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Amikor az orvosok és a betegek is szabadságra mennek 

Nyáron sincs fennakadás 

Júliusban és augusztusban érezhetően csökken a betegforgalom Fotó: Miskolczi Róbert 

A nyári szabadságolások ellenére megyénk egy 
településén sem jelent gondot a betegellátás: a 
háziorvosok és az egészségügyi intézmények 
megoldják a helyettesítést. Műtétek nem ma-
radhatnak el, és a várólisták sem hosszabbak, 
mint az év többi hónapjában. 

A háziorvosok és a szakorvosok helyettesítése is 
megoldott Csongrád megyében, így - az ország több 
településével ellentétben - nálunk nem jelent gon-
dot az egészségügyi dolgozók nyári szabadságolása, 
a szakrendeléseken nem nőtt az előjegyzési idő. 

- Az egy szakterületen dolgozók közül az egyik 
hónapban a társaság egyik fele, másikban a másik 
fele megy nyaralni - foglalta össze a rendszer lé-
nyegét Csenke László, a szegedi rendelőintézet 
megbízott vezetője. - Amelyik területen kevés a 
szakorvos, mint például az ortopédián és az audi-
ológián, ott a szabadságolási időszakban fél mun-
kaidőben látják el a helyettesítési feladatokat. 
Fennakadás azonban sehol nincs, nyáron sem kell 
többet várni egy vizsgálatra, mint máskor. 

A Szegedi Városi Oktató Kórházban is összevon-
nak bizonyos funkciókat nyáron, így gyakori, hogy 
egy orvos két rendelést lát el. A szakemberek lét-
számát azonban nem a nyaralásokhoz, hanem a 
betegszámhoz igazítják. 

- Júliusban és augusztusban érezhetően csökken 
a betegforgalom, augusztusban néptelenek a folyo-
sók - mondta Pajor László főigazgató. - Nincs tehát 
szükség olyan sok orvosra és szakdolgozóra, mint 
máskor, annyian viszont ilyenkor is dolgoznak, 
hogy műtét soha nem maradjon el. 

Az egyéni praxissal rendelkező házi-, házi gyer-

mekorvosoknak és fogorvosoknak maguknak kell 
gondoskodniuk helyettesről. 

- Általában jól bejáratott párok dolgoznak, akik 
nyáron, valamint tanfolyamok idején ellátják a 
másik betegeit - mondta Hajnal Ferenc, a Csong-
rád Megyei Orvosi Kamara elnöke. - Emellett, ha 
igény van rá, a kamara is segít működési engedély -
lyel rendelkező, de még saját praxist nem működ-
tető kollégák közvetítésével. Az alapellátásban te-
hát nem érezhető a szabadságolások miatti szak-
emberhiány. 

A háziorvosok szívesen helyettesíttetik magukat 
nyugdíjasokkal is, hiszen velük még konkurálniuk 
sem kell. 

- Előfordul, hogy egy helyettesítés után a betegek 
átviszik kártyájukat az újonnan megismert orvos-
hoz, egy nyugdíjas szakember esetében azonban 
ennek a lehetősége kizárt - magyarázta a kamarael-
nök. - Néhány idős orvos viszont a nem megfelelő 
számú kreditpontja miatt hamarosan kiesik a 
rendszerből, rájuk már nem számíthatnak a házi-
orvosok, ha szabadságra akarnak menni. 

TÍMÁR KRISZTA 

Marián Miklós: Az én Nagy Könyvem 

Ismeret 
a tisztelet alapja 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Marián Miklós ter-
mészetkutató Kari May Winnetou című re-
gényéről beszél. 

