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KORKÉP 

DOMASZÉK. Ötödik 
alkalommal rendeznek őszi 
egészségügyi heteket 
Domaszéken 
szűrővizsgálatokkal és 
előadásokkal. A 
szűrővizsgálatok - az 
ultrahangos vizsgálatok 
kivételével - és az előadások 
ingyenesek. A betegbiztosítási 
igazolványukat vigyék 
magukkal. A rendezvények 
helyszíne a Dózsa György utcai 
orvosi rendelő. A részvételi 
szándékot a 284-040-es 
telefonon kell bejelenteni. Ma 
8-tól 12 óráig ultrahangos 
szűrővizsgálatot tart dr. Ádám 
Edit radiológus és 
izotópdiagnosztikai szakorvos. 
Holnap délután 2 és 5 óra között 
prosztata szűrővizsgálatot tart 
dr. Szalay István urológus 
főorvos. Az urológiai jellegű 
illetve prosztata panaszokkal 
jelentkezőkön kívül várják 
azokat a panaszmentes, 40 év 
feletti férfiakat, akik egy évnél 
régebben voltak 

szűrővizsgálaton. Pénteken este 
6 órától Flavonoidokkal az 
egészségért - Hogyan küzdjünk a 
daganatos, valamint a szív- és 
érrendszeri betegségek ellen? 
címmel tart előadást dr. Ambrus 
Edit izotóp- és 
röntgendiagnosztikai szakorvos. 
Az előadáson részt vevők között 
eredeti magyar gyártmányú, 
korszerű élelmiszerekből 
összeállított ajándékcsomagot 
sorsolnak ki. 

MÓRAHALOM. Az 
önkormányzat 2003 nyarán 
gyalog- és kerékpárutat épített a 
Zákányszéki út páros oldalán. A 
beruházás pályázati és 
önkormányzati forrás 
felhasználásával valósult meg. A 
város azóta is keresi a pályázati 
lehetőségeket, hogy a másik 
oldal járdaburkolatát 
hasonlóképpen felújítsák. A 
közelmúltban megfelelő kiírás 
hiányában nem volt mód 
járdaépítésre pályázni. A 
Zákányszéki út páratlan 
oldalának járdalapjai már olyan 
rossz állapotban vannak, hogy 
állami támogatás hiányában az 
önkormányzat saját forrás 
felhasználásával állítja helyre a 
burkolatot: hamarosan a 
Millenniumi sétány 
folytatásaként a Bástya sorig 
díszburkolatot kap a járda. Az 
önkormányzat kéri az 
érintetteket, hogy a nem a 
Móraép Kht. által telepített 
növényzetet szeptember 23-áig 
szíveskedjenek eltávolítani. 
Amennyiben az érintett 
lakosoknak kérdésük lenne a 
kivitelezéssel kapcsolatosan, a 
Móraép Kht. (6782 Mórahalom, 
Röszkei út 34.) ügyvezetője, 
Dobó (ózsef készséggel áll 
rendelkezésükre 
06-70/312-3096-os 
telefonszámon. 

ZÁKÁNYSZÉK. Szombaton 
rendezik meg a XI. falunapot. 9 
órakor kezdődik az ünnepi 
szentmise a templomban. 10 
órakor nyitják meg a falunapot a 
művelődési házban, ugyanekkor 
kezdődnek a 
gyermekfoglalkozások az 
iskolában: kézimunkázás, 
ügyességi játékok. Fél 12-kor 
nyitják meg az iskolában Szász 
Gyula festőművész és Gyenes 
Kálmán fotóművész kiállítását. 
2 órakor kezdődik a fogathajtó 
bemutató a Vásártéren. Délután 
4 órakor gyermekszínház: Sül a 
banya - gyermekmesék modern 
könnyűzenei stílusban. 5 órától 
Gáspár László ad koncertet a 
sportcsarnokban, fél 7-től a 
Zserbó együttes lép színpadra: 
híres operett slágerek 
könnyűzenei stílusban. 8 órától 
bál hajnalig - a zenét a 
Bobémfiúk szolgáltatják. Este 10 
órakor kezdődik a tűzijáték. 
Egész nap mutatványosok, 
bazárosok és kiállítók várják az 
érdeklődőket. Az ugrálóvár egész 
nap ingyen használható a 
gyermekek számára. Tombola, 
folyamatos nyerési lehetőség. 

