
SZOMBAT, 2006. SZEPTEMBER 2. • A K T U A L I S " 

Húsba vágó információkat kaptak a kórházi dolgozók Fotó: Karnok Csaba 

Kérdéseik egy részére kaptak 
csak választ a szegedi kórház 
dolgozói a tegnapi értekezleten, 
de azt mondják, azok sem nyug-
tatták meg őket. Az egyórás 
összdolgozói megbeszélés fő té-
mája a létszámleépítés volt, va-
lamint az, hogy összevonnak-e 
néhány kórházi osztályt az 
egyetemi klinikákkal. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Összdolgozói értekezletet tartot-
tak tegnap a Szegedi Városi Ok-
tató Kórházban, ahol a szeptem-
ber l-jétől életbe lépett takaré-
kossági intézkedések okára adott 
magyarázatot Pajor László fő-
igazgató. Mint lapunknak el-
mondta, a dolgozók elé tárta, 
hogy a következő három hónap-
ban 20 százalékkal csökken az 
intézmény finanszírozása. Ezt a 
150 millió forintot pedig már 
nem lehet a gyógyszer-, valamint 
anyagkeret megnyirbálásával ki-

bizonyta lansag 
Az értekezleten szóba került az a már jó ideje közszájon forgó kérdés, misze-
rint a kórház néhány osztályát - a traumatológiát és a nőgyógyászatot emle-
getik legtöbbször - beolvasztanák az egyetem klinikáiba. Pajor László mind-
ezt kósza híresztelésnek minősítette, és úgy fogalmazott: a párhuzamossá-
gok megszüntetéséről már 10 éve folynak a tárgyalások, konkrétum azonban 
még egyetlen osztály sorsáról nincs. Hasonlóan nyilatkozott Miké Tivadar, az 
orvoscentrum elnöke is. A közalkalmazotti tanács elnöke viszont úgy tudja, 
már előrehaladott a tervezés, még azt is tudják, hova hány ágyat csoportosí-
tanak majd át. Éppen ezért ezt a témát szintén felvetik a hétfői ülésen. 

gazdálkodni - csökkenteni kel-
lett a létszámot is. Álláspontja 
szerint nem elbocsátásokról van 
szó; néhány lejárt szerződést 
nem hosszabbítottak meg. 

- Mindez 49 részmunkaidős, 
illetve nyugdíjas dolgozót érint, 8 
órás státusra vetítve ez 34 állás-
nak felel meg. A kórházban ösz-
szesen 670-en dolgoznak, vagyis 
ez nem nagy arány. A 49 dolgozó 
elküldése nem befolyásolja az el-

látás színvonalát - mondta Pajor 
professzor. Hozzátette, ez termé-
szetesen csak akkor igaz, ha 
ezentúl mindenki hatékonyab-
ban használja ki munkaidejét. 

A főigazgató úgy látja, a dolgo-
zók megértették: most az a lényeg, 
hogy a pénzügyi egyensúly meg-
maradjon. - Tettek fel kérdéseket 
a kórház jövőjéről is, ezekre azon-
ban csak azt tudtam válaszolni: 
ezt senki nem tudhatja. Az tény, 

hogy jelenleg pénzügyi egyensúly-
ban vagyunk, és várólista sincs. 

A kórház közalkalmazotti ta-
nácsának elnöke az igazgatóval 
ellentétben azt mondja, sok kér-
désre nem kaptak megnyugtató 
választ. - Felvetettük például, 
hogy a most elküldött dolgozók 
munkáját a maradóknak kell a 
továbbiakban elvégezni - mond-
ta Bánfalvi Attila. - A túlórakeret 
viszont fix, így ha valaki az enge-
délyezett mennyiséget ledolgoz-
za, a továbbiakban vagy ingyen 
dolgozik, vagy a hónap végére 
nem lesz, aki ellássa a feladatot. 
Erre a problémára nem kaptunk 
megnyugtató választ, vagyis a 
helyettesítés nincs megoldva. 

