Darvasi László Szerezni 
egy nőt című müvének szlovén 
fordítása, a kötetet Ljubljanában 
már be is mutatták. A Beletrina 
Kiadó - korábban kortárs magyar 
írók antológiáját és a Sorstalan-
ságot is kiadták - könyvújdonsá-
gába a Marjanca Mihelic által for-
dított elbeszélések mellé egy ta-
nulmány is került a szerzőről, aki 
lapunknak is munkatársa. Dar-
vasi meghívást kapott Szlovéniá-
ba, ősszel Izolában és Ljubljaná-
ban találkozik olvasóival. 

A gyógyszerészek tiltakoznak az árverseny és a szabad árusítás ellen 

Patikaszer a bevásárlókosárban 

A patikusok szerint a liberalizálás dráguláshoz és káoszhoz vezet Fotó: Gyenes Kálmán 

Véletlenül tudták meg a patikusok: ismét a 
parlament elé terjesztették a gyógyszerek 
szabadáras értékesítését, és hogy a vény 
nélküli készítményeket ne csak ők árul-
hassák. Most tiltakozó aláírásokat gyűj-
tenek, és kész tervük van arra is, ha ez nem 
vezetne eredményre. 

Az ajtókon elhelyezett felirattal és aláírás-
gyűjtéssel tiltakoznak a gyógyszertárak a sza-
badáras gyógyszerek, valamint az ellen, hogy 
a készítményeket bárhol, akár egy benzinkú-
ton vagy az interneten is árulhassák. Szerin-
tük a piac liberalizálása dráguláshoz, vala-
mint káoszhoz vezetne - egyik sem szolgálja 
a betegeket. Pénteken több ezer patikus rész-
vételével fórumot rendeznek a fővárosban, 
melyre meghívták a miniszterelnököt és a 
parlamenti pártok elnökeit. Azt akarják el-
mondani: nem szabad a gyógyszerpiacot ki-
venni a szakemberek kezéből. 

A benzinkúti gyógyszer-értékesítés tavaly 
áprilisban egyszer már napirendre került, ak-

kor azonban a miniszterelnök úgy döntött, 
nem lesz változtatás. Ezért érte váratlanul a 
patikusokat a mostani lépés, ami a hátuk 
mögött történt. A kamara egyik tagja véletle-
nül, az internetről tudta meg, ismét beter-
jesztették a javaslatot, mely szerint bárhol 
árulhatnak gyógyszert - ha vállalják a 24 órás 
ügyeletet. 

- Tarthatatlan, hogy bevásárlóközpontok-
nak és benzinkutaknak akarják lehetővé ten-
ni a recept nélkül kapható gyógyszerek árusí-
tását - mondta Kőhegyi Ferenc, a Csongrád 
Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. -
Ugyanúgy nem képesek ellátni ezt a felada-
tot, mint ahogy mondjuk orvoslást sem vé-
gezhet bárki. Arról nem is beszélve, hogy ez a 
magyar egészségügy egyetlen része, amely tö-
kéletesen működik, de most ezt is szét akar-
ják verni. 

A szegedi Kristály patikában - ahogy minden-
hol máshol is - szép számmal gyűlnek az alá-
írások. Szinte mindenki támogatja a patikuso-
kat ebben az ügyben, hiszen tudják: a szabad ár-

verseny ezúttal nem szolgálja majd feltétlenül 
az érdekeiket. A gyógyszertárak döntő többsége 
ugyanis nem tud majd engedményt adni, hi-
szen most is éppenhogy fenn tudják tartani ma-
gukat. Azok a betegek kerülnek hátrányos hely-
zetbe, akik nem tudnak távolabbra menni csak 
azért, hogy valamivel kevesebbet kelljen fizet-
niük. 

- A patikáknak nincs beleszólásuk az ár-
képzésbe, fix 14 százalékos árréssel dolgoz-
nak. Ebből kell finanszíroznunk a szakkép-
zett alkalmazottak bérét és egyéb kiadásokat, 
valamint készletet tartani. Ha belemennénk 
az árversenybe, tönkremennénk - magyaráz-
ta Major Tiborné patikavezető. - A gyógyszer 
menjen ki a benzinkútra, mi meg áruljunk 
benzint? - kérdezte. 

A patikusok bíznak abban, hogy ismét jobb 
belátásra bírják a döntéshozókat. S hogy mi 
lesz, ha mégsem? Arra az esetre is készen van 
már a forgatókönyv, amiről azonban érthető 
módon egyelőre nem akarnak beszélni. 

TÍMÁR KRISZTA 

Csökkenhetnek a gyógyszerköltségek 
Ezerkétszáz támogatott gyógy-
szer drágul másfél hét múlva. 
Többet kell fizetni például a 
vérnyomáscsökkentőkért és 
az antidepresszánsokért is. 
Ugyanakkor bővítik az ingyenes 
készítmények körét, melyekkel 
s ú l y o s b e t e g s é g e k e t l e h e t gyó-
gyítani. 

A jövő hónapban ismét drágul-
nak a gyógyszerek: ezúttal a tá-
mogatott készítményekért kell 
többet fizetniük a betegeknek. 
Összesen 1200 patikaszer ára nő 
meg másfél hét múlva, kétszázé 
viszont csökken. A változást az 

úgynevezett fix összegű támoga-
tási technika kiterjesztésével 
magyarázzák. 