„Kilencvenegy évesen nekem Kari May a kedvencem. Olyan sze-
rencsésnek mondhatom magam, hogy kezdettől a Winnetou 
1904-es, első magyar nyelvű kiadását olvashattam. Édesanyám 
félárván nevelt, szegények voltunk, de kevéske zsebpénzemet 
mindig Kari May-ra költöttem. Annak idején a háromkötetes 
Winnetout is antikvár példányként vettem meg. Értékes, mert 
azóta sem fordították le teljes szöveggel, csak mindig átdolgoz-
ták az ifjúság számára. Cserkészeimnek rendszeresen kölcsön-
adtam Szekrényi Lajos magyar változatát, ám közbejött a hábo-
rú, és sajnos, a háromból már csak két kötet került vissza hoz-
zám. Számtalanszor olvastam, részleteket idézhetnék fejből. 
Egy hónapja is Kari May regényét vettem a kezembe. Sok az 
unokám, őket is e német szerző indiánregényeivel lepem meg. 

A Winnetouban egy tanárember, Old Shatterhand írja le, ho-
gyan kerül ki a vadnyugatra, és miként válik belőle az indiánok 
hatására „westman", vagyis erdőjáró és vadász. Winnetouval, az 
indiánnal is fordulatosán változik a kapcsolata: először ellensé-
gei egymásnak, majd amikor összebarátkoznak, sok színes ka-
landon át formálják egymást. Közben pedig betekintést nyerhe-

tünk az erdő és a puszták vilá-
gába, megismerhetjük a sza-
vanna és a préri életét - és ez 
nekem nagyon tetszik. Külö-
nös, hogy Kari May a regényei 
megszületése előtt nem járt 
Észak-Amerikában, és az indi-
ánvilág csak a fantáziájában lé-
tezett. Ennek ellenére olyan 
ügyesen készítette elő minden 
írását, és olyan pontos ismere-
teket szerzett az indiánokról, 
hogy német kiadója a regények 
alapján térképen is felvázolta a 
cselekmények helyszínét. Pél-
dául a Lano Estacadóról szóló 
fejezet sorai pontosan nyomon 
követhetők a valós tájakon." 

K A R L M A Y 

WINNETOU 

BOSSZÚSÁGOK 
Nyíregyházán például az ideggyógyászok hiánya 
okoz bosszúságot: nyolc hétnél korábbi időpontra 
nem is tudnak előjegyezni senkit, Nógrád megyében 
pedig 40-50 kilométert is utazhatnak az ízületi vagy 
egyéb mozgásszervi bántalmakkal a betegek, mire 
szakorvoshoz kerülnek. 

Vándortelevízió 
az ügyfélszolgálatokon 
Július végéig a szegedi okmányiroda Huszár utcai várótermeiben, au-
gusztusban pedig városszerte több helyen tűnik majd fel a vándortévé. A 
készülék egyórás környezetvédelmi tájékoztató filmet vetít a sorukra vá-
rakozó ügyfelek szórakoztatására. A vándortévé a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. tevékenységét mutatja be, valamint ismerteti a hulladék-
gazdálkodási beruházásokat és népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtés 
helyes módszerét. A környezetvédelmi vándortévé szeptembertől 
Csongrád megyei polgármesteri hivatalokban turnézik. 

Fejlesztik a naturistastrandot és kempinget a „Szikin" 

Bár és napozó épül a tó közepén 

K Ö R K É P 

ALGYÓ. A nagyközség 
szépítésére, virágositására idén 
egymillió forintot költött az 
önkormányzat. Az összegből a 
falu melletti körforgalomba 
egynyári virágokat ültettek, a 
köszöntő táblákat és az út széli 
villanykarókat muskátlikkal 
díszítették. Sajnos idén a 
közvagyont rongálók is 
megjelentek: a körforgalmi 
begóniából 110 tövet, 
muskátliból pedig jó néhányat 
elloptak. Az egynyári virágok 
öntözését és gondozását a 
Gyeviép Kht. végzi. 
- Idén nyáron az óvodában 
augusztusban takarítási 
szünetet tartanak. Az intézmény 
vezetői és dolgozói kérik a 
szülőket, hogy ezen időszak alatt 
a gyerekek felügyeletéről 
gondoskodjanak. Akinek 
viszont gondot jelent 
gyermeke elhelyezése, írásban 
jelezze igényét az 
óvodavezetőnél. 