Holnap dönt a közgyűlés arról, ki vezeti a rendelőintézetet 2010-ig 

Tálosi a legnagyobb esélyes 

A jelöltek - Kálmán Tibor, Ágoston Zsuzsanna, Bognár Ágnes és Tálosi László - a folyosón várnak a meghallgatásra Fotó: Karnok Csaba 

A Délmagyarország értesülése 
szerint a négy jelöltből Tálosi 
László pályázik a legnagyobb 
eséllyel a szegcdi rendelőinté-
zet főigazgatói posztjára. A köz-
gyűlés holnap dönt arról, ki ve-
zeti az intézményt 2010-ig. 

Gaál István áprilisi lemondása 
óta Csenke László megbízott fő-
igazgató és a júniusban kineve-
zett László Gábor csődbiztos ve-
zeti a szegedi rendelőintézetet, 
amely több mint ötszáz millió fo-
rintos adósságot halmozott fel az 
elmúlt két évben. A fenntartó 
önkormányzat pályázatot írt ki a 
két és fél milliárd forintos költ-
ségvetésű intézmény főigazgatói 
posztjára, melyre négyen jelent-
keztek. A közgyűlés egészségügyi 
bizottsága tegnap zárt körben 
hallgatta meg a jelölteket. 

A szakrendelőben működő ér-
dekvédelmi szervezetek egy har-
cos érdekvédőt, Ágoston Zsu-
zsanna aneszteziológus-inten-
zív terápiás szakorvost tartják a 
legmegfelelőbbnek a tisztségre. 
Az egyetem újklinikáján dolgo-
zó orvost tavaly ősszel a helyi 
sztrájkbizottság elnökeként is-
merhette meg a közvélemény. 

PERJESI NEM FELELŐS 
Információink szerint lezárult a Perjési Józseffel szemben indított fegyelmi 
vizsgálat. Úgy tudjuk, hogy a vizsgálóbiztos jelentésében felmentette a ren-
delőintézet gazdasági igazgatóját. Szerinte Perjési nem felelős a több száz 
millió forintos hiányért. A fegyelmi tanács zárt ülésen tárgyal és dönt majd 
a jelentésről és Perjési sorsáról. A legenyhébb büntetés a megrovás, a leg-
súlyosabb pedig a fegyelmi terhe melletti elbocsátás lehet. Értesüléseink 
szerint Gaál István ügyében még nem zárult le a vizsgálat. 

Ágoston Zsuzsannát nemrégi-
ben választották meg a Szegedi 
Tudományegyetem közalkalma-
zotti tanácsa elnökének. A leg-
fontosabbnak a munkahelyi bé-
két tartja, mert szerinte egy in-
tézmény sikeres működésének 
ez a záloga. A szakrendelő gaz-
dálkodását törvényessé, átlátha-
tóvá és nyilvánossá tenné és 
szorosan együttműködne az 
egyetemmel. Bognár Ágnes, az 
egyetem szemészeti klinikájá-
nak altatóorvosa menedzser-
ként hat éve foglalkozik az 
egészségügy finanszírozási és 
minőségügyi kérdéseivel. Két 
esztendeig az Egyesült Államok-
ban dolgozott egészségügyi fi-
nanszírozási szakemberként. 
Bognár Ágnes annyit mondott: 

ha őt választják főigazgatónak, 
azt hasznosítja, alkalmazza a 
rendelőben, amit az elmúlt hat 
évben tanult. 

Kálmán Tibor menedzser-
szemléletű rendelőintézetben 
gondolkodik. A nőgyógyász -
akit április elsejével elbocsátot-
tak az intézményből- tiszta vi-
szonyokat teremtene, átlátható-
vá tenné a gazdálkodást. 

