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Három autó rohant egymásba 
tegnap este az ásotthalmi leága-
zás közelében az 55-ös úton. Egy 
Suzuki az egyik kanyarban áttért 
a bal oldalra, frontálisan ütkö-
zött egy Forddal, majd egy Opel-
lel is. A Suzukit vezető középko-
rú férfi meghalt, öten pedig meg-
sérültek. Az utat lezárták. 

Tegnap reggel hét órakor Szeged 
határában halába gázoltak terep-
járóval egy 78 éves biciklist. A ko-
csi Sándorfalva felől Szeged felé 
haladt, amikor egy enyhén baba 
ívelő kanyarban a sofőr egyszerű-
en elvesztette uralmát a gépjármű 
felett, és elütötte a vele egy hány-
ban közlekedő kerékpárost. Az 
idős biciklis szörnyethalt. 

Szombaton árokba borult, fá-
nak ütközött és meghalt egy kö-
zépkorú férfi Makó és Csanádpa-
lota között. A Citroen egy enyhe 
ívű kanyarban áttért a menet-
irány szerinti bal oldalra, majd 
az árokban kötött ki, és egy fa ál-
lította meg. A 35 éves vezető 
azonnal életét vesztette. 

Látványos, de kevésbé súlyos 
balestet okozott egy suzukis Al-
győn. Három ember sérült meg 
szombaton, amikor két autó 
frontálisan ütközött Szeged köze-
lében, az Algyői úton. Egy Suzuki 
személyautó Szeged irányából Al-
győ felé haladt, amikor - eddig is-
meretlen okból - megcsúszott, 
oldalára fordult és áttért a szem-
bejövő sávba. Ott frontálisan üt-
között a vele szembe haladó To-
yotával. A Suzukiban két fiatal 
férfi ült, ők és a másik járművet 
vezető középkorú férfi is megsé-
rült. Az Algyői út két körforgal-
ma között hosszabb ideig zárva 
tartották az utat, a járművek a te-
lepülés felé kerültek. 

A Torontál téren már parkolnak az autók 

Leszakadhatott volna 
a Belvárosi híd járdája 
Az úszegedi, felújított Tbrontál téren már lehet parkolni, de az 
északi részén a Belvárosi híd hatvanméteres szakaszát még ja-
vítják. A járda új alátámasztást kap, nehogy beszakadjon, mint két 
éve a másik oldal. 

Leszakadhatott volna a Belvárosi híd járdája, ezért, a bajt megelőzve, 
felújítják. A munka még bő egy hétig eltart, mivel a járda alatti üreget 
teljesen betömítik. Erre azért volt szükség, mert nem szeretnék, ha 
úgy járnának, mint egy hóeltakarító gép két éve a másik oldalon. A 
jármű alatt a járda beszakadt. A munkához a hídkorlátot és a járda 
alatti vasbeton szerkezetet is eltávolították, s helyébe földet raktak. A 
megfelelő tömörítés után erre húzzák az aszfaltot. 

Mellette, az újszegedi Torontál téren száznegyven személygépkocsi 
fér el. Az önkormányzat városüzemeltetési iroda vezetője, Molnár 
László azt mondta: arra számítanak, hogy Makó és Szőreg térségéből 
Szegedre érkezők a Torontál téri parkolóban leteszik autójukat, mivel 
innen rövid sétával a hídon át könnyedén elérhetik a belvárost. Akik-
nek távolabb van dolguk, a közeli troli-, illetve autóbusz-megállókból 
bárhova eljuthatnak. Minden bizonnyal a nagy rangadók idején te-
hermentesül az újszegedi sportcsarnok parkolója és környéke, vala-
mint a Ligetfürdőbe érkezők is könnyebben találnak helyet autójuk-
nak. A hatvanötmillió forintos beruházás a parkosítás és a fásítás 
után ősszel fejeződik be. 

CS. G. L. 

Felújítják a híd járdáját is a parkoló mellett Fotó: Segesvári Csaba 

A polgármester bejelentette: jövőre már városi kitüntetés lehet a Dömötör-díj 

Gálaest a nagyszínházban 

A Somogyi-könyvtár alapítója 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az alapító Somogyi Károly születésének 195. évfor-
dulója és a szegedi Somogyi-könyvtár alapításának 
125. évfordulója alkalmából emlékív jelent meg a 
Magyar Kultúra Emlékív sorozatban. A két éve gya-
rapodó sorozatban eddig olyan jeles könyvtár-alapí-

tók szerepeltek, mint Széchényi Ferenc és Szabó 
Ervin. Egy ív ötszáz forintért, a négy színárnyalatú 
teljes sorozat tizenkétezer forintért vásárolható 
meg a könyvtár eredeti épületében, a mai Móra Fe-
renc Múzeumban és a Somogyi-könyvtárban. Az ív 
a könyvtáralapító portréját, aláírását és a könyvtár 
részletét ábrázolja. 

