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Holnap avatják fel a második épületet-A fagyok hátráltatták a munkát 

Csarnok van, parkoló nincs 
A jó időnek kellett megérkeznie 
ahhoz, hogy újra nekilendüljön 
a Mars téri építkezés. Az elmúlt 
héten ugyanis a havazás, a fa-
gyok miatt mindennel le kellett 
állni. A K2-es csarnokot holnap 
avatják szerkezetkész állapotá-
ban, a március l- jén átadott 
kiscsarnokban a bérlők csem-
péznek, szigetelnek. Az üzletek 
akkor nyitnak, ha az ideiglenes 
parkoló is elkészül. 

Gép gép hátán, ember ember 
mellett dolgozott tegnap a Mars 
téri, ahogy ma még hívják, Kl-es 
és K2-es csarnoknál. [Botka 
László polgármester az első csar-
nok átadásán mondta, jó lenne, 
ha majd a szegediek adnának ne-
vet az építményeknek.) A nagy 
sürgés-forgás oka az volt, hogy 
holnap a K2-est is szeretnék át-
adni a kereskedőknek, addig pe-
dig még az utolsó simítások hát-
ra vannak, nem beszélve a tér-
burkolat lerakásáról. Ha nem 
szól közbe a múlt heti tél és hó-
fúvás, már jóval előrébb lenné-
nek a munkálatokban. 

A KI -es kiscsarnokban a bérlők 
csak azért bukkannak fel időn-
ként, hogy ellenőrizzék mestere-
ik munkáját. A kis üzletekben 
ugyanis mára a szakiparosoké a 
terep: szigetelnek, burkolnak, a 
vizet és a villanyt szerelik. Szabó 
Lajos zöldség- és gyümölcskeres-
kedővel is itt találkoztunk. A férfi 
egy évvel ezelőtt még úgy nyilat-
kozott lapunknak, hogy nem tud-
ja vállalni a bérleti jog kifizetését, 
ezért valószínűleg - tízéves árusí-
tás után - elhagyja a Mars teret. 

A szakiparosoké a terep a csarnokban Fotó: Frank Yvette 

Arra a kérdésre, miért nyit mégis 
üzletet az új csarnokban, azt vá-
laszolta, vagy a munkanélkülisé-
get választja feleségével együtt, 
vagy megkockáztatja a beruhá-
zást. 

A 36 négyzetméteres üzletért 
ötmillió forint plusz áfát fizetett 
a vállalkozó, a burkolás, a pult 
kialakítása és a berendezésiedig 
még egymillió forintot felemészt. 
S hogy mikor nyithatja meg bolt-
ját a jelenleg a nagycsarnokban 
árusító kereskedő? Ezt még nem 

tudni: a helyiség kialakításával 
március végére elkészül, utána 
beszerzi a szükséges engedélye-
ket, de sok múlik azon is, mikor 
adják át a lakossági parkolót. 
„Egy zöldségesnek mindenesetre 
a nyári kezdés nem tenne jót" -
jegyezte meg a kereskedő. 

Pusztai Lajos, a Szegedi Vásár 
és Piac Kft. ügyvezető igazgatója 
is a parkolóban látja az üzletnyi-
tás neuralgikus pontját. A csar-
nokok használatbavételi engedé-
lyét akkor adják meg, ha kész az 

ideiglenes parkoló. Annak kiala-
kítását viszont gátolja, hogy a te-
rületen még mindig állnak bó-
dék, amelyek tulajdonosai felleb-
beztek a bontási határozatok el-
len. Az igazgató abban bízik, 
hogy a hatóság rugalmasan áll 
hozzá a kérdés rendezéséhez. Hi-
szen nem zöldmezős beruházás-
ról van szó, hanem egy olyan re-
konstrukcióról, amely úgy való-
sul meg, hogy közben működik a 
piac. 

F.K. 

