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Gaál szerepét vizsgálják, Perjési fegyelmit kért 

Felelősségre vonás 
a rendelőben 

Műszerre gyűjt a szívsebészet 

Sikertörténet fél folyosón 
Folytatás az 1. oldalról 

Az első nem Budapesten végzett szívtranszp-
lantáció igazi sikertörténet lett, hiszen Mária 
különösebb komplikációk nélkül gyógyult 
fel. Ennek ellenére a klinika egyelőre nem 
akkreditáltatja magát ezekre a beavatkozá-

sokra. - Jelen körülmények között, amikor 
egy fél folyosón, 30 ággyal vagyunk kénytele-
nek működni, nem tudjuk ezt vállalni -
mondta Bogáts Gábor. 

Hozzátette: természetesen megfelelő fej-
lesztések után végeznének újra szívátülte-
tést. Egyelőre arra sincs pénzük, hogy meg-

vásároljanak egy készüléket, amely a műté-
tekhez ma már nélkülözhetetlen. Ennek se-
gítségével a műtét sikerét még annak befe-
jezése előtt meg lehet állapítani. A Szívügy 
Alapítványon keresztül szerveznek gyűj-
tést. 

T. K. 

Kónya Mária: Úgy élek majd, hogy megérdemeljem a második esélyt 

Hazament az új szíves asszony 
Több mint két hónapos klinikai 
kezelés után tegnap hazame-
hetett Kónya Mária, az a fiatal 
nő, akin a terhessége miatt fel-
lépett súlyos szívelégtelenség 
miatt szívátültetést hajtottak 
végre Szegeden. 

Kónya Mária élettársával és gyermekeikkel Fotó: Gyenes Kálmán 

Büntetőfeljelentést tettek és 
már vizsgálják Gaál István volt 
főigazgató szerepét a szegedi 
rendelőintézetben. Perjési Jó-
zsef gazdasági igazgató fegyel-
mit kért maga ellen. Csenke 
László orvosigazgató nem érzi 
magát felelősnek az intézmény-
ben kialakult helyzetért. 

A közgyűlés pénzügyi és egész-
ségügyi bizottságának szerdai 
határozata értelmében Csenke 
László megbízott intézményve-
zetőnek azonnali hatállyal fe-
gyelmi eljárást kell indítania, 
büntetőfeljelentést kell tennie és 
polgári jogi eljárást kell kezde-
ményeznie a szegedi rendelőin-
tézet volt vezetői ellen. Csenke 
László lapunknak elmondta: mi-
vel még nem kapta kézhez az ön-
kormányzati határozatot, nem 
tud a kérdéseinkre válaszolni. 
Hangsúlyozta: a rendelőintézet 
ügyében László Gábór nyilatkoz-
hat. 

Az önkormányzati biztos la-
punknak elmondta: Csenke 
László már azelőtt elindította a 
fegyelmi eljárást Gaál István volt 
főigazgatója ellen, és megtette a 
büntetőfeljelentést ismeretlen 
tettes ellen, mielőtt megszületett 
volna a bizottsági határozat. 
Gaál ellen számviteli fegyelem 
megsértése miatt indulhat eljá-
rás. A pénzügyi vizsgálat során 
kiderült - mondta László Gábor 

Bár a megyei önkormányzat leg-
utóbbi rendes közgyűlésén is 
egymásnak feszült a két oldal, 
azért volt néhány olyan javaslat, 
amit egyhangúlag minden képvi-
selő támogatott. Ilyen Vincze 
László megyei és országgyűlési 
képviselő (Fidesz-MPSZ) egyéni 
indítványa is, amely a csongrádi 
duzzasztóművel kapcsolatos. Ez 
a hetvenes évek egyik legnagyobb 
terve volt, végül mégsem épült 
meg. A csongrádi honatya most 
azon dolgozik, hogy a vízlépcső 
megépítése kerüljön be a Nemze-
ti fejlesztési terv II-be, amely a 
2007-től 2013-ig megvalósuló 
beruházásokat foglalja össze. En-
nek érdekében kérte Vincze a 

Tesco épül 
Szentesen 
Még az idén átadják a vásárlók-
nak a Tescót Szentesen, a föld-
munkát a napokban kezdték 
meg a kivitelezők. Az ötezer 
négyzetméter alapterületű áru-
ház mellé benzinkutat is tervez a 
multinacionális cég. 

