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Megújult a deszki kórház 

Az újraépítet t szárnyakkal európai szintű lett a tömb Fotó: Gyenes Kálmán 

A Csongrád megyei önkormányzat finan-
szírozta a deszki kórház két épületszár-
nyának újraépítését. Az európai színvonalú 
tömböt, mely egy év alatt készült el, tegnap 
adta át Kiss Péter kancelláriaminiszter. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy év alatt teljesen megújult a deszki kór-
ház kiszolgáló épülettömbje. A bejárat 
mellett álló két épületszárnyra ma már rá 
sem lehet ismerni: az életveszélyessé vált 
tömböt lebontották, helyére pedig a mo-
dern kor követelményeinek megfelelő épü-
leteket emeltek. A munkálatok tavaly már-

ciusban kezdődtek meg, február végére pe-
dig el is készült a mintegy 300 millió forin-
tos nagyságrendű beruházás, melyet a 
Csongrád megyei önkormányzat finanszí-
rozott. 

Az új épületszárnyakban ugyanazok a 
munkaállomások kapnak helyet, mint ame-
lyek a lebontott épületekben is voltak, vagyis 
a gyógyszertár, a sterilizáló, a porta, a beteg-
felvétel és a váró, a gazdasági hivatal, vala-
mint az irattár. Mindezeken felül kialakítot-
tak egy négyszobás nővérszállót is, ahol ked-
vező feltételekkel tudnak otthont biztosítani 
a szakdolgozóknak. 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Mell-

kasi Betegségek Szakkórházában nem ez volt 
az utolsó jelentős beruházás. Vélhetően még 
idén megkezdődik az energiaháztartás kor-
szerűsítése, melynek 130 milliós költségét 
pályázati támogatásból valósítják meg. 

* 

Az új épületszárnyat Kiss Péter kancellá-
riaminiszter adta át, aki a szalagátvágás előtt 
úgy fogalmazott: a deszki kórházban a kör-
nyezet végre összhangba került az ellátás 
színvonalával. Az ünnepségen jelen volt Si-
micz József, az Egészségügyi Gyermekvédel-
mi és Szociális Bizottság elnöke, valamint 
Újhelyi István, a település országgyűlési kép-
viselője is. 

Csütörtök este még fizetős volt az új sztrádaszakasz 

Az utolsó pillanatban 
vált ingyenessé 

Az 55-ös és az M5-ös csomópontja madártávlatból Fotó: Auner Amadé 

Folytatás az 1. oldalról 

Az M5-ös autópálya új szakaszá-
nak átadása előtt két nappal, 
március 9-én a gazdasági minisz-
térium sajtófőosztálya azt közöl-
te lapunkkal, hogy „az M5-ös au-
tópálya Szeged-észak-Röszke or-
szághatár szakasza díjasként ke-
rül forgalomba helyezésre." A 
gyors váltásra nem kaptunk ér-
demi magyarázatot. 

Balogh László független ország-
gyűlési képviselő, a KDNP-Fi-
desz-MPSZ közös jelöltje pénte-
ken sajtótájékoztatót tartott, 
amelyen bejelentette: a szegedi-
eknek drágább az autópálya, 
mint a kecskemétieknek vagy a 
budapestieknek, ugyanis az em-
lített két városban megoldották, 
hogy legalább a körgyűrűig in-
gyenesen használhassák azt az 
autósok. 

Az autópálya átadásának nap-
ján, március 11-én Gyurcsány 

Ferenc miniszterelnök már azt 
jelentette be, hogy senkinek nem 
ke l l m a t r i c á t v á s á r o l n i , a z M5-ÖS 
új szakasza ingyenes. 

A gazdasági tárca sajtófőosztá-
lya tegnap az alábbi közleményt 
juttatta el szerkesztőségünkbe: 
„Az M5-ös autópálya új, március 
11 -én átadott, Szeged-észak-
Röszke országhatár közötti sza-
kasza díjmentes." 

NEM KELL LETERNÍ 
A Magyarországra belépőknek 
nem kell megszakítaniuk útjukat, 
nem kell letérniük az M5-ös autó-
pályáról, hogy autópálya-matricát 
vásárolhassanak. Németh Zoltán, 
a Kiskunhalasi Határőr Igazgató-
ság szóvivője elmondta: már a ha-
tár túloldalán, Horgoson, illetve a 
röszkel határátkelőhelyen az 
IBUSZ-irodában Is lehet venni va-
lamennyi magyarországi autópá-
lyára érvényes matricát. 

