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Kétezer ágyas óriási klinikát építene a város 
és az egyetem a nagyállomás közelében. Az 
új épület kiváltaná az északi klinikaparkot, 
az épületeket más célokra hasznosítanák. 
Az ötvenmilliárdos beruházáshoz az Eu-
rópai Uniótól várnak támogatást - a be-
ruházás megtérülési ideje a számítások sze-
rint t izenöt év. 

Ma négy tulajdonos 35 telephelyen mű-
ködteti az egészségügyi intézményeket 
Szegeden. Azt szinte nem is lehet számba 
venni, hogy ez hány épületet jelent. Sebé-
szeti ellátás, műtő például 24 helyen talál-
ható. Ez a rendszer pazarló - jelentette ki 
Mikó Tivadar. A professzor szerint ilyen 
szétszabdalt intézményrendszer nem tud 
hatékony sürgősségi ellátást végezni. Az 
egyetem éppen ezért átfogó egészségipari 
projektekkel készül az uniós pénzek foga-
dására. A profitorientált egészségipar meg-

teremtéséhez rendelkezésre áll az emberi 
erőforrás, de szükség van egy egészségügyi 
központ, azaz egy óriási klinika, valamint 
egy egészségipari tudományos park fölépí-
tésére. 

Mikó Tivadar megjegyezte: az elmúlt 20 
évben - jelenértéken számítva - a szegedi 
egészségügybe (gép és műszer nélkül] 39 mil-
liárd forintot ruháztak be. Ez - az önrésszel 
kiegészítve - pontosan a tervezett óriási kli-
nika, hivatalos nevén szegedi egészségügyi 
központ bekerülési költsége. Az elvégzett kis 
és közepes beruházások mindig súlyos helyi 
problémát orvosoltak. A rendszer egészéhez 
viszont nem sikerült hozzányúlni, sőt meg-
maradt a 19. századi járványügyi koncepciót 
tükröző pavilonrendszer. 

A kétezer ágyas klinikát a nagyállomás kö-
zelében található egyetemi fejlesztési terüle-
ten tervezik - százezer fekvő- és két és 
fél millió járó beteget látnának el évente. Az-

TUDOMANYOS PARK 
' | Az egészségügyi tudományos parkba ku ta tás - fe j -

lesztéssel foglalkozó cégek te lepülhetnének . Az 
együttes az induló be ruházás után szakaszosan 
épülne föl: évente 5 0 - 1 0 0 új fe j lesztési és 
1 0 0 - 2 0 0 te rmelés i munkahe ly létrejöttével , 1 - 2 
mult i , és 3 - 5 helyi kis és közepes tudásipar i cég 
betelepülésével számolnak . Az egészségipar i tu -
dományos park induló ötmi l l iá rd forintos költsé-
ge a Szeged fe j lesztési pólus programba épülne 
be. Várhatóan a tervezet t „b iopol isz-h id" környé-
kén, a k l in ikák és a z újszegedi biológiai kutató-
központ szomszédságában valósul meg. 

zal, hogy egy épületbe kerülnek a különböző 
osztályok, funkciók, körülbelül a működési 
költségek 10 százalékát tudnák megtakaríta-
ni évente. Szerény becslések szerint évi 430 
millió forint bevétele származna az óriási kli-
nikának a fizető betegek ellátásából. Ez javít-
ja a beruházás megtérülését, továbbá a felsza-
baduló ingatlanok hasznosításából is bevé-
telt várnak. Gyakorlatilag új funkciót kaphat 
a mostani egészségügyi intézmények nagy 
része. 

Az eurorégió, azaz a szomszédos országok 
határ közeli területei számára is egészségügyi 
központtá válhat Szeged. A klinika építése 
körülbelül 50 milliárd forintba kerülne - ezt 
a második Nemzeti fejlesztési terv keretében 
külön nevesített nagyprojektként szeretnék 
megvalósítani. 