A Tesco Globál Áruházak Rt. 
még az idén tíz-tizenöt áruházat 
szándékozik felépíteni. A társa-
ság kommunikációs igazgatója, 
Danks Emese lapunk érdeklődé-
sére arról tájékoztatott bennün-
ket: a szentesi Tesco alapterülete 
ötezer négyzetméter lesz. Viszo-
nyításként említette kérdésünk-
re, hogy a világ legnagyobb Tescó-
ja 15 ezer négyzetmétert foglal el, 
és Budaörsön található. A legki-
sebb áruház pedig hazánkban há-
romezer négyzetméteres. A szen-
tesit a kicsi-közép kategóriába so-
rolta a kommunikációs vezető. 
Azt is hozzátette: a terveik sze-
rint a karácsonyi ünnepek előtt 
átadják a vásárlóknak a Tescót. 

B.I. 

- , hogy a 2003-ban befogadott 
számlák összege és a 2003-as in-
tézményi mérleg között jelentős, 
több mint 52 millió forintos az 
eltérés. Ebben az időszakban Né-
methi Gyula volt a rendelőinté-
zet gazdasági igazgatója. Az ő fel-
ügyelete alatt szerződött például 
az intézet a laboranyagokat szál-
lító cégekkel, amely megállapo-
dásokkal - mint kiderült a vizs-
gálat során - több probléma is 
akadt. Némethit 2004 nyarán 
váltotta Perjési József. Lapunk 
úgy tudja, hogy a jelenlegi gazda-
sági igazgató fegyelmi vizsgálatot 
kért maga ellen azzal a szándék-
kal, hogy tisztázza magát a vádak 
alól. Többek szerint ugyanakkor 
felvetődik a kérdés: hogyan ma-
gyarázza meg Perjési, hogy idén -
az önkormányzati biztos ideér-
kezéséig - nem könyveltek az in-
tézményben. Csenke László nem 
kért maga ellen fegyelmi vizsgá-
latot. Úgy tudjuk, ezt azzal ma-
gyarázta, hogy - bár orvosigazga-
tóként Gaál István általános he-
lyettese volt - nem vett részt a 
gazdasági döntések előkészítésé-
ben és meghozatalában. Jóllehet 
Gaál - aki jelenleg orvosi tanács-
adó az intézményben - egy sze-
mélyben volt felelős a szakrende-
lőben történtekért, általános he-
lyettese, Csenke László is több 
fontos dokumentumot aláírt, 
amiért felelősséggel tartozik. 

sz. c. sz. 

megyei közgyűlés támogató nyi-
latkozatát. 

- Örülök neki - mondta a kép-
viselő - , hogy a megyei közgyűlés 
támogatott, ez is jelzi azt, hogy 
vannak olyan ügyek, amelyek-
ben meg tud egyezni a kormány-
párt és az ellenzék. Az építéshez 
uniós forrásokat is igénybe lehet-
ne venni. Ha sikerül, az egy csa-
patmunka eredménye lesz. 

A vízlépcső, amellett, hogy 
energiát termel, munkahelyeket 
biztosítana, lendítene a térség 
idegenforgalmán, s a közlekedé-
sén. Arról, hogy a Nemzeti fej-
lesztési tervben szerepel-e, még 
idén döntést hoz a parlament. 

B.A. 

A számítógépe előtt ült tegnap 
délután Kónya Mária a Szegedi 
Tudományegyetem sebészeti kli-
nikájának szívsebészeti osztá : 

lyán. Bár látogatóira lábzsákot, 
köpenyt és kesztyűt adnak, ez az 
elővigyázatosság már egész más, 
mint a műtét utáni időszak her-
metikus elzártsága. 

- Egy idő után megszoktam, 
hogy talpig beöltöztetnek engem is 
és a hozzám érkezőket is - mondta 
mosolyogva Mária. Novemberig 
otthon is kesztyűt és száj kendőt 
visel, ha a családjából valaki meg-
betegedne, azonnal el kell különí-
teni. - Az első dolgom lesz, hogy 
megszeretgetek mindenkit. Leg-
előbb a kislányomat, aki már két 
hónapos és még csak ötször lát-
tam! - tervezgette a hazatérést. 

- Még most sem tudom felfogni, 
hogy meghalhattam volna, hiszen 
eddig a legsúlyosabb betegségem a 
mumpsz volt. De amikor a körin-
tenzíven pünkösdkor először 
megemlítették a transzplantációt, 
már sejtettem, hogy nagy a baj. 

A szívátültetés napjáról csak 
képtöredékek ugranak be neki. 

- Emlékszem, felébresztettek: 
van szív! De azt hiszem, ezt már 
fel sem fogtam. Még láttam, 
hogy pumpát és infúziót pakol-
nak rám, és tolnak a műtőbe. 
Azután körülbelül egy héten ke-
resztül nem igazán voltam kép-
ben. Azt viszont tudom, nagyon 
sokat jelentett, hogy a párom, 
Béla bent volt mellettem, sok-
szor még itt is aludt. 