Kontúr Pál a hazai 
gyárbezárásokról 
- Sem Lengyelországban sem Csehországban nem indítanak any-
nyi csődeljárást és nem zárnak be annyi gyárat, mint Magyaror-
szágon - mondta tegnap Szegeden Kontúr Pál. A Fidesz Munkás-
és Alkalmazotti Tagozatának országos elnöke hozzátette: a balol-
dal nem teremt munkahelyet, sőt a már meglévőket is hagyja el-
pusztulni. Szegeden bezárt az Ikarusz, a hangszergyár, a ruhagyár, 
a kábelgyár, a Heavytex, a Kossuth Nyomda, a Mary Cipőgyár, a 
téglagyár is. Kontúr Pál az MSZP-t a munkanélküliség pártjának, 
Gyurcsány Ferencet a csődök miniszterelnökének nevezte. A poli-
tikus Vásárhelyen is sajtótájékoztatót tartott, Lázár János polgár-
mester, országgyűlési képviselő társaságában. A Hódiköt és a 
Mary példáját említve Lázár arra hívta fel a figyelmet, hogy meg-
romlott a munkavállalók és a munkaadók közötti kapcsolat: a 
dolgozók az önkormányzattól, és nem a menedzsmenttől vártak 
segítséget, amikor meg akarták kapni a felszámolás idején a járan-
dóságukat. 

Tiszta 
forradalom 

FARKAS CSABA 

Ha az intézményesült társadalmi keretek nem követik a tényle-
ges társadalmi változásokat; ha a forma még régi, a tartalom már 
új; ha a békés változtatási törekvéseknek a hatalmon lévő réteg 
ellenáll - jön evolúció helyett a revolúciő, jön a forradalom. Az 
Európán 1848-49-ben végigsöprő forradalmi hullám is ilyen volt, 
és bár leverték, ha nem lett volna - tán máig sem történik meg a 

. johbágyfölszabadítás. 
Persze forradalom sokféle akad, még akár győztes is, és ep eset-

ben egészen meghökkentő metamorfózison mehet keresztül. Ak-
kor már nem is tartja a rokonságot az öt kinevelő forradalommal 
-mindösszesen meghódítja Európa felét. (Aztán elveszti, persze.) 
Vagy - ez már másik eset -, ha tartja is a rokonságot, mi több, foly-
vást hivatkozik is rá, voltaképpen köze nincsen hozzá, hatalmi 
harc csupán. A mozgolódó ifjúságból ifjúsági mozgalom lesz - va-
jon az új generációk érzékelik-e a két, említett szókapcsolat je-
lentése között mutatkozó különbözetet • Szóval nagyon kell vi-
gyázni: a forradalom megmaradjon forradalomnak, ne keletkez-
zék belőle valami egészen más. 

Effajta átalakulásra a magyar forradalomnak és a hozzá kapcso-
lódó szabadságharcnak, persze nem volt lehetősége. Túl gyorsan 
leverték ahhoz, hogy ilyesmi egyáltalán fölmerüljön. És-a világ-
történelemben valószínűleg egyetlenként - ha lett volna rá mód-
ja, akkor is megmarad annak, ami: tiszta forradalomnak, és tiszta 
szabadságharcnak. Hisz amikor - mondhatni, pár pillanatig-volt 
lehetősége arra, hogy az ellenség területére helyezze a hadműve-
leteket, akkor is habozott: most akkor ez törvényes dolog, vagy 
esetleg mégsem törvényes? Az ellenfél feltételei betartásával 
akart győzni - fából vaskarika. 

Talán épp ezt tanulták meg a mai magyar közélet némely részt-
vevői - túlontúl is jól ? Lehet. Csakhogy mindkét fél átnézhetne a 
túloldal térfelére. Kik vannak ott' Ott is magyarok. 

Csak csütörtökön indokolják meg 

Borzi Márta leváltása 
Elkészült a szentesi kórházigaz-
gató leváltásáról szóló pénteki 
határozat indoklása, ezt azonban 
a megyei közgyűlés elnöke csak 
csütörtökön hozza nyilvánosság-
ra - tájékoztatta lapunkat tegnap 
Kozó Attila, a megyei önkor-
mányzat sajtóreferense. 

Frank József azért döntött így, 
mert az indoklást postára adták, 
a levelet várhatóan csütörtökön 
kapja meg az érintett, és ügyvéd-
je, Bárándy Péter, azt pedig nem 
szeretnék, ha Borzi Márta a saj-
tóból értesülne először a részle-
tekről. 

Lapunk szombati számában 
tudósítottunk a közgyűlési dön-
tésről, amely szerint Borzi Márta 
főigazgatót állásából felfüggesz-

tették. A döntés szerint a mun-
kája során a kórházban sérültek 
az államháztartás működési 
rendjéről szóló kormányrende-
letnek a gazdálkodásra vonatko-
zó szabályai, a számvitelről szóló 
törvénynek a bizonylati fegye-
lemre vonatkozó rendelkezései, 
valamint a közbeszerzésekről 
szóló törvény bizonyos passzu-
sai. A konkrétumokról egyelőre 
nem esett szó. A kórházat most 
dr. Bodonovits István orvosigaz-
gató vezeti, ő lapunknak el-
mondta, a gyógyító munkára 
nem hatott a hetek óta tartó vizs-
gálat drukkja: a közgyűlés ki is 
mondta, hogy az intézmény 
szakmai munkájával nem volt 
baja. 
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A szentesi Farkas Sándor vezeti a megyei listát, Bartha Lászlónak nem jutott hely 

Kinek meglepő, kinek nem 
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Farkas Sándor, a szentesi kör-
zetben induló országgyűlési 
képviselő vezeti a Fidesz megyei 
listáját. Az első ötben nincs sze-
gedi, a megyeszékhely jelöltjei 
közül Bodó Imre szerepel a leg-
előkelőbb, hatodik helyen. Az 
előző polgármester, Bartha 
László már biztosan nem lesz 
tagja a következő parlament-
nek. 

