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Rotary: jótékonysági bál szombaton a Forrásban 

Gyermeksebészeti 
műtőre gyűjtenek 
A szegedi Szent-Györgyi Albert 
Rotary Club jótékonysági bált 
rendez szombaton a Forrás 
Szállóban. A bevételből a sze-
gedi gyermekklinika sebészeti 
műtőjének kialakítását támo-
gatják. 

A szegedi Szent-Györgyi Al-
bert Rotary Club újjáalakulá-
sának t izenötödik évfordulója 
alkalmából jubileumi jóté-
konysági bált szervez szomba-
ton a Forrás Szállóban. A bál 
bevételéből a szegedi gyermek-
klinika gyermeksebészeti mű-
tőjének kialakítását támogat-
ják. Bozsó Miklós elnök teg-
nap elmondta: ezzel is szeret-
nének adózni Tekulics Péter, a 
gyermekkórház egykori igaz-
gatója emlékének. 

Az elképzelések szerint a 
gyermek-műveseállomás épü-
letére ráépítenének egy ú j mű-
tőblokkot, ahol sebészeti és 
gyermek-szívsebészeti műtéte-
ket is végezhetnének. A beru-
házás körülbelül harmincmil-
lió forintba kerül, ami azért 
szükséges, mert a gyermekkli-
nika látja el a régió legsúlyo-
sabb állapotban lévő újszülött-
jeit, akik között gyakoriak a 
szívfejlődési rendellenességek, 

gyermek- és szívsebészeti ese-
tek. 

A projekthez a rotarysokon 
keresztül már több szegedi cég 
eddig összesen kétmillió fo-
r int tal kapcsolódott. Az elnök 
a báli belépőből, a tombolából 
és két fes tmény árverezéséből 
többmilliós rekordbevételre 
számít . A hangulatér t Hevesi 
Imre és zenekara, a La Bomba, 
va lamint a sztárvendég, Fenyő 
Miklós felel majd . 

A Szegeden működő klub-
nak olyan neves tagja is volt, 
min t Szent-Györgyi Albert, 
aki éppen Nobel-dí jának átvé-
telekor, 1937-ben elnökölt . A 
nevét viselő újraalakul t klub 
az e lmúl t 15 évben pártfogolta 
a tehetséges fiatalokat: min-
den évben tíz középiskolás és 
öt egyetemista Szent-Györ-
gyi-ösztöndíjat kap. Sok pénz-
beni és természetbeni jutta-
tással segítette a hátrányos 
helyzetű gyermekek ellátását 
is. Bozsó Miklós kiemelte: 
büszkék a Dóm téren a foga-
dalmi templom akadálymen-
tes fel járójának megépítésére, 
ami nemzetközi összefogással 
nyolcmillió forintból készült 
el. 

CS. G. L. 

Hallgatók segítik 
az önkormányzatokat 
A közgazdászok mellett szociológus egyetemi hallgató is segíti a 
megyei önkormányzat és a helyhatóságok munkáját : erről ál-
lapodott meg tegnap a megyei közgyűlés alelnöke, Marosvári Attila 
és Feleky Gábor egyetemi docens, a szociológiai tanszék vezetője. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Egy ilyen szerződést már kötött tavaly a megye a Szegedi Tudomány-
egyetem Gazdaságtudományi Karának Közgazdaságtani és Gazda-
ságfejlesztési Intézetével. Két éven át összesen harminchat közgaz-
dászhallgató dolgozik gyakornokként az önkormányzatoknál, kistér-
ségeknél. A fiatalok terjesztik a modern gazdaságfejlesztési ismerete-
ket, ugyanakkor pontos képet kapnak a rögvalóságról. Minderre az 
egyetem és a megye közösen nyert közel 17 millió forintot. 

A programnak az is célja, hogy a „szívesen elvándorló" közgazdá-
szok egy részét lehetőleg itt, a megyében tartsa. Feleky Gábor arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a mai önkormányzatok egyre gyakrabban 
hasznosíthatják a szociológia módszereit, hiszen jó, ha egy-egy dön-
tés előtt tájékozódnak arról, hogyan érintheti a helybelieket az a vál-
tozás. Megjegyezte: a tanszék minden évben fölmérést készít Szeged 
lakosságáról, több szempontból is, és e munka eredménye a helyi ön-
kormányzatnak is segíthetne. 