Három halott 
az utakon 
Három ember életét vesztette, 
többen pedig megsérültek a hét 
végén közlekedési balesetekben 
a megye út ja in. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az önkormányzat eladja a kórház Pulz utcai épületét 

A pszichiátriára költözik a fertőző 

A szegedi teátrum örökös tagja, 
Réti Csaba operaénekes vette át 
szombaton, a nagyszínházi gá-
laesten a Dömötör-életműdíjat . 
Botka László polgármester be-
jelentette: beemelnék a városi 
kitüntetések közé az idén nyol-
cadszor átadott civil elismerést. 

Folytatás az 1. oldalról 

„A híresztelésekkel szemben nem rombo-
lunk, hanem kiegészítőkkel szereljük fel a 
felnőtt infektológiai osztályt" - közölte la-
punk érdeklődésére Pajor László. A kórház 
főigazgatója elmondta, egy éve határozták 
el, hogy a Pulz utcából a Kálvária sugárúti 
intézménybe költöztetik a felnőtt infektoló-
giai osztályt, mert ott már tarthatatlan álla-
pot alakult ki. Az önkormányzat tulajdoná-
ban és a kórház kezelésében álló Pulz utcai 
épület valóban katasztrofáhs állapotban 
van. A városi közgyűlés tavaly novemberben 
döntött is arról, hogy az ugyanitt található 
gyermekfertőző részleget (18 ággyal és nyolc 
szakorvosi órával) január l-jével átadja az 
egyetemnek, amely a Temesvári körúti gyer-
mekklinikán működteti azt tovább. A kór-
házhoz tartozó felnőtt fertőző osztály húsz 
ággyal és hét szakorvosi órával a Pulz utcá-
ban maradt. Az egészségüggyel is foglalkozó 
várospolitikai alpolgármester, Kozma józsef 
novemberi közgyűlési előterjesztésében az 
áll, hogy „ezen kapacitást (a felnőtt infekto-
lógiai ellátást - a szerk.) a későbbiekben cél-
szerű lenne a kórház központi egységébe át-
helyezni, amely kérdés további tárgyaláso-
kat igényel." Forrásaink szerint nem voltak 
tárgyalások, egyik pillanatról a másikra dön-
tött a kórházvezetése a költözésről. 

- Azt követően még inkább lépéskény-
szerben voltunk, hogy a gyermek infekto-
lógia átkerült az év elején a Temesvári kör-
útra - magyarázta Pajor László. Szerinte a 
felnőtt fertőző osztály átköltöztetése mel-
lett nem csupán az szól, hogy az ágyki-
használtság csupán hatvanszázalékos, de 
az is, hogy a Pulz utcai épületben nincs se 
laboratórium, se röntgen, se ultrahang. 

ták, hogy a fertőző osztály odakerül. A 
polgármester közölte, e ladják a Pulz utcai 
épületet, s a pénz egy részét a kórház fej-
lesztésére fordí t ják. 

Az átalakítást az ANTSZ írta elő. Ko-
vács Ferenc megyei tiszti főorvos elmond-
ta, ahhoz, hogy fertőző osztály működhes-
sen a földszinti részen, biztosítani kell a 
szigorú izolációt, kisebb kórtermeket, zsi-
liprendszert és diagnosztikai hátteret. No-
ha az épület földszinti részét pszichiátriai 
betegek kezelésére tervezték, alkalmas ar-
ra, hogy a minimumfeltételek teljesítésé-
vel fertőző osztály működjön a helyén. 
Nincs semmi veszélye annak - hangsú-
lyozta - , hogy nem különálló épületben 
gyógyítják a fertőző betegeket. A gyermek 
fertőző osztályról szólva elmondta, hogy 
az jelenleg csupán „ellátási érdekből mű-
ködik." Az ANTSZ komoly hiányosságo-
kat talált a Temesvári körúton, amelyeket 
fél éven belül pótolnia kell az üzemeltető-
nek, különben a tisztiorvosi szolgálat be-
zárja az osztályt. 

SZ. c . sz . 

NEM A FOTÓRA, NEM TEMESVÁRIRA 
y|| Szerettünk volna képeket készíteni a pszichi-

átriai épület földszintjén zajló átalakítási 
munkálatokról, de Pajor László nem engedé-
lyezte a fotózást. „A bálba készülő asszonyról 
sem sminkelés és tupírozás közben, hanem 
akkor készítenek fotót, amikor már csil-
log-villog a táncparketten" - mondta a kór-
ház főigazgatója. Szerettük volna megszólal-
tatni Temesvári Beátát, a pszichiátriai osztály 
vezetőjét is, de Pajor László ezt sem engedé-
lyezte, mondván, ő már mindent elmondott az 
ügyben. 