Már dolgozik az új MRI-készülék 

Harmadik napja már az ú j készülékkel 
vizsgálják a betegeket Fotó: Schmidt Andrea 

A tervezettnél két héttel korábban beál-
lí tották az új MRI-készüléket az ú j kli-
nikán, így vasárnap óta már ezzel vizsgálják 
a betegeket- igaz, még csak próbaüzemben. 
A hét második felétől azonban már az 
előjegyzést is elkezdik felvenni, a feltor-
lódott vizsgálatokat pedig vasárnapi mun-
kával igyekeznek ledolgozni. 

Vasárnap óta működik az ú j MRI-készülék 
az Euromedic Diagnostics Szeged Kft.-ben, 
melyet a korábbi, hatéves műszer helyére 
hoztak a cég vezetői. Február 16-án végéz-
ték el a régi berendezéssel az utolsó vizsgá-
latot. Azóta az új klinika alagsorában mű-
ködő diagnosztikai központban nem végez-
tek mágneses rezonanciás vizsgálatot, a 
sürgős eseteket Kecskemétre irányították. 
A tervek szerint a hónap végéig tartott vol-
na, hogy az új gépet beállítsák, valamint a 
vizsgálóhelyiséget felújítsák, ám a városve-
zetés és az országgyűlési képviselők kérésé-
re a munkálatokat felgyorsították, és 6 hét 
helyett 4 hét és 2 nap alatt mindennel el-
készültek. 

- Jelenleg a szokásosnál lassabb ütemben 
folynak a vizsgálatok, hiszen az assziszten-
sek most tanulják a gép kezelését, és most fo-
lyik az új mérési paraméterek beállítása -
mondta el Kardos Lilla igazgató. - Délelőtt 

ZENELO MŰSZER 
Az új MRI-vel a korábbinál sokkal több-
fajta vizsgálatot tudnak elvégezni, rá-
adásul a jobb képminőségnek köszönhe-
tően több kóros elváltozást is fel tudnak 
fedezni a szakemberek. A nagyobb mág-
neses térerő miatt ez a berendezés a ré-
ginél valamivel zajosabb, ezért a betegek 
vizsgálat közben zenét hallgathatnak, 
ami elnyomja a műszer zúgását. 

óránként egy, délután két beteget vizsgálunk, 
csütörtöktől azonban a délutáni időpontokra 
már megpróbáljuk húszpercenként behívni a 
pácienseket. Körülbelül két hétig tart majd, 
mire be tudunk állni a szokásos ritmusra. 

Az előjegyzést ebben a tanulási időszakban 
még nem indították el, néhány nap múlva le-
het csak jelentkezni a jövő heti időpontokért. 
Mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
Kecskemétre csak nagyon kevesen mentek 
el, valószínűleg rövid idő alatt több hetesre 
nő majd a várólista. A felhalmozódott vizsgá-
lati igény miatt a diagnosztikai központban 
április közepéig vasárnap is fogadják majd a 
betegeket. 

T.K. 

Vállalati 
Akciós Betét 

kamat 
1 hónapos lekötött forintbetét éves kamatlába az első kamatperiódusra 

10 millió forintos betétlekötés felett. 

A z akció 2 0 0 6 . március 31- ig érvényes az újonnan adott betétlekötési 
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Újabb halasztás 
a Detegcsereperben 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Öt és fél hónap után folytatódott 
tegnap, a Szegedi Városi Bírósá-
gon az úgynevezett betegcsere-
per. A tárgyalást azonban Juhász 
Zsuzsanna bírónő hét perc után 
berekesztette, egyúttal közölte: a 
per hat hónap múlva, szeptem-
ber 13-án és 18-án, orvos és in-
formatikus szakértők meghallga-
tásával folytatódik. 

A bírónő azzal indokolta a tár-
gyalás újbóli elnapolását, hogy a 
szakértői vélemények, egy kivé-
telével, még nem érkeztek meg. 
A vádat képviselő ügyész, Rövid 
Csaba, a Szegedi Városi Ügyész-
ség vezetőügyész-helyettese in-
dítványozta a már meglévő szak-
értői vélemény ismertetését, ám 

Juhász Zsuzsanna ezt nem tar-
totta indokoltnak. 