Tálosi László belgyógyász-kar-
diológus 12 évig dolgozott az 
SZTE Il-es számú belgyógyászati 
klinikáján. Jelenleg egy gyógy-
szerkutató cég ügyvezető igazga-
tója. Szerinte rövid távon a ren-
delőintézet gazdasági helyzeté-
nek stabilizálása a legfontosabb 
feladat. Elmondta: szükségesnek 
tartja a munkafegyelem javítá-

sát, a vállalkozók szerződéseinek 
egységesítését, valamint a külön-
böző területek teljesítményének 
és létszámának áttekintését az 
esetleges racionalizálás miatt. 
Tálosi új forrásokat (pályázati 
pénzek, gyógyszeripari cégelckel 
együttműködés) vonna be a fi-
nanszírozásba. Szorosan együtt-
működne és összehangolná a 
gyógyító munkát az egyetem és 
az önkormányzat által működte-
tett egészségügyi intézmények-
kel, így a városi kórházzal és a 
klinikákkal. Nem működne vi-
szont együtt Perjési József jelen-
legi gazdasági igazgatóval. 

Ványai Éva, a közgyűlés egész-
ségügyi bizottságának elnöke a 
tegnapi meghallgatás után la-
punknak elmondta: mind a négy 
pályázót alkalmasnak találják a 
főigazgatói posztra. A bizottság 
rangsorában Tálosi László szere-
pel az első, Bognár Ágnes a má-
sodik, Ágoston Zsuzsanna a har-
madik, Kálmán Tibor pedig a ne-
gyedik helyen. Információink 
szerint a kormánypárti frakciók, 
az egyetem és az orvoscentrum 
vezetése is Tálosi László kineve-
zését támogatja. 

SZ. C. SZ. 

Közúti 
ellenőrzés 
a megyében 
Hat megyében - köztük Csong-
rádban - fokozott közúti ellenőr-
zésre számíthatnak ma a teher-
autók vezetői. Az Európai Unió 
közlekedésrendészeti szerveit tö-
mörítő szervezet, a TISPOL-cso-
port hajtja végre az uniós orszá-
gok Sellő nevű ellenőrzési akció-
ját. A rendőrök elsősorban a ve-
szélyes áruk közúti szállítására 
koncentrálnak, de azt is vizsgál-
ják, hogy betartják-e a járműve-
zetők az előírás szerinti vezetési 
és pihenőidőket, valamint hogy 
megfelelő-e a jármű műszaki ál-
lapota. Ellenőrzik a tachográfo-
kat, kiszűrik a gyorshajtókat, a 
túlsúlyos járműveket, a biztosí-
tás nélkül szállított rakományo-
kat, valamint az úti okmányo-
kat. A Sellő-akcióban a rendőrök 
mellett az autópálya-rendőrség is 
részt vesz. 

HÍREK 

NÉMA KIÁLTÁS 
ALSÓVÁROSON 
A Requiem a meg nem született 
gyermekekért mozgalom 
vezetője, Majoros István 
filmvetítést, majd azt követően 
beszélgetést tart ma este 5 órától 
az Alsóvárosi Kultúrházban. A 
rendezvényre látogatók Koltay 
Gábor Néma kiáltás című 
filmjét tekinthetik meg. 

JÖNNEK A TEMESVÁRIAK 
A bábszínház meghívására 
Szegedre látogat ma a temesvári 
Merlin Bábszínház társulata. A 
két társulat rendszeresen cserél 
előadást, ma az érdeklődők a Két 
kismalac című bábjátékot 
láthatják délután fél háromkor a 
bábszínházban. 

NÁNAY SZILAMÉR TÁRLATA 
PESTEN 
A szegedi festőművész, Nánay 
Szilamér budapesti kiállítását 
ma este 6-kor nyitja meg a 
kecskeméti színidirektor, 
Bodolay Géza. A vernisszázson -
Ateliers Pro Arts, Horánszky u. 
5. - Klenyán Csaba és Babits 
Antal játszik klarinéton, a 
Fiktív meditációk című, dr. 
Mezei Ottó emlékének szentelt 
tárlat október 22-éig 
látható. 

Kass János 
kiállítása 
Szeged díszpolgára, Kass fános 
Kossuth-díjas grafikusművész és 
Kass Eszter textilművész kiállí-
tását rendezte meg az Orosházi 
Városi Képtár. A tárlat október 
13-áig tart nyitva. 