M. B.I . 

TÚLÉLÉSI ESELYEK 
Kis történettel világította meg a professzor, miért van szükség egy központi egészségügyi épületre. Egy 
6 1 éves újszegedi férfi összeesik a lépcsőházban, és beüti a fejét. Mentőt hívnak hozzá. Ha agyi érelzá-
ródása van, három órája van az egészségügyi rendszernek arra, hogy ellássa. Ma először elviszik a 
„kettes kórházba" ( 3 0 perc), ott megvizsgálják, koponyaröntgent, CT-t kérnek (1 óra), el látják a fejsebét 
( 30 perc), majd átviszik a belklinikára ( 30 perc). A belgyógyászaton kizárják a belgyógyászati eredetet, 
és ideggyógyászt hívnak (30 perc). Az ideggyógyász átjön a több utcányira lévő klinikáról, megvizsgálja 
a beteget ( 1 óra). Mire a beteg a végleges ellátóhelyre kerül, a három óra rég eltelik: a beteg gyógyulási 
esélye kevesebb, mint tíz százalék. Ezzel szemben egy új klinikai tömbben rögtön rendelkezésre ál lnak a 
szakorvosok - a gyógyulásra több mint 8 0 százalék esélye lenne a betegnek. 

Andragógia, magyarul felnőttnevelés 

Leánykori nevén 
művelődésszervező 
Andragógia, azaz felnőttnevelés szakká alakul a jelenlegi mű-
velődésszervező-képzés. Az érettségizők évekig jobb híján vá-
lasztották, de az utóbbi időben négy év összetett képzést kínált, és 
jövőre hároméves főszakká alakul. 

Masszőr, anyakönyvvezető, tűz-
oltó - mi a közös e szakmák mű-
velőiben? Az, hogy a szegedi ta-
nárképző főiskolai kar művelő-
désszervező szakán szereztek 
diplomát az utóbbi években. 
Nem véletlenül csúfolták büfé és 
ruhatár szaknak, hiszen ha csu-
pán „valamilyen" diplomára volt 
szükség egy állás betöltéséhez, 
vagy más szakra nem vették fel a 
végzős gimnazistát - ide jelent-
kezett. A harmincéves népműve-
lőképzést a rendszerváltás után 
keresztelték át művelődésszerve-
zőre. Jövőre pedig az egyetemi 
rendszer átgyúrásával új névvel 
új szakként reinkarnálódik: fel-
nőttnevelés, azaz andragógia lesz 
belőle. 

- A kilencvenes évek végétől 
tartalommal töltődött fel a tan-
szék munkája - tekintett vissza 
Orbán Hédi, a Százszorszép 
Gyermekház vezetője, aki má-
soddiplomáját szerezte a szakon, 
és hat éve, a kezdetektől oktatja 
az andragógia tantárgyat. A fel-
nőttoktatás mellett a művelő-
désszervező szakosok például 
kultúraközvetítést, marketinget, 
közgazdaságtant, számvitelt, ve-
zetési ismereteket, protokollt, 
média-, vallástudományi vagy 
rendezvényszervezői ismerete-
ket hallgatnak. Orbán Hédi el-
mondta, a felnőttképzés kereté-
ben jelenleg egy éven át oktatják 
az idősek, álláskeresők, fogyaté-
kosok, nők és börtönviseltek 
képzését, alapítványi oktatás^ 
szervezést, munkahelyi képzést 
és humánerőforrás-szervezést. 

- Csongrád megyében kevés 
eséllyel helyezkedhetnek el a 
friss diplomások a közművelődé-
si intézményekben, a pálya 
ugyanis telített - tette hozzá. A 
képesítéssel azonban dolgoznak 
szakemberek idősek otthonában 
programszervezőként, foglalkoz-
tatóként, fogyatékosokat foglal-
koztató munkahelyeken, mun-
kaügyi központokban és iskolai 

szabadidő-szervezőként. A főál-
lású szabadidő-szervezők viszont 
az iskolai leépítéseknél estek ál-
dozatul. Megoldást a speciális 
szakértelmük jelent, ha rendez-
vényszervező, marketingasszisz-
tens, humánerőforrás-munka-
társ állásra pályáznak. Természe-
tesen sokan messzire sodródnak 
a pályától. 

