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Két busszal kevesebb 
Kevesebben utaznak a buszokon, ezért a Makó-Szeged-Kecske-
mét-Budapest vonalon naponta közlekedő, 6. és 7. számú expresszjá-
ratokat augusztusban nem' indítja a Tisza Volán Rt. Szeptembertől 
visszaáll a régi rend, ismét járnak a pihentetett buszok. 

Több mint kétmillió forint munkabérrel tartoznak 

Magándetektív 
a Holdfény nyomában 
Tovább gyűrűzik a mórahalmi 
Holdfény gyermekotthon kö-
rüli botrány. Dolgozói hiába 
nyertek pert az o t thont mű-
ködtető, becsődölt közhasznú 
társaság ellen, nem kapták 
meg elmaradt munkabérüket . 
Az ügyek tisztázására még egy 
magándetektívet is fölfogadott 
valaki. 

Mint a filmekben: magánnyo-
mozót is bevetettek a két éve 
tönkre ment mórahalmi Hold-
fény gyermekotthon ügyeinek 
tisztázására. Erősíti a krimikkel 
vont párhuzamot, hogy nem tud-
ni, ki volt a detektív megbízója. 
Az előzmény, ahogyan lapunk-
ban többször is megírtunk: a 
Holdfény Fogyatékosokat Foglal-
koztató, Gondozó, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Közhasznú Társa-
ság által működtetett otthont a 
szükséges engedélyek nélkül nyi-
tották meg, így nem kapták meg 
a gyerekek után járó állami tá-
mogatást. Az intézmény csődbe 
ment: sem a számlákat, sem a 
munkabéreket nem tudták kifi-
zetni. A helyzetet jellemzi, hogy 
a gondozók otthonról vittek en-
nivalót a gyerekeknek. A gyer-
mekotthont 2003 őszén bezár-

MARADT PÉNZ? 
A Holdfény Kht. ellen pert 
nyerő gondozónő szerint az 
otthon működését támogató 
Holdfény alapítványnak való-
színűleg maradt elegendő 
pénze a bérek kifizetésére. 
Oláh Ferencné tudomása 
szerint az alapítvány több 
mint 10 millió forintért adta el 
az épületet. A ház árából kifi-
zették az adósságokat, de föl-
tehetőleg nem fogyott el az 
összes pénz: a többiből talán 
ki lehetne fizetni az elmaradt 
béreket - véli az asszony. 

ták. A kht. igazgatója, Tülkös ¡ó-
zsefné annak idején a Csongrád 
Megyei Közigazgatási Hivatalt 
hibáztatta az engedélyeztetés el-
húzódása miatt. 

Új fejlemény, hogy öt volt 
dolgozó pert nyert a Holdfény 
Kht. ellen. Nekik összesen 
2-2,, 5 millió forinttal maradt 
adós a társaság. A hírrel az 
egyik érintett, a mórahalmi 
Oláh Ferencné jelentkezett. 
Gondozóként még a zárás előt-
ti utolsó napon, 2003. szep-
tember 22-én is dolgozott az 
ot thonban. - Szerettem a gyer-
mekeket, nagyon sajnáltam, 
hogy a jó kezdeményezés így 
kudarcba fulladt - mondta az 
asszony, aki otthonbeli elhe-
lyezkedése előtt és az intéz-
mény bezárása u tán is munka 
nélkül volt. (Most ismét gondo-
zóként dolgozik.) Véleménye 
szerint az intézet elhamarko-
dott megnyitása és a hozzá 
nem értés vezetett a bukáshoz. 

Oláh Ferencének mintegy fél-
millió forint bérrel tartoznak. 
Az ötödmagával indított mun-
kaügyi pert megnyerte ugyan, 
pénzt azonban még nem látott. 
- Mondanom sem kell, fizetés 
nélkül milyen nehéz körülmé-
nyek között éltünk - fűzte hoz-
zá a gondozónő. Most segítségre 
vár, mert nem tudja, ki szerez 
majd érvényt a bírósági döntés-
nek. Vagyis: hogyan lehet fize-
tésre kötelezni a kht.-t. (Egy 
névtelenséget kérő jogi szakértő 
szerint egyszerű a megoldás: a 
per nyertesének „bírósági végre-
hajtás iránti kérelmet" kell be-
nyújtania a procedúra megindí-
tásához.) 