Városi 
egészségnap 
Városi egészségnapot rendez hol-
nap a Szegedi Tudományegye-
tem JGYTFK Alkalmazott Egész-
ségtudományi Tanszéke. A Szé-
chenyi téren a nagyszínpadon 
kora délutántól különféle bemu-
tatók, játékok és koncertek vár-
ják az érdeklődőket. 

A nagysátorban 11 órától az 
egészségtantanár-képzésről ad-
nak tájékoztatást, hallgatók be-
szélnek élményeikről, valamint 
a gyógynövényekről tartanak elő-
adást. A kisebb sátrakban élet-
mód-tanácsadás, testsúly, test-
zsír- és vérnyomásmérés, dietéti-
kai tanácsadás, tea-, vegetáriá-
nus ételek kóstolása és masszázs 
várja a kilátogatókat. Emellett 
lesz még ugrókötelezés, sportbe-
mutatók, streetballverseny, a 
Roosevelt téren pedig külön az 
óvodásoknak rendezett egészség-
nap. Ma és holnap a tanulmányi 
és információs központban szak-
mai konferenciát tartanak. 

Felújították a tiszaszigeti iskolát 

Az iskola százegy diákja az idei tanévet már a megújult épületben kezdte meg Fotó: Scbmidt Andrea 

UNI0S PÉNZ KELL 
A megújult iskolaépület ünne-
pélyes átadása előtt mintegy 
száz pedagógus vett részt 
azon a szakmai fórumon, 
amelyen a kistelepülések Is-
koláinak jövőjét vitatták meg. 
Pokomi Zoltán, a Fidesz-
MPSZ alelnöke - korábbi ok-
tatási miniszter - elmondta: 
a magyar iskolák lepusztult 
épületállományának felújítása 
saját költségvetésből nem 
oldható meg, ezért el kell érni, 
hogy az Európai Unió követke-
ző, hét évre szóló költségveté-
séből jusson pénz az infrast-
rukturális fejlesztésre. A fide-
szes politikus tegnap délelőtt 
találkozott Szabó Gáborral, az 
SZTE rektorával, este pedig az 
egyetem jogi karán az LF 
Egyesület meghívására hall-
gatói fórumon vett részt. 

Befejeződött a tiszaszigeti általános iskola 
három éven át tartó felújítása. A huszon-
ötmillió forintból kialakított intézmény 
ünnepélyes átadóján Pokorni Zoltán is 
részt vett. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Ünnepélyesen átadták tegnap a tiszaszigeti Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskola és Napköziott-
honos Óvoda központi épületét, melyet három 
év alatt újított fel az önkormányzat. Az iskola 
eredetileg három épületből állt, a gyermekszám 

csökkenésével azonban a település vezetése úgy 
döntött: csak a központi épületet tartja meg és 
újítja fel. Az épületet újra közfalazták, az eddigi 
35 fős helyett húszfős osztálytermeket alakítot-
tak ki, kicserélték a nyílászárókat, megújult a 
külső homlokzat, kifestették az intézményt és 
két új osztálytermet is létrehoztak. Néhány hé-
ten belül az új udvar is elkészül. 

- Százegy diák tanul az iskolában, nyolc év-
folyamon - mondta Süveg József igazgató, 
aki nagy eredménynek tartja a település ok-
tatási intézményének megújulását. Bodó Im-
re polgármester hangsúlyozta: a település ad-

dig élő, ameddig iskolája van, Tiszasziget 
ezért nem engedheti meg magának, hogy 
megszüntesse az általános iskolát. A több 
mint 25 millió forintos beruházás fedezetét 
részben pályázati forrásból biztosították, 
részben azt az összeget csoportosították át, 
amit az iskolaként már nem használt két 
épület üzemeltetési költségén spóroltak. 
Ezek egyikét egyébként már értékesítették, a 
másikban lakásokat alakítanak majd ki. Az 
iskolában szeptember eleje óta már folyik a 
tanítás, az ünnepélyes átadáson részt vett Po-
korni Zoltán, a Fidesz-MPSZ alelnöke. 