Mint azt korábban megírtuk, a 
szegedi városi kórházból 2004. jú-
lius 3-án egy 80 éves férfi helyett 
egy azonos korú másik beteget 
küldtek koponyaműtétre a Szegedi 
Tudományegyetem idegsebészeti 
klinikájára. Az idős ember az ope-
ráció után néhány nappal elhunyt. 
A másik beteget, egy ásotthalmi 
férfit több órával később szintén 
megműtötték, ő a vizsgálatok sze-
rint a betegcserétől függetlenül 
szeptember végén halt meg. 

Az ügyészség egy beteghordót és 
egy ápolót foglalkozás körében el-
követett, halált okozó gondatlan 
veszélyeztetéssel, két orvost pedig 
foglalkozás körében elkövetett 
gondatlan veszélyeztetéssel vádol. 

Alkalmassági 
SZABÓ C. SZILÁRD 

Inkább csak dühös, mint ideges voltam pénteken, amikor nem 
vettek nyilvántartásba, mert tudtam, hogy igazam van - mondta 
Tímárné Horváth Magdolna tegnap a területi választási bizottság 
döntése után. A testület szabad utat adott a szegedi MDF-es kép-
viselőjelöltnek, akinek azért nem fogadta el az ajánlószelvényeit 
a helyi választási bizottság, mert nem a választópolgár vezette rá 
a kopogtatócédulára a jelölt személy és párt nevét. 

A fórum megyei elnöke skandalumról beszélt. ígérte, ha nem 
semmisítik meg az első fokú döntést, követelni fogják, hogy ellen-
őrizzék országosan az összes egyéni képviselőjelölt kopogtatócé-
duláját. Az Országos Választási Iroda adatai szerint 1014-en áll-
tak fel a 176 egyéni választókerületben, ami annyit jelent, hogy 
hétszázhatvanezer-ötszáz ajánlószelvényt kellett volna átvizsgál-
ni a demokrata fórum követelése szerint. 

Komolytalan, ugye érzik1 
De ez az egész már akkor komolytalan volt, amikor a helyi vá-

lasztási bizottság meghozta döntését. Itt inkább az a kérdés: al-
kalmasak-e a bizottsági tagok feladataik ellátására. A határoza-
tukból az a következtetés vonható le, hogy nem, nem alkalmasak 
a feladatra. Mert úgy gondolkodtak, mintha nem ebben az ország-
ban élnének. Tizenhat évvel a rendszerváltás után, az ötödik sza-
bad választás előtt teljes tudatlanságról tettek tanúbizonyságot. 
Olyan, e témában született OVB-állásfoglalásokat nem ismerni, 
hogy az ajánlószelvényt nem kell feltétlenül a választópolgárnak 
teljes egészében saját kezűleg kitöltenie, az érvényességhez és hi-
telességhez elegendő a saját kezű aláírás - megbocsáthatatlan at-
tól, aki választási ügyekkel foglalkozik. Ha meg nem tudja, kér-
dezzen, ne a kedélyeket borzolja. 

Nem lett országos botrány a szegedi 3-as választókerület ügyé-
ből, ahol - ez is példa nélküli az országban - a megadott határidő-
ig csak a két nagy párt jelöltjét regisztrálták. 

A zöldpárti képviselőjelölt még döntésre vár 

Tímárné elindulhat 
a választásokon 
Indulhat a szegedi 3-as válasz-
tókerületben pénteken elutasí-
tott Tímárné Horváth Magdol-
na, az MDF képviselőjelöltje az 
országgyűlési választásokon -
határozott tegnap a területi vá-
lasztási bizottság. 

Lapunkban beszámoltunk arról, 
hogy a szegedi 3-as választókerü-
letben induló MDF-es Tímárné 
Horváth Magdolna nyilvántar-
tásba vételét pénteken elutasí-
totta a helyi választási bizottság, 
mert az általa benyújtott 798 ko-
pogtatócédulából 180-ra nem a 
választópolgár vezette rá az aján-
lott személy és párt nevét. A Ma-
gyar Demokrata Fórum pénte-
ken fellebbezett a határozat el-
len. 