A Holdfény körüli fejlemé-
nyekről szerettük volna megkér-
dezni a volt igazgatót is, de Tül-
kös Józsefnét nem sikerült utol-
érnünk. Információink szerint a 
hivatalos leveleket sem tudják 
számára kézbesíteni. 

NY. P. 

A képviselők egy része három-négy másodperc alatt előadja mondandóját 

Bakfitty a közgyűléseken 
Hingl László, Kenderesi-Szabó 
Mihály és Kormos Tibor nem 
volt szószátyár a szegedi kép-
viselő-testület ülésein. A három 
városatya együtt összesen 1 perc 
17 másodpercet beszélt a köz-
gyűléseken - az el múlt közel egy 
évben. 

2004. szeptember 10. és 2005. 
június 24. között mintegy ötven 
órában kilenc rendes ülést tar-
tott a szegedi képviselő-testület. 
Ez idő alatt a közgyűlés 726 ha-
tározatot hozott és 308 napiren-
di pontot tárgyalt meg. A képvi-
selők közgyűléseken töltött ide-
jét a szavazógépük méri. Az így 
rögzített adatok szerint a legtöbb 
időt, 48 óra 33 percet Farkasné 
Pocsai Blanka (Fidesz-MPSZ) 
töltötte a díszteremben. Máso-
dik Szőke Péter (MSZP) 46 óra 
30 perces teljesítménnyel, a har-
madik pedig a szintén szocialista 
Gila Ferenc 46 óra 3 perccel. A 
jegyzői iroda összesítése szerint a 
legtöbbet Hingl László hiányzott. 
Az MDF-es városatya összesen 
11 óra 58 percet volt jelen a köz-
gyűléseken. A hiányzók listáján 
Bakai Csaba (független) lett a 
második 15 óra 16 perccel, Mécs 
László, az MDF-MKDSZ-frak-
ció vezetője pedig a harmadik 17 
óra 21 perccel. 

Hingl László még e^y elsőséget 
tudhat magáénak. O beszélt a 
legrövidebb ideig a közgyűlése-
ken - a kilenc ülésen két alka-
lommal összesen 6 másodperc-
ben mondta el, amit akart. Töb-
bek véleménye szerint ez az idő 
arra sem nagyon elég, hogy az 
ember azt mondja: „Tisztelt köz-
gyűlés! Tisztelt polgármester úr! 
Bakfitty." A szocialista Kendere-
si-Szabó Mihály tízszer emelke-
dett szólásra, de az ő nyelve is 
pörgött, hiszen összesen 34 má-
sodpercen át beszélt. Nem volt 
szószátyár Kormos Tibor, az 

Kormos Tibor csínján bánt a szavakkal a közgyűléseken. A cipőfű-
zője is hosszabb volt, mint a felszólalása Fotó: Karnok Csaba 

SZDSZ frakcióvezetője, a köz-
gyűlés kulturális bizottságának 
elnöke sem, aki négy alkalom-
mal szólalt fel - összesen 37 má-
sodpercben. A legtöbbször, 
89-szer Kozma József (MSZP) 
szólalt fel a közgyűlési vitákban. 

Összesen 54 percen át volt a vá-
rospolitikai alpolgármesternél a 
szó, ám a hozzászólások idejét 
tekintve csak a L2. lett a teljesít-
ményével. A legbeszédesebb vá-
rosatya címet Szentgyörgyi Pál 
(MSZP) érdemelte ki - 2 óra 37 

B0TKA ANNYIT BESZEL, 
AMENNYIT AKAR 
A jegyzői iroda kimutatása szerint 
Botka László polgármester 33 órát 
és 56 percet töltött a közgyűlése-
ken és 559 alkalommal szavazott. 
Hozzászólásainak számát és ide-
jét nem mérik, pontosabban nem 
tudják mérni - mondták a város-
házi informatikusok - , mivel az 
ülésvezető elnök nem a pultjába, 
hanem a vezérmikrofonba beszél. 
A közgyűlés szervezeti és műkö-
dési szabályzata szerint az ő hoz-
zászólásainak számát és idejét 
nem korlátozzák. A képviselők fel-
szólalását három, a frakció hoz-
zászólást hat percben limitálták. 

perces eredményével. A gazdasá-
gi alpolgármester 77-szer kért és 
kapott szót. Ugyanennyiszer 
szólt hozzá a vitához Szőllősi Bé-
la. A Fidesz-MPSZ frakcióveze-
tője partnere volt Szentgyörgyi-
nek, ő összesen 2 óra 12 percen 
át beszélt. Egy óra feletti szónok-
lattal heten - hat ellenzéki és egy 
kormánypárti politikus - dicse-
kedhetnek a közgyűlésben. A 
harmadik legaktívabb képviselő 
45 felszólalással, 1 óra 35 perces 
teljesítménnyel a fideszes Kohári 
Nándor. 