Mária és élettársa kapcsolata 
az átélt tragédia során megerősö-
dött. - Azt hiszem, Béla most 
nőtt fel igazán, ráadásul még in-
kább kiderült, milyen jó ember is 
ő valójában - fogalmazott a fiatal 
nő. — Azt mondta, ezek után el-
vesz feleségül. Egészen ponto-
san: igyekezzek a felépüléssel, 
mert már táncolni akar a lagzin-
kon - mesélte nevetve. 

Bár a transzplantáltak általá-
ban nem tudják, kinek a szervét 
kapják, bulvárlapoknak köszön-
hetően Mária pontosan tudja, 
hogy egy fiatal, motorbalesetben 
elhunyt lány szíve dobog a testé-
ben. Eleinte úgy gondolta, egy-
szer talán találkozik a hozzátar-
tozókkal, mára azonban elbi-
zonytalanodott. Azon pedig nem 
rágódik, hogy egy idegen szíve 
tartja életben. - Elfogadom, hogy 

van ilyen, de nem gondolok bele 
mélyebben, mert azt hiszem, az 
súlyos pszichés problémákat is 
okozhatna. 

Mária tegnap hazamehetett, 
ám jó ideig még nem élheti ré-
gi életét. Tizenöt fajta gyógy-
szert kell szednie, és rendsze-
resen jár majd vissza a szívse-
bészeti klinikára is. Sokat kell 
pihennie és mozognia. Sétálni 
már önállóan képes, a lépcső-

zést még gyakorolnia kell. 
Ahogy az anyai teendőket is, 
hiszen a két hónapos Maját 
eddig a testvére látta el. - Kö-
rülbelül egy évbe telik a teljes 
rehabilitációm - mondta. -
Igyekszem mindent bepótolni, 
de nem siettetem a dolgokat. 
Úgy élem majd az életemet, 
hogy meg is érdemeljem ezt a 
második esélyt. 

TÍMÁR KRISZTA 

A lakossági fórumon javasolták, hogy tereljék el a 73-as és 73 Y-os buszt 

Nem épül új út a szegedi Bertalan hídnál 

Pászti Ágnes megnyugtatta a híd közelében élőket Fotó: Karnok Csaba 

Megnyugodhatnak a Római körúton lakók: nem épül út a Bertalan 
híd tövében. Ezt Pászti Ágnes, Felsőváros önkormányzati képvise-
lője jelentette be tegnap lakossági fórumán, amelyen az is kiderült: 
valamilyen módon tehermentesíteni kell a környék kis utcáit. 

Lapunkban többször foglalkoztunk azzal, hogy a hosszú távú elképzelé-
sek szerint az Árboc utca kiszélesítésével és továbbépítésével kapcsola-
tot létesítenek a négysávos Felső Tisza-part és a Római körút-Szilléri 
sugárúti csomópont között. Az új út közvetlenül a hídfeljáróhoz simul-
va vezetne a kereszteződésig. Pászti Ágnes, a körzet önkormányzati 
képviselője tegnapi lakossági fórumán bejelentette: az önkormányzat-
nál nem tervezik semmilyen új gyűjtőút megépítését. A félreértés oka 
feltehetőleg az - hangsúlyozta a képviselő - , hogy korábban a megyei 
közútkezelő kht. készített egy tanulmánytervet a Bertalan híd szegedi 
hídfőjének többsávos körforgalommá alakítására. E terv felvetette a 
hídfeljáróhoz simuló szervizút építését. - A több mint százmillió forin-
tos beruházást azonban csak a környéken lakók beleegyezésével lehet-
ne megvalósítani - mondta Pászti Ágnes, aki garanciát adott arra, hogy 
amíg ő a terület képviselője, nem épül gyűjtőút. Ugyanakkor felvető-
dött a fórumon, hogy valamilyen módon tehermentesíteni kell a rend-
kívül zajos és poros Hajós utcát. Bús Gusztáv szerint javítana a helyze-
ten, ha nem a Hajós utcán, hanem más útvonalon járna a 73-as és a 73 
Y-os autóbusz. A fórumon az is elhangzott, hogy pihenőparkot alakíta-
nak ki a híd bal oldalán, a Szilléri sugárút felé eső részen. A hatmillió 
forintos beruházás augusztusban kezdődik el. 

SZ. c. s z . 

A megyei közgyűlés támogatja Vmcze munkáját 

Ismét terv lehet 
a csongrádi duzzasztó 
Még idén eldől, hogy lehet-e ismét valódi terv - a hetvenes évek 
után - a csongrádi duzzasztómű megépítése. Vincze László képvise-
lő kérésére egyhangúlag támogatta a megyei közgyűlés, hogy a víz-
lépcső kerüljön be a következő Nemzeti fejlesztési tervbe, amely 
2007-től 2013-ig valósul meg. A végső szót a parlament mondja ki. 