December végén lejárt a sokadik türelmi idő, az árusok még nem adták fel 

Eltűnik a Mars bódévárosa 

A régi üzlethelyiségek már csak egy-két hétig maradhatnak Fotó: Karnak Csaba 

A Mars téri bódéváros fele el-
t űn t . A Tálas-, a pavilon- és a 
kofasoron még álló, többsé-
gükben engedély nélkül felhú-
zott és tűzveszélyesnek nyilvá-
n í to t t bódék már csak egy-két 
hétig maradhatnak. Helyükön 
parkolót a lakí tanak ki. Az áru-
sok még mindig reményked-
nek. 

- Nem tudom, meddig maradha-
tok, a többiekhez hasonlóan én 
is december 31 -éig kaptam hala-
dékot. Fellebbeztem, de bárme-
lyik pillanatban megkaphatom a 
végleges határozatot arról, hogy 
bontsam le a pavilont - válaszol 
Skita Mária arra a kérdésre, hogy 
tudja-e, meddig árusíthat még 
ezen a helyen. 

A Mars téri zöldség-gyümölcs 
kereskedőt már csak a remény él-
teti. Azt mondja, megérti, hogy 
az önkormányzat európai szín-
vonalú, „normális" piacot akar, 
de azt meg a városnak kellene 
megérteni, hogy zöldség és gyü-
mölcs árusításából képtelen ki-
termelni egy új üzlet használat-
bavételi díját. Ezért nem vett üz-

lethelyiséget az épülő két csar-
nokban. 

A szegedi Mars téren nyár óta, 
a piacrekonstrukció megkezdés-
től egymás után szűnnek meg a 
különböző profilú üzletek, egyre 
több a foghíj. A még álló pavilo-
nok, bódék sorsa is megpecséte-
lődött. Egy-két kivétellel vala-
mennyit engedély nélkül építet-
ték, ráadásul tűzveszélyesek. Er-
ről az építési hatóság határozatát 
a tulajdonosok már tavaly nyá-
ron megkapták. Év végéig le kel-
lett volna bontani építményei-
ket. A pavilonok, bódék, sátrak 
helyén parkoló épül. 

- Én mindent megértek -
mondja a „messzi földön híres" 
palacsintás, Vassné Hegyi Mária. 
- Vettem egy 18 négyzetméteres 
üzlethelyiséget a csarnokban, de 
oda csak március végén költöz-
hetünk. A két, két és fél hónap 
jelentős bevételkieséssel jár, 
ezért fellebbeztem, kértem, ma-
radhassak. Ha mégis mennem 
kell, nehéz helyzetbe kerülök: 
két gyermekem iskoláskorú, ró-
luk is gondoskodnom kell. Nem 
ragaszkodnék én a palacsinta-

árusításhoz, de üzemmérnöki 
diplomámmal semmire sem me-
gyek, ötvenévesen sehol nem tu-
dok elhelyezkedni. 

Az úgynevezett Tálas-soron 
árusító „sátrasok" tanácstala-
nok, velük még nem közölték, 
hogy menniük kell. Bizonytalan-
ságukat csak fokozza, hogy csü-
törtökön befizették, pontosab-
ban beszedték tőlük a január ha-
vi bérleti díjat. 

- Még azt is mondták, hogy 
februárban napi- vagy hetijegyet 
kell váltanunk. Ez szerintünk azt 
jelenti, hogy mi maradhatunk -
mondja Botás György. 

A mintegy 50-60, még álló pa-
vilon közül néhány megússza. 
De csak átmenetileg. Sokan úgy 
tudják, a Tálas, a totózó és a piac 
végén álló lángosos marad, de in-
formációnk szerint az „azonna-
li" bezárás ezeket az üzleteket is 
érinti. A csarnok és a totózó kö-
zötti pavilon, az autó-motoral-
katrész kereskedés, és a mellette 
álló divatárubolt bezárását és 
bontását az építési iroda ható-
ságként eljárva a napokban visz-
szavonta. 

JANUAR 23. - AZ UTOLSÓ NAP? 
I H A Mars téri pavilonokra, fabódékra 

vonatkozó bontási határozatokat 
az önkormányzat építési irodája 
hatóságként eljárva hozta meg 
Még tavaly nyáron. A hivatal több-
ször Is halogatta a határozat vég-
rehajtását. Pusztai Lajos, a Sze-
gedi Vásár és Piac Kft. ügyvezető 
igazgatója úgy tudja, az utolsó ha-
táridő január 23. A területet minél 
előbb birtokba kellene vennünk, 
hogy megkezdődhessen és a csar-
nokok átadására be is fejeződhes-
sen a parkoló kialakítása. Az igaz-
gató a „sátrasok" megjegyzéseire 
reagálva megjegyezte: ők azért 
nem kaptak határozatot, mert nem 
épületből árusítanak, nincs is 
szerződésük a kft.-vei, asztalt bé-
relnek, amit ha van szabad asztal, 
bárki bármikor megtehet. 

