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Nem volt elég kormánypárti voks a hitelfölvételhez a megyegyűlésen 

Most az ellenzék diktált 
Egyelőre nem mehetnek nya-
ralni a megyei képviselők: ti-
zenöt napon belül újabb rend-
kívüli közgyűlést kell összehív-
ni, hogy a megye elkerülje a 
pénzügyi nehézségeket. Nem 
voltak elegen a tegnapi ülésen a 
kormánypárti képviselők ah-
hoz, hogy megszavazzák a fi-
zetőképesség megőrzését szol-
gáló javaslatot. Az ellenzékiek 
pedig azt mondták: nem szabad 
ilyen nagy - több mint 800 mil-
liós - hitelt fölvenni. 

Negyvenkét előterjesztés várta a 
megyei képviselőket a nyári szü-
net előtti utolsó ülésen, de végül 
mégis egyetlen téma miatt tartott 
hosszú ideig a munka. Az ülés 
elején kiderült: több, a kormány-
oldalt támogató képviselő is kül-
földön van, miközben az ellenzék 
majdnem teljes létszámban meg-
jelent: még a ritkán látható Bart-
ha László is eljött egy rövid időre. 
Amikor a költségvetés módosítá-
sát tárgyalták, az ellenzék a ren-
delet ellen szavazott, mivel szere-
pelt benne, hogy a költségvetési 
hiányt 469 milliós fejlesztési cé-
lú, valamint 417 millió működé-
si hitellel pótolnák. Ez zavart 
okozott: nem volt elég támogató 
voks. A kényszerszünetben az 
MSZP-SZDSZ frakció politiku-
sai azt bizonygatták, az ellenzék 
veszélybe sodorja az intézménye-
ket, és több pályázat beadásának 
lehetőségét is meghiúsítja. Frank 
József elnök rámutatott: eddig 
épp a fideszesek kérdezgették, 

Ebédszünet a csata után. A makói Martonosi György szembenéz a kamerával Fotó: Schmidt Andrea 

miért nem vesz már föl hitelt a 
megye. Baláspiri Csaba elmond-
ta, szerintük nem kellene saját 
erőből, ráadásul hitel fölvételével 

KITÜNTETESEKROL, IGAZGATÓKRÓL DÖNTÖTTEK 
llia Mihály irodalomtörténész, Nagy Albert, a Szeged Táncegyüttes vezetője 
és Wladiszavlyev András, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ vezetője, 
illetve Jochen Glaeser, a németországi Feketeerdő Járás elnöke kapja idén 
a megyei önkormányzat egyéni alkotói díját. A közösségi díjat az algyői Mó-
ra Ferenc Népszínháznak ítélte oda a megyei közgyűlés. 

Elhangzott, hogy Hajdú Gábor, a makói Galamb József szakképző iskola 
igazgatója, a közeli nyugdíjkorhatár miatt nem adja be újból a pályázatát. 
Ugyanígy döntött Dongó László, a szentesi Zsoldos Ferenc középiskola ve-
zetője is. A közgyűlés mindkettőjüknek címzetes igazgatói címet adomá-
nyozott. A csongrádi Batsányi János Gimnáziumnak továbbra is Fábián 
György, a szentesi Boros Sámuel szakközépiskolának Pádár Zoltánná, a 
makói József Attila Gimnáziumnak Rója István az igazgatója. A Zsoldos 
szakközépiskolát Bugyáné Bakó Veronika vezeti tovább a közgyűlés dönté-
se nyomán. 

Izgalmas volt a szentesi Horváth Mihály Gimnázium igazgatói posztjára 
pályázó Markovics György beszéde: a pedagógus többek között elmondta, 
bevezetné a japán és a kínai nyelv oktatását, a távol-keleti küzdősporto-
kat. Szentesnek akár szenior szumócsapata is lehetne - mondta, majd 
megsimította Szirbik Imre és Móra József vállát. A lobbi nem hatott: a köz-
gyűlés mégis Bácskainé Fazekas Mártát, az intézmény eddigi vezetőjét 
erősítette meg pozíciójában. 

felújítani a deszki kórház külső 
épületét, inkább meg kellene vár-
ni, hogy az MSZP-SZDSZ kor-
mány végre támogatást adjon a 
munkára. Ezzel kapcsolatban Si-
micz József deszki polgármester 
lapunknak elmondta: márpedig a 
deszki beruházás nem fog meg-
állni. A szünet után Nógrádi Zol-
tán hangsúlyozta, ilyen mértékű 
hitel fölvételét nem szavazzák 
meg, ennyire nem szabad eladó-
sodni. 