Ez azt jelenti, hogy adott ter-
mékcsoporton belül minden 
egyes készítmény a legolcsóbb 
termék ártámogatásában része-
sül. Vagyis: ha a 100 forintos ter-
mék 50 forintos ártámogatást 
kap, akkor a 2000 forintos - azo-
nos hatóanyagú, vagy terápiásán 
egyenértékű - is csak 50 forintos 
árkiegészítésben részesül. A beteg 
tehát vagy 50, vagy 1500 forintot 
fizet a patikában, aszerint, melyik 
gyógyszert választja. Ha a koráb-
ban használt - drágább - gyógy-

szere helyett július l-jétől egy ol-
csóbb, de ugyanolyan hatóanyagú 
szert választ, csökkenhetnek is a 
költségei. Szakemberek szerint ez 
az intézkedés az év második felé-
ben mintegy 4,3 milliárd forintos 
megtakarítást eredményezhet az 
OEP-nek. 

A fixesítés a vérnyomáscsök-
kentőket, fájdalomcsillapítókat, 
antidepresszánsokat, a fekély, 
valamint a zöld hályog elleni ké-
szítményeket érinti. 

Bővül azonban a százszázalé-
kos ártámogatásban részesülő 
gyógyszerek köre. Ingyenes lesz 
például az infarktus megelőzésé-

re szolgáló három medicina, 
négy új onkológiai gyógyszer, egy 
diabetológiai készítmény, egy, a 
veleszületett enzimhiányban 
szenvedő gyermekek számára 
készített gyógyszer, valamint a 
transzplantáltaknak nélkülözhe-
tetlen új szervkilökődés-gátló 
szer is. A jelenlegi kilencven he-
lyett ugyancsak százszázalékos 
ártámogatás kapnak a krónikus 
hepatitis B kezelésére, a légző-
szervi akut megbetegedés meg-
előzésére, valamint az infarktus 
akut terápiájára szolgáló gyógy-
szerek. 

T.K. 

A korábbi tulajdonos vitte magával a kegyeleti tárgyat - azt gondolta, anélkül könnyebb eladni a házat 

Eltűnt a szentesi holokauszt emléktábla 
Eltűnt a szentesi Vecseri utca egyik há-
zának faláról az a tábla, amelyet az egy-
kori gettó helyén áll í tott a Lakos József 
Baráti Társaság még 1993-ban. A holo-
kauszt helybeli áldozatainak emlékére 
készí t te tet t tárgyat Szegvárra vi t te ma-
gával az épület korábbi tulajdonosa. 

A Lakos József Baráti Társaság elnökének, 
Imre Károlynak vitathatatlan érdemei 
vannak abban, hogy a rendszerváltozást 
követően lerótták kegyeletüket a helybeli-
ek a holokauszt szentesi áldozatainak em-
léke előtt. Egy Vecseri utca háznál volt 
1944-ben a gettó, ahonnan haláltáborok-
ba hurcolták a szerencsétlen embereket. 
Imre Károlyék még 1993-ban helyezték el 
márványtáblájukat az épület homlokza-
tán, arra figyelmeztetve a kései utódokat, 
hogy „ember embernek soha többé ne le-
gyen a farkasa". A mártírok emlékét ápoló 

társaság elnöke a minap vette észre, hogy 
hűlt helye a táblának az egykori gettó f a -
lán. Nagyon megdöbbent, és nem tudta 
megítélni, hogy politikai okoktól vezérel-
ve távolította-e el valaki a kegyeleti tár-
gyat vagy sem. A rendőrségen nem szán-
dékozik jelenteni az esetet, csak azt sze-
retné elérni: világosítsa fel valaki arról, 
hová lett a tábla. 

A meglehetősen rossz állagú, öreg épü-
leten még jól látszik a tábla helye. Csön-
getésünkre Balázs Zsolt nyitott kaput, aki 
készségesen elmondta: az ingatlan az 
anyósáé, aki az idén tavasszal vette azt 
meg. A fiatalember úgy emlékszik, hogy 
amikor még csak vételi szándékkal nézték 
a házat, ott volt a holokauszt emléktáblá-
ja. A kulcsok átvétele után viszont már 
nem látták az egykori gettóra emlékeztető 
tárgyat a homlokzaton. Zsolt hozzátette: 
ők biztosan nem vették volna azt el. 

A szentesi szórvány zsidó hitközség ne-
vében Stern Sándor úgyvéd megdöbbené-
sének adott hangot, amikor lapunktól tu-
domást szerzett a történtekről. Úgy vélte: 
a táblát fel kell kutatni, és visszatenni a 
házra, mert az kegyeleti hely. 

A Vecseri utcai ingatlan előző tulajdonosa 
Szegvárra költözött. Telefonon sikerült be-
szélni Takács Árpádnéval, aki elmondta: ők 
vették le a táblát. Tették ezt azért, mert a ve-
vőjelöltek arra gondoltak a felirat láttán, 
hogy műemlék, és elálltak a vásárlástól. Ér-
deklődésünkre, hol van most az emléktáb-
la, azt válaszolta az asszony: a szegvári há-
zuknál őrzi. Közelebbi címet ellenben nem 
ámít el. Újabb kérdésünkre, visszaadja-e a 
holokauszt szentesi áldozatainak emlékére 
készült kegytárgyat, azt felelte, azok meg-
kaphatják tőle, akik megfelelően igazolják 
illetékességüket. 

BALÁZSI IRÉN Hűlt helye a táblának Fotó: Balázsi Irén 