Tóth Péter és Farkas László azt 
mondja, az üzletüket érintő bon-
tási határozatot azért vonta visz-
sza a hatóság, mert fellebbeztek a 
„tűzveszélyesség" ellen, kiderült, 
pavilonjaik nem tűzveszélyesek. 

OLÁH ZOLTÁN 

A szinte teljesen új kisegítő lélegeztetőgépet a makói Csapó Árpádtól kapta az intézmény 

Másfél milliós adomány a szívsebészetnek 

Ilyen készülékre régóta szükség lett volna Fotó: Schmidt Andrea 

Másfél mil l ió for in t é r tékű műszer t adomá-
nyozot t egy makói férfi a szegedi szívsebészeti 
k l in ikának . A gép alkalmazásával e lkerülhető 
lehet , hogy valakit a gégéjébe dugot t csövön 
keresztül kelljen mesterségesen lélegeztetni , 
de nagy segítséget je lent a gépi lélegeztetésről 
való leszokta tásban is. 

Értékes ajándékot kapott a Szegedi Tudományegye-
tem Sebészeti Klinikájának szívsebészeti osztálya. 
Egy makói férfi másfél millió forint értékű kisegítő 
lélegeztetőgépet adományozott. A modern műszer 
hatalmas segítséget jelent a betegek és az orvosok 
számára egyaránt, ezért már jó ideje vágytak rá az 
osztály vezetői, megvásárolni azonban nem tudták 
volna. 

A gép a lélegeztetőberendezéseket válthatja ki 
olyan betegeknél, akik már képesek önállóan leve-
gőt venni, ám ez még megerőltető feladatot jelent 
számukra. 

- A műszer befújja a levegőt a beteg tüdejébe, 
ezzel segítve a saját légzést - magyarázta Babik 
Barna ad junktus . - Ezt használva egyrészt jóval 
könnyebbé válik a lélegeztetőgépre kapcsolt be-
tegek mesterséges lélegeztetésről való leszokta-
tása, másrészt megelőzhető, hogy valakit gépre 
kelljen tenni . Ez pedig nagy dolog, hiszen így 
nem kell tubust vezetni a torkába, al tatni és fo-
lyamatosan nyugtatózni. Csupán egy orrmasz-
kot kell viselnie, ami mellett akár ehet és be-
szélhet is. 

A gépet egy idős asszonynak kérte kölcsön az 
osztály egy évvel ezelőtt . Csapó Vincéné Rozá-
lia meglehetősen későn került a szegedi klini-
kára, az elvégzett h i l len tyűműté t mégis sike-

rült: néhány hetes ápolás u tán hazamehete t t . 
Rövid időn belül azonban kétszer is leromlott 
az állapota, mindannyiszor gépre kellett kap-
csolni. - Külföldi szakirodalomból már ismer-
tem a Bipap nevű kisegítő lélegeztetőgépet -
mondta Babik ad junk tus . - Kértem tehát a 
magyarországi forgalmazótól egyet kölcsön, és 
segítségével le t ud tuk venni a néni t a lélegez-
tetőgépről. A műszerről tudni kell még, hogy 
kis mérete és könnyű kezelhetősége mia t t akár 
o t thon is lehet használni . Mivel pedig az idős 
asszonynak az állapota mia t t rendszeresen 
szüksége volt rá, fia úgy döntöt t , megveszi a 
berendezést , így édesanyja o t thon gyó-
gyulhat. 

Sajnos nem tudták sokáig használni: Rozália 
néni tavasszal váratlanul meghalt. A még szinte 
teljesen új gép hónapokig kihasználatlanul állt a 
lakásban. A néni fia végül úgy döntött , odaadja 
annak az osztálynak, ahol annyit segítettek 
édesanyjának, és ahol bizonyára nagy hasznát 
tudják venni. 

- Ismerem a magyar kórházak gazdasági helyze-
tét, a szívsebészeti klinika felszereltségét pedig kö-
zelről is megtapasztalhattam - mondta Csapó Ár-
pád. - Láttam, hogy sok műszer hiányzik, amire 
nagy szükségük lenne, többek között ez a kisegítő 
lélegeztetőgép is. Ezért döntöttem úgy, hogy nekik 
adom. 

A műszer azóta is folyamatosan segíti a bent fek-
vő szívbetegek gyógyulását, sőt: annyira jól tudja 
használni az osztály, hogy azóta a gyártól már egy 
másikat is kértek - igaz, ezt is csak kölcsön. Kifizet-
ni ugyanis nem tudják. 

TÍMÁR KRISZTA 
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