Frank megint szünetet rendelt 
el, hogy tárgyalhasson a két oldal, 
az ellenzéki képviselők azonban 
ülve maradtak. Végül az elnök 
úgy folytatta az ülést, hogy a ren-
deletmódosítással összefüggő 
egyedi előterjesztéseket egyen-
ként sorra vette. Az ellenzék kéré-
sére Siket Judit főjegyző és a pénz-
ügyes szakemberek kiszámolták, 
minek milyen anyagi vonzata 
van. Végül elfogadták a makói Er-
dei-kollégium és konyha átvétel-
ét, sikerült különválasztani a 
pusztamérgesi középiskolát az 
ásotthalmi Bedő Albert szakkö-
zépiskolától, létrehozták az ifjú-

ságvédelmi közalapítványt, és 
zöld utat kapott többek között a 
makói kórház négyszázmilliós 
pályázata is, amely az energiafel-
használás ésszerűsítését szolgál-
ja. 

Ebéd után' 21 igen szavazattal -
határozott ellenzéki nem mellett 
- megkapta a minősített többsé-
get a rendelet is, amiben a hitel 
szerepel. Ezután azonban nem a 
fizetőképesség megőrzését szolgá-
ló intézkedésekről tárgyaltak a 
képviselők, hanem, mivel megér-
kezett Becsey Zsolt és Tabajdi 
Csaba, a két uniós képviselő, az ő 
beszámolójuk következett. Ami-
kor az elnök visszatért a működő-
képesség megőrzésére, már 
megint nem volt meg a minősí-
tett többség: csupán 18 támogató 
szavazat volt a hitel konkrét föl-
vételéről, illetve az épületek el-
adásáról szóló javaslat mellett. Az 
ülés után lapunk kérdésére Frank 
József elmondta: emiatt két héten 
belül rendkívüli ülést kell össze-
hívni. Várható, hogy akkor már 
meglesz a kormánypárti többség. 

BAKOS ANDRÁS 

A rossz állapotú épületek még kedvezménnyel se kellenek senkinek 

Megvehetik rendelőiket a szegedi orvosok 
Az ingatlanbecslő által megha-
tározott forgalmi érték feléért 
kínálja megvételre a még önkor-
mányzati tulajdonban lévő orvo-
si rendelőket a város, mégis ke-
vés rájuk a jelentkező. Az ok egy-
szerű: nagyon sokat kellene köl-
teni ezekre az épületekre, hogy 
megfeleljenek az előírásoknak. 

Felajánlotta megvételre a még 
önkormányzati tulajdonban lévő 
rendelőket a város. A legutóbbi 
közgyűlés elfogadta Szentgyörgyi 
Pál gazdasági alpolgármester ja-
vaslatát, vagyis hogy a házi- és 
házi gyermekorvosi, valamint 
fogorvosi rendelőket az üzemel-
tető orvosok kedvezményes áron 
vehessék meg, mely után a fej-
lesztésekkel, felújításokkal és a 
fenntartással kapcsolatos kiadá-
sok már nem a most egyébként 
is nehéz helyzetben lévő szakor-
vosi ellátást, hanem az új tulaj-
donosokat terhelnék. 

Három évvel ezelőtt, amikor 
először volt lehetőség az egészség-
ügy ilyen szintű magánosítására, 
19 felnőtt-, 14 gyermek- és 2 fog-
orvos élt a vásárlás lehetőségével. 
Ma ezen rendelők nagy részében 
az eredetinél jóval színvonalasabb 
körülmények között folyik a be-

A régi rendelők iránt nincs érdeklődés Fotó: Miskolczi Róbert 

tegellátás. A városban 26 ingatlan 
maradt önkormányzati tulajdon-
ban, melyekben összesen 70 ren-
delő működik. Most ezeket kínál-
ták fel ismét megvételre. 