A Dömötör-gála emberi okokból 
mégis megtartatik - köszöntötte 
a nézőket szombaton a nagyszín-
házban Székhelyi József. A színi-
direktor úgy fogalmazott: „Ne-
künk, színházi mukiknak, min-
den áldott este ünnep, és kicsit 
arra is készülünk, hogy a Dömö-
tör-díj nomináltjai lehessünk." 
Az est házigazdája, Janik László 
színművész előre elnézést kért a 
sebtében összeállított műsor ba-
kijaiért, majd a színház női kará-
nak tagjai egy örökzöld slágerrel, 
a Gedeon bácsival léptek a fod-
rászszalonnak berendezett szín-
padra. A nők bálványaként Bod-
nár György, a teátrum népszerű 
haj szobrásza is bekapcsolódott a 
játékba, majd konferansziéként 
is segédkezett. A hagyományok-
hoz híven a műsorszámok kö-
zött a támogató cégek vezetői -
köztük Szetey András, lapunk fő-
szerkesztője - adták át a közön-
ség szavazatai alapján az egyes 
kategóriák győzteseinek az elis-
merést. A díjazottak Beliczay 

Szetey András, a Délmagyarország főszerkesztője adta át Papp Gabinak a legjobb női melléksze-
replő dí ját Fotó: Frank Yvette 

Mária szegedi szobrász Dömö-
tör-tornyot ábrázoló, dombor-
műves bronz kisplasztikáját kap-
ták. A színház társulata titkos 
voksolással idén is maga válasz-

A SZAVA2AS GYŐZTESEI 
Legjobb férfi színészi alakítás: Járai Máté (Mechanikus narancs). Legjobb női 
színészi alakítás: Márkus Judit (Szindbád). Legjobb operaénekes: Altorjay Ta-
más (A kékszakállú herceg vára). Legjobb opera-énekesnő: Tóth Judit (Car-
men). Legjobb táncos: Varga József (Hegedűs a háztetőn). Legjobb rendező: 
Juronics Tamás (A kékszakállú herceg vára). Legjobb díszlettervező: Székely 
László (A kékszakállú herceg vára). Legjobb jelmeztervező: Papp Janó (Szind-
bád). Legjobb férfi mellékszereplő: Gömöri Krisztián (Szindbád). Legjobb női 
mellékszereplő: Papp Gabi (Hegedős a háztetőn). 

totta meg a legjobb háttérmun-
kást: Vűgi Holka jelmezterve-
ző-asszisztenst. 

A szokásosnál visszafogottabb, 
de jó hangulatú műsor végén 
Botka László lépett színpadra. A 
polgármester vastapsot aratva 
bejelentette: a Dömötör-díj a 
színházhoz és Szegedhez méltó 
elismeréssé vált, ezért a júniusi 
közgyűlésen javaslatot tesz, hogy 
rendelettel emeljék a díjat a vá-
ros kitüntetéseinek sorába. Sze-
ged biztosítja a feltételeket ah-
hoz, hogy a közönség szavazatai 
alapján és a város cégeinek 

szponzori közreműködésével a 
jövőben is megrendezhessék a 
díjátadó gálát. A kuratórium ál-
tal odaítélt életműdíjat, és a vele 
járó ajándékot Botka László a 
meglepett Réti Csaba operaéne-
kesnek, a színház örökös tagjá-
nak adta át. A megrendültségé-
vel küzdő tenorista köszönetkép-
pen elmondta: tíz éve hagyta ab-
ba az éneklést, de ma is minden 
előadást megnéz. A közönség fel-
állva, nagy tapssal köszöntötte a 
70. születésnapját idén ünneplő 
művészt. 

H. ZS. 

Mindezekért át kell hozni a betegeket a 
kórházba vizsgálatokra, a m i pénzbe kerül. 
D e a l e g f o n t o s a b b o k - h a n g s ú l y o z t a - , 
hogy a betegek nincsenek biztonságban a 
Pulz utcában. A pszichiátriai épület föld-
szintjének egy részén zsiliprendszert ala-
kítanak ki, minden ágyhoz oxigén ellátási 
lehetőséget biztosítanak, hogy 12 ággyal 
működtetni tudják a fertőző osztályt. Arra 
a kérdésre, hogy mennyibe kerül az átala-
kítás, nem tudott válaszolni a kórház fő-
igazgatója. 

Június 30-áig átköltözik a fertőző osz-
tály a Kálvária sugárútra, amelynek a mű-

ködtetése Pajor szerint így sokkal gazdasá-
gosabb és köl tséghatékonyabb lesz. Ezt 
hangsúlyozta Botka László is. A polgár-
mester szerint azért kellett gyorsan lépni, 
mert a gyermekrészleget - amely a köz-
gyűlési döntés értelmében június 30-áig 
maradhatott volna a Pulz utcában - gyor-
san áthelyezte Túri Sándor, a gyermekkli-
nika és gyermek-egészségügyi központ ve-
zetője. így a félig kiürült fertőző osztály 
rendkívül gazdaságtalanul működött. 
Botka elmondta, amikor tervezték a pszi-
chiátriai épület felújítását, és címzett álla-
mi támogatásra pályáztak, még nem tud-

A pszichiátriai épületből talicskaszámra hordták ki a törmeléket Fotó: Karnok Csaba 