A közalkalmazotti tanács a 
kórház szakszervezetével közö-
sen ezért hétfőn összeül, hogy 
megtárgyalják a további lépése-
ket. Ahogy Bánfalvi Attila fogal-
mazott: megvitatják, milyen té-
mákban kérjék akár a nyilvános-
ság segítségét is. 

Új tanévet 
nyitott 
az új püspök 
Szeged után Makóra vezetett Kiss-Rigó 
László püspök első hivatalos útja. A Szent 
István Egyházi Altalános Iskola és Gim-
názium tanévnyitó miséjét ő celebrálta. 

Ünnepi szentmise keretében nyitotta meg 
a 2006/2007-es tanévet a makói Szent Ist-
ván-iskola és gimnázium diákjaival, taná-
raival közösen Kiss-Rigó László, az egyház-
megye új püspöke. 

„Bár az egyházmegyének több oktatási in-
tézménye is van, azért vállaltam el elsőként a 
makói egyházi iskolában a tanévmegnyitót, 
mert legelőször ide hívtak meg" - mondta mo-
solyogva a főpásztor. Hozzátette: katolikus 
püspökként kötelességének érzi mind a hat 
egyházmegyei iskola működésének segítését. 
Szentbeszédében hangsúlyozta: ez az első két 
tanítási óra, amin a diákok részt vesznek, ám 
a tankönyv itt az élet tankönyve, a Biblia. 

A misét követően a teljesen megújult hom-
lokzatú iskolaépület előtt került sor a tanév-
nyitó rendezvényre. Héjjá Margit Aliz, az is-
kola igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy 
a munkálatok során végre újra a helyére ke-
rült a második világháború után elmozdított 
kereszt - reméli, hamarosan a fejekben és a 
szivekben is helyre kerül minden. A felújítási 
munkálatok felelőse, Löldi Mihály azt mond-
ta: valóságos csoda, hogy az utóbbi éveken 
nem történt baleset az épületben, hiszen azt 
több mint hetven éve nem újították fel. A 
munkálatok során érdekességre is bukkan-
tak: az iskola neve körül a falban golyónyo-
mokra leltek, ami jelzi: annak idején így pró-
bálták eltávolítani az intézmény címerét. Az 
épületet Gordos Lerdinánd esperesplébános 
szentelte meg. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Irodákat vásárolt Szegeden a TvNetWork 

Költséget csökkentettek 
A TvNetWork Nyrt. nettó 50 millió forintért 
megvásárolta eddigi bérelt irodáit Szegeden -
tájékoztatott a társaság a BET honlapján pén-
teken. A közlemény szerint a Tisza L. krt. 47. 
szám alatti 290 négyzetméteres ingatlan meg-
vételével a cég havi bérleti díj költsége 560 ezer 
forinttal csökkent. Korábbi információk sze-
rint a TvNetWork Nyrt. opciós vásárlási jogá-
val élve augusztusban megvásárolta a Solton 
lévő, nettó 53 millió forint értékű kábelteleví-
zió hálózatot, amelyen eddig mint bérlő szol-

gáltatott, ami által a jövőben 530 ezer forinttal 
csökken a társaság havi bérleti dij költsége. A 
tőzsdére augusztus elején bevezetett telekom-
munikációs szolgáltató cég 2006 első fél-
évében 33,76 millió forint adózás utáni nyere-
séget ért el, árbevétele 1,064 milliárd forintot 
tett ki. A társaság az év egészére 2,05 milliárd 
forint árbevételt tervez, jövőre pedig 3,2 milli-
árd forintot. Tavaly az éves árbevétele 1,455 
milliárd forint volt, az adózás előtti nyeresége 
pedig 17,67 millió forintot ért el. 