- A tanárképzéshez képest jövő-
re előnybe kerülnek az andragó-
gusok. A szak hároméves főszak-
ká alakul, tehát míg a tanárszako-
sok három év után nem taníthat-
nak, az andragógusok ugyaneny-
nyi idő alatt teljes képesítést sze-
reznek - foglalta össze a változás 
lényegét T. Molnár Gizella, a köz-
művelődési tanszék vezetője. Az 
oklevelekbe andragógia szak -
művelődésszervező szakirány ke-
rül, ám az elnevezés nem a ke-
resztmetszet beszűkülését jelzi. A 
plusz két évben a hallgatók szo-
ciológia és pedagógia szakirányba 
képezhetik tovább magukat. Feb-
ruár közepén, az egyetemi jelent-
kezések lezárultával derül ki, egy-
értelmű-e mindenki számára, 
mit takar a vadonatúj elnevezés, 
és mennyien szeretnének andra-
gógusdiplomát, „leánykori ne-
vén" művelődésszervező, „anyja 
nevén" népművelő szakképesí-
tést. A héten tartott egyetemi 
nyílt nap sem tekinthető mérv-
adó előrejelzésnek; tavaly 12-en 
kérdeztek a képzésről és 850 je-
lentkezési lap futott be. 

DOMBAI T Ü N D E 

NÉPES TÁBOR 
A megye te lepülésein je len leg 55 
művelődési házban dolgoznak 
művelődésszervezők, népműve-
lők, összesen 100 -an . Diplomást 
országszer te 19 intézmény képez , 
közülük jövőre 15 folytatja műkö-
dését andragógia néven. A szegedi 
főiskolai tanszéken je len leg 1 3 0 
nappal is d iák tanul , levelezőn 
3 0 0 - a n j á r n a k minden évfolyamra. 

Szeretetdobozok 
Dévára, Csángóföldre 
A gyerekeket kéri jótékony adományozásra a Máltai Szeretetszolgá-
lat. A hagyományos Határtalan Szeretet akcióban - amelyet tavaly 
már nagy sikerrel rendezett meg a szentesi csoport - egy cipősdoboz-
nyi ajándékot küldhetnek a magyar gyerekek Erdélybe, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítványnál nevelkedő árváknak, valamint a csángó magya-
roknak. A dobozba kerülhet játék, könyv, ruha, bármi, aminek egy 
másik gyermek örülne. Romlandó élelmiszert nem szabad a dobozba 
csomagolni! A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai arra kérik az 
adományozó gyerekeket, írják rá a dobozra, hány éves fiúnak vagy 
leánynak szánják ajándékukat. Tüntessék fel nevüket, címüket is, 
mert vannak, akik szeretnék megköszönni a karácsonyi ajándékot. A 
szeretetdobozokat a Máltai Szeretetszolgálathoz kell eljuttatni. 

Fölöslegessé válna a szegedi egészségügyi intézmények jó része 

Óriási klinikát terveznek 

A kétezer ágyas klinikát a nagyállomás-közeli egyetemi területen építenék fel Fotó: Gyenes Kálmán 
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Előre ihat a biztos kamatra 

Raiffeisen Akciós Lekötött Betét 

Ha pénzügyekben az izgalmak helyeit a garantált 
kamatot keresi, fektesse pénzét Raiffeisen Akciós 
Lekötött Betétbe! Az évi 6%*-os kamat 2 hónapos 
belétlekötés esetén bármekkora összegre érvényes. 

Sőt, a magas kamat mellé most még egy 
D V D - l e j á t s z ó t is nyerhet! 

Bankfókjaink: Hódmezővásárhely, Andrássy út 5-7 
Makó, Széchenyi tér 9-11. • Szeged, Széchenyi tér 15. 
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 9 • Szentes, Kossuth 
Lajos u. 13. 

*Az évi ó%-os kamat az akciós beiét első kamatperiódusá-
ra vonatkozik. A leköthető legkisebb összeg 100 000 Ft. 
Az akció visszavonásig érvényes, az újonnan adott betét-
lekötési megbízásokra. Az EBKM megegyezik az éves ka-
matlábbal. Az akció részletes leírását megtalálja a bankfi-
ókokban és az interneten hozzáférhető Kondíciós listában, 
illetve játékszabályzalban. 
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