A képviselő-testület összesen 
635-ször szavazott a kilenc ülé-
sen. A negatív rekordot Bakai 
Csaba tartja, aki 389 alkalom-
mal nem nyomott gombot. Ót 
követi Dobó László, aki 360-szor 
és Török Csaba (mindkettő Fi-
desz-MPSZ), aki 320-szor nem 
szavazott együtt a testülettel. Az 
SZDSZ-es Fábián József mind a 
635 alkalommal voksolt. A „tar-
tózkodom" gombot legtöbbször, 
146-szor Farkasné Pocsai Blanka 
nyomta meg. Kenderesi-Szabó 
Mihály viszont egyszer sem élt 
ezzel a lehetőséggel. 

s z . c . s z . 

Kerékpárost gázoltak 
Kerékpárost gázolt el egy személygépkocsi vasárnap, a délelőtti órák-
ban Vásárhelyen. A Klauzál utcán közlekedő autós elé az egyik mel-
lékutcából hajtott ki biciklijével egy 74 esztendős vásárhelyi férfi. A 
biciklist, mely nem adta meg az gépkocsinak az elsőbbséget, a jármű-
vezető már nem tudta elkerülni. A balesetben a kerékpáros súlyos, 
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Több könyv, képeslap, fagylaltkehely és koktél fogy az előadásnapokon 

A belváros a szabadtéri nyertese 

A legtöbb vendég szereti a sört Fotó: Gyenes Kálmán 

A szabadtérire érkező vendégek nem az 
élelmiszer-áruházakban és a bevásárlóköz-
pontokban költik el a pénzüket - ez egy-
értelművé vált a belvárosi üzleteket meg-
szondázó körsétánkon. A konklúzió: Sze-
geden több a turista, mint tavaly, akik pedig 
az előadásokra jegyet váltottak, nem a sze-
gényebb társadalmi rétegeket képviselik. 

Egyértelműen a belváros frekventált helyein 
található cukrászdák, vendéglók és boltok a 
szabadtéri-turizmus nyertesei. Gyuris Lász-
ló, a Kárász utcai A Capella cukrászda tulaj-
donosa elmondta: az előadásnapokon leg-
alább 10-20 százalékkal nagyobb forgalmat 
bonyolítanak le. És ezt nem abban mérik, 
hogy több kétgömbös fagylaltot adnak el, ha-
nem ilyenkor fogy a legtöbb drága kehely és 
koktél - vagyis a tulajdonos szerint látszik, 

aki itt tölt egy éjszakát és ki tudja fizetni a 
jegy árát, annak fagylaltkehelyre is futja Sze-
ged sétálóutcáján. Gyuris hozzátette: persze 
minden, a városközpontban zajló nyári ren-
dezvény is meglódítja az üzlet forgalmát. 

A könyvesboltok közül nem mindegyik 
számít az idegenforgalom barométerének. 
Akadt olyan üzlet, amelyik nem is örült la-
punk érdeklődésének. Az Oskola utcai Uni-
verzum - idegen nyelvi - könyvesboltban Va-
zorka Szilvia elárusító szerint nem érződik a 
szabadtéri jótékony hatása, viszont sokkal 
több a külföldi vevő, mint tavaly. A németül, 
angolul beszélő turisták elsősorban az úti-
könyveket, albumokat, képeslapokat kere-
sik. Az Alexandrában, a Kárász utcán Csá-
szárné Surányi Rita üzletvezető viszont azt 
mondta, 2004-hez képest nagyobb a forgal-
muk, és a pénteki nap kifejezetten erős. 