Ez, kérem, naptár, a legügyesebben szónokoló politikus sem tud 
több napot elővarázsolni az önkormányzati kampányra, mint har-
mincat. Hogy pontosabb legyek: még annyit sem. Hiszen amikor e 
sorokat az olvasó átböngészi, már szeptember második napját ír-
juk, az október elsejei voksolást pedig még egy teljes napig tartó 
kampánycsend is megelőzi. Vagyis munkája lesz bőven, ideje vi-
szont nem annyira annak, aki be akar jutni a helyi képviselö-tes-
tületekbe, de leginkább szeretné meggyőzni a választópolgárokat 
arról, hogy a politika korántsem oly zűrzavaros, mint azt ma már 
oly sokan hiszik, sőt mi több, elkeseredetten hangozatják. 

A napokban megjelent elemzések ugyanis azt mutatják, ho-
nunk pohtikaformálóit nem igazán kívánja keblére ölelni a szava-
zó. Pesszimistább beszélgetésekben úgy fogalmaznak: a politikai 
elit az elmúlt tizenhat évben igencsak lejáratta magát. A rendszer-
váltáskor tapasztalt hurráoptimista hangulat jórészt azért vált má-
ra keserűséggé - vélik sokan -, mert a választási ciklusokon átnyú-
ló ígérgetések lángját kioltották a vissza-visszatérő megszorítások. 
A nagy kérdésre, mégis, merre tartson ez az ország, megnyugtató 
választ - egyik fél sem kínált a köznek. Miközben rojtosra rágták 
már a reform szó minden szegletét, másfél évtized alatt jószerével 
egyetlen olyan reformot sem sikerült megcsinálni, ami a fejlett 
Európához az elvárt sebességgel közelítené Magyarországot. 

Nem állítom, hogy egy hónappal az önkormányzati választások 
előtt csak és kizárólag ilyen hangok üthetik meg a fület. Ám azt 
igen: régen volt még oly nehéz helyzetben a helyi pohtizálásra 
vállalkozó, mint napjainkban. A szeptemberben megszorítások-
kal, áremelésekkel bemutatkozó „kiigazító intézkedések" jó ha-
tására várni kell, a drágább kenyér, gáz, áram, közlekedés miatt 
dühöngök haragja viszont máris nagyon érzékelhető. 

Vajon a káromkodások közepette mind morcosabb tekinteteket 
sikerül-e annyira felderíteni, hogy a választók a választást válasz-
szák, vagyis elballagjanak a szavazókörzetbe, s ne csupán egy 
kézlegyintéssel fejezzék ki véleményüket • Ma még talány. Érez-
hető viszont: a legtisztességesebb szándékú jelölt is a közöny ál-
dozatául eshet. Mint ahogy az is elképzelhető, mégiscsak hosszú 
sorokban várakoznak majd a választók az urnák előtt. Ez utóbbi-
ra azonban csak akkor számíthatunk, ha az elkövetkező majd 
harminc napban a hatalomba igyekvők nem egymás lejáratására, 
hanem a szavazók megnyerésére összpontosítják erőiket. 

Még nem publikus a végzés Borzi Márta perében 

Vissza akar térni 
a volt kórházigazgató 
Megszületett a másodfokú vég-
zés a megyei bíróságon dr. Borzi 
Márta korábbi szentesi kórház-
igazgató perében - tartalmáról a 
jövő héten értesítik a jogi kép-
viselőket, addig a sajtónak sem 
árulják el a döntést. 

Megkapja a végzést a jövő hét má-
sodik felében a szentesi kórház 
korábbi főigazgatójának, dr. Borzi 
Mártának az úgyvédje, Bárándy 
Péter volt igazságügy-miniszter és 
a megyei önkormányzat jogi kép-
viselője. A másodfokú végzés tar-
talmát azonban nem árulta el la-
punk érdeklődésére Cseh Attila, a 
megyei bíróság elnökhelyettese, 
arra hivatkozva: ne az újságból 
tudják meg a felek, hogyan bírálta 
el a másodfokon eljáró igazság-
szolgáltatási szervezet az első fo-
kon meghozott végzést. Mint ar-
ról beszámoltunk, a szentesi kór-

házat fenntartó megyei közgyűlés 
még márciusban bocsátotta el 
Borzi Mártát. A főigazgatót egye-
bek mellett azért menesztették a 
képviselők, mert szerintük mani-
pulálta a számviteli adatokat. 
Borzi az eltávolítása idején a fe-
gyelmi vizsgálat megállapításait 
cáfolta. Ezért is támadta meg a 
közgyűlés határozatát a munka-
ügyi bíróságon. 