A Fidesz Csongrád megyei listá-
ját a szentesi körzetben egyéni-
ben is induló Farkas Sándor ve-
zeti. A politikust nem érte meg-
lepetés az országos és megyei lis-
tával kapcsolatosan, mert „olyan 
döntések születtek, amelyek vár-
hatóak voltak." Farkas 2002-ben 
megyei elnökként vezette a lis-
tát, most forrásaink szerint azért 
lett listavezető, mert erősíteni 
kívánják a szocialista jelölttel, 
Szirbik Imrével szemben. Kérdé-
sünkre, szerinte nincsenek-e 
háttérbe szorítva a szegedi fide-
szesek a listán, azt felelte: „nem 
a listában gondolkodnak, hanem 
abban, hogy minél több egyéni 
jelölt jusson be a Fidesztől a par-
lamentbe." 

Bartha László - aki 1998-ban 
egyéni körzetből, 2002-ben pedig 
a megyei lista 2. helyéről jutott a 
parlamentbe - számított arra, 
hogy most nem fog felkerülni a 
Fidesz-KDNP megyei listájára. 
A volt szegedi polgármester, fide-

Oláh János Farkas Sándor 

szes országgyűlési képviselő la-
punknak úgy fogalmazott: nem 
lepődött meg a döntésen. „Az el-
múlt négy évben szánt szándék-
kal vontam ki magam a forga-
lomból." Barthának a Fidesz or-
szágos listáján sem jutott hely, 
pedig korábban olyan informáci-
ói voltak, hogy bekerül az első öt-
venbe. Tegnap úgy tűnt, tőlünk 
értesült arról, hogy nem szerepel 
a listán. Elmondta: ő csak a 25. 
helyig ismeri az országos lista 
összetételét. „Ez van, tudomásul 
veszem a döntést" - közölte 
Bartha, aki meglepődött, hányan 
szerepelnek a megyéből, Szeged-
ről az első ötvenben. „Ez megle-
petés, hogy ilyen sokan vannak." 
Mint ahogy az is - mondta 

hogy a szegedi fideszesek a me-
gyei lista második felében kaptak 
helyet. Bartha már biztosan nem 
lesz tagja a következő parlament-
nek. Kérdésünkre, szerinte beke-
rül-e az új országgyűlésbe szegedi 
fideszes, azt válaszolta: az orszá-
gos bsta alapján van rá esély, és 
az egyéni jelöltek is ott lehetnek, 
ha jól szerepelnek. Bartha el-
mondta: noha országosan befeje-
ződött a politikai pályafutása, itt 
helyben vannak még tervei, am-
bíciói. „Szánok még magamnak 
szerepet a szegedi közéletben" -
búcsúzott el Bartha László. 

Oláh János, a Fidesz szegedi el-
nöke szerint a megyei lista jól át-
gondolt, mert „az tükrözi az el-
múlt évek munkáját és magában 

LISTÁS HELYEK 
A Fidesz megyei országgyűlési 
képviselői közül Nógrádi Zol-
tán kapta a biztos befutónak 
tűnő 30. helyet az országos 
listán. A szegedi Dobó László-
nak a 42., Rákos Tibornak az 
50. hely jutott. A megyei lista 
első tíz helyezettje: Farkas 
Sándor, Lázár János, Kiss Pál 
(Magosz megyei vezető), Nagy 
Sándor (Kistelek polgármes-
tere), Nógrádi Zoltán, Bodó 
Imre, Vincze László, Martono-
si György, Balogh László, Kal-
már Ferenc. 

hordozza a jövő lehetőségét." 
Szerinte az, hogy a szegedi politi-
kusok nincsenek előrébb a listán 
- amelyen Oláh János a 11.- , az-
zal magyarázható, hogy „a szege-
di Fidesz ilyen szintre tudta fel-
hozni magát." „A mi feladatunk 
a választók bizalmának vissza-
szerzése." Biztos bejutó helyen 
valóban senki sincs a szegediek 
közül - hangsúlyozta a városi el-
nök - , de egy teljes Fidesz-győze-
lem és kormányalakítás esetén 
„akár még én is bejuthatok a par-
lamentbe." Oláh szerint ehhez 
sok egyéni körzetet kell nyernie a 
Fidesznek. 
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