b o r d á n y . A Kulturális és 
Szabadidős Egyesület tagjai az 
idei évben is a Zánkai Gyermek 
és Ifjúsági Centrumban 
forgatták le filmjüket. A Delete 
című produkciót július 23-án a 
Gyermek és Ifjúsági Napon 
mutatják be. A Bordányi 
Ifjúsági Információs Pontban 
megkezdődtek a 30-40 percesre 
tervezett akció-vígjáték 
utómunkálatai. A bordányi 
fiatalok által készített film 
szereplói: Molnár Bence (Kis 
Bende), Gál Ervin (@), Godó 
Zoltán (stronR), Veres Gábor 
(Szatyi), Masfr Norbert (Rece), 
Hegedűs Ádám (Tibi), 
Mészáros Norbert (Gyula), 
Sándor László (MittuDomain), 
Ocskó Ferenc (Satelitte), 
Kocsispéter Dávid (Szatír 
százados), Juhász Anikó (Reni), 
Sólya István Dénes (Solis), 
Csonka Kristóf (Szőke Kasza), 
Pintér Zoltán (Gyurma), Lippai 
Péter (Kender), Németh Eszter 
(Wincheszti) és Fodor Péter (a 
pincér) is. 

DESZK. Augusztus 20-án 
rendezik meg Deszken a Szent 
István-kupa kispályás 
labdarúgótornát, melyre várja a 
csapatok jelentkezését Tihanyi 
Csaba sportszervező a 
30/436-49-35-ös 
telefonszámon. 

DOMASZEK. Az önkormányzat 
kéri a lakosságot, hogy a házuk, 
telkük előtt húzódó 
csapadékvíz-elvezető árkokat 
tartsák rendben, hogy a 
hirtelen lezúduló víz gyorsan el 
tudjon vonulni. Az árkok 
tisztítására a domaszékieket 
helyi rendelet is kötelezi. Aki 
ezt megszegi, 30 ezer forintos 
bírsággal sújtható. 
- A szombati, XII. 
sörfesztiválon fellépő táncosok 
számára a próbák a 
következőképpen alakulnak: a 
sportcsarnokban július 20-án, 
21 -én az óvodások 9-10 óráig, 
az iskolások 10-11 óráig 
gyakorolnak. Július 22-én 
színpadi próba az óvodásoknak 
16 órától és az iskolásoknak 17 
órától. A társastánc és 
moderntáncos tanszak tanulói 
23-án 15 órakor gyülekezzenek 
az iskolában és hozzák 
magukkal a fellépő ruhákat és 
felszerelést is. 

MÓRAHALOM. Ma tartja a 
város vajdasági 
testvértelepülése, Temerin több 
mint 150 éves fogadalmi 
ünnepét, az Illés napot. 
Mórahalomról a városi 
küldöttség mellett a két 
nyugdíjas klub 30 fővel 
képviselteti magát. 

p u s z t a m é r g e s . Holnap a 
nemzetközi megyejáró fesztivál 
keretében hat ország 
néptáncosai mutatkoznak be 
Pusztamérges színpadán. Este 8 
órától a polgármesteri hivatal 
előtti parkbank cseh, olasz, svéd, 
lengyel, orosz és ciprusi 
néptánccsoportok lépnek fel. 

A szeged-sziksósfürdői naturis-
tastrand és kemping egyik taván 
napozót és bárt alakítanak ki, 
az öthektáros terület egy részén 
wellnesscentrumot építenek. 
Sándor János, az üzemeltető cég 
tulajdonosa úgy látja: mivel egy-
re nagyobb az érdeklődés, ér-
demes lesz a kempinget is bő-
víteni. 