A területi választási bizottság 
tegnap elutasította a helyi vá-
lasztási bizottság határozatát, és 
nyilvántartásba vette az MDF-es 
képviselőjelöltet. A testület elnö-
ke, Szabó Imre az üggyel kapcso-
latban kifejtette: az Országos Vá-
lasztási Bizottság a jogszabály 
egységes értelmezése és az egysé-
ges joggyakorlat kialakítása érde-
kében több állásfoglalásában fog-
lalkozott az ajánlószelvények ér-
vényességével. Az egyik ilyen ál-
lásfoglalás szerint „...az ajánló-
szelvény érvényességének és hi-
telességének elengedhetetlen fel-
tétele a saját kezű aláírás. A többi 
adat az ajánló választópolgár ál-
tal - indokolt esetben jelenlét-
ében és felkérése alapján - más 
módon (például gépírással) is rá-
vezethető az ajánlószelvényre." 
Ezen jogértelmezést erősíti az 
OVB egy másik határozata, 

amelynek indoklásában az szere-
pel: „Az ajánlószelvényt - kivéve 
a saját kezű aláírás elhelyezésére 
szolgáló részt - nem kell feltétle-
nül az ajánlást leadó választópol-
gárnak teljes egészében saját ke-
zűleg kitöltenie." 

Szabó Imre közölte: szúrópró-
baszerűen több, a 3-as választó-
kerületben lakó embert is felhí-
vott telefonon, akik elmondták, 
hogy a kopogtatócédulákat gyűj-
tő személyek a szelvény átadását 
követően, de még az aláírás előtt 
vezették rá Tímárné és az MDF 
nevét a cédulára. Ezt erősítette 
meg az egyik aktivista is, aki úgy 
nyilatkozott a területi választási 
bizottság elnökének, hogy az 
ajánló választópolgár jelenlé-
tében vezették rá a jelölt és a párt 
nevét, adott esetben a választó-
polgár személyes adatait is, ha 
kérte. A testület megállapította: 
a leadott ajánlószelvényeken a 
választópolgárok saját kezű alá-
írása szerepel. 

s z . c . s z . 

A ZÖLDEK IS FELLEBBEZTEK 
Kálló Gábor, a szegedi 3-as vá-
lasztókerület zöldpárti képviselő-
jelöltje hasonlóan járt, mint Tí-
márné. Nála 485 olyan kopogtató-
cédulát találtak a 905-ből, amely-
re nem a választópolgár vezette rá 
az ajánlott személy és párt nevét, 
így a helyi választási bizottság őt 
sem vette pénteken nyilvántartás-
ba. A zöldek tegnap fellebbeztek a 
határozat ellen. A területi válasz-
tási bizottságnak legkésőbb csü-
törtökig döntést kell hoznia ebben 
az ügyben is. 

Fazekas nem jelölt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Elutasította a MIÉP-Jobbik-Harmadik Út helyi képviselőjelöltjének, 
Fazekas Ferencnek a nyilvántartásba vételét a makói választási bizott-
ság tegnap délutáni ülésén. Mint szombaton megírtuk, Fazekas a tör-
vényes határidő lejárta, azaz péntek délután négy óra előtt két perccel 
vitte be ajánlószelvényeit a városházára, és a bizottság az első számlálás 
alkalmával közülük 753-at talált érvényesnek. Azóta viszont számító-
géppel is leellenőrizték a kopogtatócédulákat, és így már csak 703-at ta-
láltak érvényesnek. 750 kellett volna legalább. A makói székhelyű, 7. 
számú választókerületben így hat jelölt indulhat az egyéni parlamenti 
képviselői mandátumért: Búzás Péter (MSZP), Martonosi György (Fi-
desz-KDNP), Szabó Jenőné (Munkáspárt), Angyal Alpár (Zöldek Párt-
ja), Siket István (SZDSZ), valamint Kocsis Ernő (Centrum Párt). 
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