Korábban megírtuk, hogy az el-
ső fokú végzés szerint ezt a pert 
megszüntették, mert Borziék - a 
bíróság álláspontja szerint - el-
mulasztották a keresetindítás 
határidejét. Borziék fellebbeztek, 
és várják a másodfokon eljáró bí-
róság döntését. Borzi Márta nem 
tudott arról, hogy a fellebbezést 
már elbírálta a megyei bíróság. A 
szentesi kórház dolgozóinak azt 
üzeni: „Visszamegyek." 

B. I. 

Nyílt beszéd: Szabó Gábor és Manherz Károly 

Jubileumi tanév kezdődött az egyetemen 
A Szegedi Túdományegyetem jubile-
umi tanévnyitóján a szakállamtitkár 
kijelentette: túl sok a 72 felsőoktatási 
intézmény Magyarországon. A rektor 
a megszorítások veszélyeiről beszélt. 

Nyolcvanöt éves a szegedi felsőoktatás, 
ezért jubileumi idén a tanév. A József 
Attila Tanulmányi és Információs Köz-
pontban tartott tanévnyitón Manherz 
Károly, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium felsőoktatásért felelős szak-
államtitkára kijelentette: a 72 felsőok-
tatási intézmény túl sok Magyaror-
szágnak. Idén 62 ezer hallgatót vettek 
fel államilag finanszírozott képzésre, 
jövőre 56 ezret fognak. 

Szabó Gábor az „ország legjobb tu-
dásvárosának vezetőjeként", egy világ-
színvonalú kutatóegyetem rektoraként 
köszöntötte a résztvevőket. Hangsú-
lyozta: a megfelelő minőségű munká-
hoz megfelelő feltételek kellenek. 
„Nem kitüntetett bánásmódot kérünk. 

Lapunk munkatársa, Újszászi Ilona is átvehette Szabó Gábor rektortól az 
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Az ésszerű gazdálkodás szükségességé-
re hívom fel a figyelmet" - fogalmazott. 
Szerinte vannak esetek, amikor nem az 

elvonás ténye, hanem a differenciálat-
lansága tűnik elgondolkodtatónak. 

Botka László, Szeged polgármestere a 

3789 elsőévesnek azt kívánta, hogy 
érezzék jól magukat a városban. A diá-
kokat Telegdy Gergely, a hallgatói ön-
kormányzat elnöke is üdvözölte. 

Az ünnepségen a Szegedi Tudomány-
egyetemért Mecénás-díjat vehetett át 
Pillér Gábor, az Invitel Távközlési Szol-
gáltató Zrt. üzleti értékesítési igazgató-
ja. A Szegedi Tudományegyetemért 
Sajtódíjjal lapunk főmunkatársát, Új-
szászi Ilonát, valamint Farkas Máriát, 
a városi televízió szerkesztőjét tüntet-
ték ki. Egyetemi Sportért-díjat kapott 
Boros Gyevi László testnevelő tanár és 
Kiss Gábor főiskolai docens. 

G. ZS. 

A FŐISKOLAI KAR MA ÜNNEPEL 
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
tanévnyitóját ma tartják a József Attila Ta-
nulmányi és Információs Központban 11 
órától. Az ünnepségen vas-, gyémánt-, és 
aranyokleveleket adnak át. 

BÁTYI ZOLTÁN 

150 milliós elvonás következménye az elbocsátás a szegedi kórházban 

Elküldtek 49 dolgozót Kampány-
hónap 