Magyarországon négy igazán fel-
kapott naturistastrand és kem-
pingvan: a balatonberényi és a ba-
latonakarattyai külföldiekre sza-
kosodott, a délegyházi tagsági ala-
pon működik, a szeged-sziksós-
fúrdői viszont nyitott mindenki 
előtt. A szakemberek szerint a sze-
gedi az egyik legrohamosabban 
fejlődő naturistaparadicsom. Ta-
valyig az önkormányzat rövid tá-
vú szerződéseket kötött az üze-
meltetőkkel, aztán a hivatalnál is 
belátták, hogy így senki sem jön 
beruházni, ezért 2004-ben tizen-
nyolc éves tartós bérletet kötöttek 
a Natours Kft.-vel. 

Egy év alatt bővült a sziksós-
fürdői naturistakemping látoga-
tói köre: a visszatérő magyar, 
osztrák, holland és német csalá-
dokon kívül már érkeztek Belgi-
umból, Nagy-Britanniából és az 
amerikai földrészről is. Meglepő, 
de egyre felkapottabb az öthektá-
ros parkosított nyaralóhely a 

horvátok körében is. A bérelhető 
lakókocsikban és faházakban 
már alig van hely, és a sátorhe-
lyek kilencven százaléka is fog-
lalt augusztusra. Ez nem vélet-
len, hiszen a faházakat és a vi-
zesblokkot felújították és ideigle-
nes rendezvénysátrat állítottak 
fel. Ennek helyén épül majd a 
természetbe illeszkedő, fából ké-
szülő wellnesscentrum. 

- Az átadását őszre, de legké-
sőbb jövő tavaszra tervezzük -
árulja el Sándor János cégtulaj-
donos. Az épületben szauna lesz, 
pezsgőfürdővel. Egyik részében 
konditerem üzemel majd és a 
gyerekeknek játszótermet ren-
deznek be. Egy teremben inter-
net-hozzáféréseket biztosítanak. 
A tulajdonos szerint mindezeket 
igénylik a „szikin" pihenők. 

Szintén tavaszra tervezik a ro-
mantikus tavi bár kialakítását. 
Sándor )ános ezt a nagyobbik tó 
közepére álmodta meg, ahol na-
pozóhelyeket is létesítenek. Jövó 
ősszel elkezdik a kemping bőví-
tését is, mert - bár még a nyár 
közepén tartunk - a tulajdonos 
úgy érzékeli, hogy a kapacitást 
másfélszeresére kell növelni. 

c s . g . l . 

Grand Prix 
a szegedi 
Victoriának 
A szegedi Victoria Kamarakórus 
a napokban érkezett meg Gorizi-
ából, a C. A. Seghizzi Nemzetkö-
zi Kórusversenyről. Két kategóri-
ában indult az együttes, valamint 
részt vett Giacomo Carissimi 
lephte című oratóriumának elő-
adásában. A szegedi kórus ismét 
hatalmas sikert aratott a rangos 
nemzetközi mezőnyben: a poli-
fón kategóriában a kétkórusos 
művek előadásáért 2., a histori-
kus programért 1. díjat kapott. 
Elnyerte továbbá a legjobb kama-
rakórusnak, valamint az egyházi 
művek legjobb előadásáért járó 
különdíjat is, sőt neki ítélték a 
Grand Prix-t, azaz a verseny 
nagydíját. A Cser Ádám vezetésé-
vel működő együttes nagydíjas 
kórusként elnyerte a jogot, hogy 
2006-ban részt vegyen az Európa 
Nagydíjért való küzdelemben. 
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Koszorús 
Keddi lapszámunkban írtunk 
Kása József műköszörűsről, aki 
„mindent élez, ami szúr és vág". 
Az írásba komoly hiba csúszott: 
a késes-köszörűs műhely nem a 
Lechner téren, hanem a Bartók 
téren található. Az elírásért a 
szakember és olvasóink elnézést 
kérjük. A jó levegő és a természet sokakat vonz Fotó: Miskolczi Róbert 