Az Átriumban található Népművé-
szet-Folkart üzletben nemcsak szegediku-
mokat, hanem az egész országra jellemző té-
rítőkét, vállkendőket, használati tárgyakat és 
díszeket is kínálnak - mérsékelt sikerrel -
mondta Kincses Györgyné üzletvezető. Ő azt 
állította, nem érzi a szabadtéri forgalomnö-
velő hatását, holott messze, s távol nincs ha-
sonló profilú üzlet. Elsősorban azok vásárol-
nak ugyanis, akik külföldre készülnek és 
ajándéktárgyakat válogatnak. Egyedül a dó-
mot ábrázoló póló felkapott, amely különbö-
ző színekben kapható. 

A vendéglátók nem panaszkodnak: a John 
Bull Pubban Gyarmati Adám felszolgáló azt 
mondta el, a szabadtéri napjain tovább tarta-
nak nyitva, éjjel 1 -ig a konyha is üzemel, és a 
vendégek 2-ig maradhatnak. 

F.K. 

PET-CT-t hoznak 
a szegedi új klinikára 
A daganatok feltérképezésére al-
kalmas PET-CT-t hoznak a jövő 
év elején Szegedre. A ma ismert 
legkorszerűbb diagnosztikai el-
járást biztosító műszeres vizsgá-
latért nem kell majd fizetni. 

A tervek szerint jövő év elejétől 
lesz PET-CT Szegeden. Az új kli-
nikára kerülő műszert ráadásul az 
országban elsőként ingyenesen 
vehetik majd igénybe a betegek. A 
közbeszerzési pályázatot az a Netc 
Kft. nyerte, mely lassan egy éve 
működteti az IMC-t, azaz a nem-
zetközi diagnosztikai központot. 
Ez szolgálja ki a Szegedi Tudo-
mányegyetem teljes izotóp diag-
nosztika- és röntgenigényét. 

Katona Zoltán vezérigazgató 
lapunknak elmondta: már foly-
nak az előkészületek, hogy a mű-
szert minél hamarabb beállíthas-
sák. - Szeretnénk, ha február kö-
zepén már igénybe vehetnék a 
betegek az új szolgáltatást - tájé-
koztatott Katona. 

A PET-CT az izotópos és a CT-
vizsgálatokat kombinálja. Első-
sorban daganatok kimutatására 
alkalmazzák. Ez a ma ismert leg-
korszerűbb vizsgálat. Ha valaki 

évente egyszer megvizsgáltatja 
magát a műszerrel, elkerül egy 
sor kellemetlen vizsgálatot, időt 
spórol, és a legnagyobb bizonyos-
sággal tudhatja meg, van-e akár 
csak kezdődő betegsége is. Erre 
jelenleg csak a fővárosban van le-
hetőség. Budapesten azonban fi-
zetni kell a vizsgálatokért. 

Rácz Jenő egészségügyi mi-
niszter nemrégiben bejelentette: 
az egészségbiztosító hamarosan 
befogadja a vizsgálatot, vagyis 
Szegeden ezt már a társadalom-
biztosítás terhére végzik el. A 
műszer leginkább kis daganatok 
feltérképezésére alkalmas. Egy-
értelműen bizonyított, hogy a tü-
dőrák, a vastagbél, a hasnyálmi-
rigy, a nyelőcső, az emlő dagana-
tait, valamint a melanomát ma a 
legjobb eredménnyel a PET-CT 
mutatja ki. Még olyan kezdődő 
stádiumában is, amelyre egyet-
len diagnosztikai eljárás sem ké-
pes. Emellett a berendezés akkor 
is hasznos lehet, ha műtét után a 
lehetséges áttétekről akarnak 
pontos képet kapni, vagy a keze-
lés hatékonyságát akarják meg-
tudni az orvosok. 

T. K. 

Egészségfejlesztési 
pályázatok 
Munkahelyi, települési és kistérségi egészségfejlesztési programról 
szóló pályázatokat hirdet az illetékes szaktárca. Kovács Ferenc me-
gyei tiszti főorvos tájékoztatása szerint a pályázat az Egészségügyi 
Közlöny júniusi számában jelent meg. Az adatlap a minisztérium és 
az Országos Egészségfejlesztési Intézet honlapjáról tölthető le 
(www.eum.hu, illetve www.oefi.hu). Jelentkezési határidő a közlöny 
megjelenésétől számított hatvan nap. Részletesebb fölvilágosítást az 
egészségfejlesztési intézet 06/1/428-8246-os, és 06/1/428-8279-es te-
lefonszámain kérhetnek az érdeklődők. 

http://www.eum.hu
http://www.oefi.hu