- Az orvosoknak az ingatlan-
becslő által meghatározott forgal-
mi érték feléért eladjuk rendelőjü-
ket - mondta Molnár László, az 
önkormányzat városüzemeltetési 
irodájának vezetője. - Ráadásul 
úgy, hogy három évig egyáltalán 
nem kell fizetniük, és utána is 10 
éven keresztül kamatmentes 
részletfizetési lehetőséget biztosí-
tunk számukra. Cserébe viszont 
előírjuk a felújítási kötelezettsé-

get, és természetesen a rendelő-
nek meg kell majd felelnie az 
EU-s normáknak, valamint az 
ÁNTSZ által előírt feltételeknek. 

Az ajánlat tehát kedvezőnek tű-
nik, a határozat óta azonban 
mindössze 6-7 ingatlan iránt ér-
deklődtek. Bár határidőt nem 
szabtak meg, amíg a vásárlási 
szándékot be kell jelenteni, mégis 
úgy tűnik, nem lesz sokkal több 
orvosi rendelő magánkézben, 
mint most. Az ok egyszerű: a még 
nem privatizált épületek többsége 
annyira rossz állapotban van, 
hogy felújítása és az előírásoknak 
való megfeleltetése rengeteg 

pénzbe kerülne. Ezt pedig az orvo-
sok érthető módon nem vállalják 
magukra. Szerettük volna, ha 
mindezt az érintettek mondják el, 
ám az általunk kérdezett mint egy 
tucat orvos közül senki nem 
akart, vagy elfoglaltsága miatt 
nem tudott nyilatkozni. 

TÍMÁR KRISZTA 

S Z E N T E S E N A Z Ö S S Z E S , 
MAKÓN CSAK EGY 
A szentesi önkormányzattal kötött 
szerződés alapján a tizenhárom fel-
nőtt és a hat gyermekorvosi körzet-
ben valamennyi háziorvos vállalko-
zóként praktizál. Tizenegy rendelőt 
ajánlott fel a vásárhelyi önkormány-
zat megvételre a háziorvosoknak. 
Bár ingyen adná át a város a létesít-
ményeket, eddig csupán egy került 
magántulajdonba, ez is két házior-
vosé lett. Makón hét felnőtt házior-
vosi rendelő működik, benne tizen-
két orvossal. A rendelők közül egy 
van magántulajdonban - azt az ille-
tő orvos alakította ki. Kollégái egy-
előre nem érdeklődtek a rendelők 
megvásárlása iránt, ezért a magá-
nosítás nincs napirenden. Csongrá-
don a privatizáció már lezajlott, a 
háziorvosok közül heten saját tulaj-
donú rendelőben dolgoznak. 

Aszfaltszőnyegen 
az unióba 
ÚJSZASZl ILONA 

Röpködnek a milliárdok, ha az útépítés kerül szóba. A véletlenek 
összjátékának, de leginkább a Phare, vagyis uniós pénzcsomagnak 
és az itthoni kész terveknek köszönhetően olyan utak is elkészül-
hettek, mint a Dél-Alföld zsáktelepüléseit a régió vérkeringésébe 
bekapcsoló nyolc út, közte a Csengelét Kiskunmajsával, vagy Tö-
mörkényt Pusztaszerrel összekötő néhány kilométeres aszfaltsző-
nyeg. Az ilyen apró sikertörténeteket azonban elhomályosítja, 
hogy minden kormány a maga csapatával és saját játékszabályai 
szerint maszatolva szaporítja a hatalmas sztrádaszakaszokat. 

Ám a közember a drága autópályák gazdaságot élénkítő hasznos-
ságát belátva sem tud felhődenül örülni, ha a sztrádákon autójával 
ritkán fut, az viszont napi tapasztalata, hogy kátyúktól sebhelyesek a 
városokon és falvakon belüli, jórészt önkormányzati utak. Most, 
hogy az au tópályák lassan elérnek a végekhez, végre több és politika -
mentes pénz jut a helyi utak építésére és felújítására is. Budapest út-
hálózatának talán nyolc, Szeged és Vásárhely aszfaltcsíkjai néhány 
százalékát érinti az ott 13, itt 1 -1 milliárdos nyári akció. 

Kampányszerűnek és soha nem látott mértékűnek nevezte a bu-
dapesti útrekonstrukciót a főpolgármester, a szabad demokrata 
Demszky Gábor. Annyit költ útfelújításra Szeged, mint az elmúlt 
hét évben összesen - minősítette a megyeszékhely útfejlesztési 
programját a szocialista Botka László polgármester. Húsz éve nem 
volt ilyen léptékű infrastrukturális beruházás - érzékeltette az or-
szág második legnagyobb közigazgatási területű, ráadásul megyei 
jogú városa, Hódmezővásárhely első embere, a fideszes Lázár János 
az ottani aszfalszőnyegterítés nagyságrendjét. 

Újjáépítési, pontosabban út-újjáépítési lázban ég az ország. Talán 
e nyár végére láthatóvá lesz, amivel az uniós csatlakozás népszerű-
sítésekor kampányaitok a politikusok: hogy haladni tudjunk, jó mi-
nőségű utak épülnek. Néhány hónapig el lehet, mert érdemes tűrni 
a balkáni körülményeket idéző dugókat, az araszolgatást - az euró-
pai aszfaltszőnyegért. 

Nyugdíjba vonult 
a bűnügyi főigazgató 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nyugállományba vonulása alkal-
mából ünnepélyes állománygyű-
lésen búcsúzott a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság bűn-
ügyi főigazgatója, Molnár Imre 
ezredes, rendőrségi főtanácsos. 
Molnár Imre rendőri szolgálatát 
1969. július elsején kezdte a 
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztályán nyo-
mozóként. A nyomozói beosztás-

ban eltöltött 15 év után főnyo-
mozónak, majd 1985-ben a bűn-
ügyi osztály vezetőjévé, egyben 
kapitányságvezető-helyettessé 
nevezték ki. A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnügyi 
igazgatói, főkapitány-helyettesi 
teendőit 1997. december elsejé-
től látta el. Magas színvonalon 
végzett és vezetői által is elismert 
munkájáért számos alkalommal 
részesült különböző elismerés-
ben. 

Holló az ügyvédeiméi 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Közel egy éve határozatképessége és teljes működése határán mozog az 
Alkotmánybíróság - mondta tegnap Szegeden, az ügyvédi kamarában 
Holló András, az Alkotmánybíróság elnöke. Tizenhat hónap múlva hat 
alkotmánybíró mandátuma jár le, problémát jelent a testület szakmai 
folytonosságának további biztosítása. Holló András úgy véli, nem megfe-
lelő a jelenlegi szabályozás: a hiányzó tagokat még mandátumuk lejárta 
előtt meg kellene választani. Véleménye szerint nem okozna alkotmá-
nyossági válságot, ha a most hivatalban lévő alkotmánybírák kétharma-
dos törvénnyel még három év hosszabbítást kapnának, hiszen a feladat 
ellátására a parlament korábban már úgyis alkalmasnak találta őket. 

Becsey a Vajdaságról 
és a magyar gazdaságról 

Kostunica kormányfőt hivatalos 
levélben emlékeztesse a Vajdaság-
gal kapcsolatosan vállalt kötele-
zettségükre. A belpolitikára áttér-
ve a képviselő kifejezte a magyar 
miniszterelnök hétfőn bejelentett 
adóreform-intézkedései miatti ag-
godalmát. Az uniós parlament 
gazdasági bizottságának egyetlen 
magyar tagja szerint Gyurcsány 
Ferenc akkor növeli tovább a ma-
gyar államháztartási hiányt, ami-
kor országunk egyébként is az unió 
túlzott deficit eljárása alatt áll. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Eredményesen zárult a Vajdaság 
problémáinak megvitatása az Eu-
rópai Parlament Délkelet-Európái 
Delegációjának szerdai rendkívüli 
ülésén, melynek összehívását Be-
csey Zsolt Csongrád megydÉ nép-
párti képviselő kezdeményezte. A 
képviselő tegnap Szegeden tartott 
sajtótájékoztatóján kiemelte, a de-
legáció felhatalmazta Doris Pack 
német képviselőt, hogy a szerbiai 
kormány illetékes minisztereit és 
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