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Kormányellenes tünte tés t tar-
tot t szombaton Szegeden a MI-
ÉP. Kovács László megyei elnök 
beszédében a magyar történe-
lem legkártékonyabb kormá-
nyának nevezte a Gyur-
csány-kabinetet, amelyet sze-
rinte hamarosan elsöpör a nép-
harag. 

- Magyarország ma történelmé-
nek legsúlyosabb politikai, 
pénzügyi és erkölcsi válságát éli 
- jelentette ki Kovács László a 
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mintegy félszáz, zászlókkal és 
transzparensekkel felszerelke-
zett tüntető előtt tartott beszé-
dében a Klauzál téren. A Ma-

gyar Igazság és Élet Pártja el-
nökhelyettese, Csongrád me-
gyei elnöke szerint néhány tíz-
ezer vagy egy-két százezer ha-

NEM AKART KEREKKOTO LENNI 
Szegeden nem indulnak MIÉP-jelöltek az önkormányzati választáson. Ko-
vács László megyei elnök ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy a 
25 egyéni választókerületből kilencben összeszedték az induláshoz szük-
séges ajánlószelvényt, de úgy döntöttek: visszaléptetik jelöltjeiket, mert 
„nem akartunk a jobboldali összefogás kerékkötői lenni." 
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Mintegy félszázán vonultak fel és demonstrál tak a Klauzál téren Fotó: Segesvári Csaba 

Beruházási stop 
a klinikákon 
Mikó Tivadar, az SZTE orvoscentrum elnöke sajtóközleményben 
jelentette be: a szegedi klinikákon beruházási és létszámstop lép 
életbe, mert az orvoscentrumnak havi 200 millió forinttal ke-
vesebb a központi költségvetéstől, illetve az egészségbiztosítótól 
származó bevétele. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az SZTE orvoscentrum elnöke, Mikó Tivadar pénteki lapszámunk-
ban nyilatkozott arról, hogy az eddiginél kevesebb beteget tudnak el-
látni a szegedi egyetemi klinikákon - a megszorító intézkedések mi-
att. Elmondta, hogy a sürgős, életmentő beavatkozások nem marad-
nak el, de a korábbinál sokkal többen kerülnek várólistára. Egyelőre a 
szeptember végéig érvényes intézkedésekről beszélt, amelyek azokat 
a gyógyító helyeket érintik legrosszabbul, ahol különösen drágák a be-
avatkozások. A centrumelnök ekkor még nem beszélt a beruházási és 
létszámstopról. A közlemény kézhezvétele után szerettünk volna 
részleteket megtudni, de Mikó Tivadart nem értük el. Az orvoscent-
rum pr-referense, Haiman Eva megerősítette, hogy friss döntésről 
van szó. Kérdésünkre, hogy folyamatban lévő beruházást érint-e az 
intézkedés, nemmel válaszolt. 

Az orvoscentrum által a sajtónak kiadott közlemény: „A betegellá-
tás folyamatosságának biztosítása érdekében beruházási és létszám-
stopra kényszerülnek a Szegedi Tudományegyetem klinikái. A gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy a klinikákon átmenetileg csak külső for-
rásból finanszírozható fejlesztésekre van mód; illetve, hogy a jelenleg 
üresen álló álláshelyek egyelőre nem tölthetők be. 

Az intézkedés hátterében az áll, hogy szűkös központi, ezen belül 
egészségbiztosítási költségvetési források miatt - miként az ország 
más egészségügyi intézményei - a szegedi klinikák is a korábbinál ke-
vesebb bevételből tudnak csak gazdálkodni. A fekvőbeteg-ellátásban 
ez körülbelül 15, a járóbeteg-ellátásban 5 százalékos, összességében 
havi közel 200 millió forintos forráscsökkenést jelent. Ebben a hely-
zetben a klinikák legfontosabb feladatukra, a betegellátásra csak úgy 
tudnak elegendő pénzt biztosítani, ha csökkentik az egyéb kiadáso-
kat. A beruházási és létszámstop is ezen körbe tartozik. Bízunk ben-
ne, hogy az intézkedés a későbbiekben, anyagi helyzetünk stabilizáló-
dásával feloldható." 

Új műveseállomás 
épül Szentesen 
Heteken belül átadják a korszerű 
műveseállomást a szentesi kór-
háznál, amelyet több százmillió 
forintért építtetett a Frensenius. 
A német érdekeltségű cég ötven 
évre kapta bérbe az önkormány-
zattól a területet, ahol kétszintes 
épületet emeltek. 

Maga az épület már kész, csak 
belső szerelési munkák vannak 
hátra. Az egészségügyi intéz-
ményben eddig is ellátták a dialí-
ziskezelésre szoruló betegeket, 
ám a belgyógyászati osztályból 
leválasztott elavult helyiségek 

kicsiknek bizonyultak a pácien-
sek számához képest. 

Nagy szükség van a műveseállo-
másra, mert évente 6-7 százalék-
kal emelkedik világszerte, így ha-
zánkban is a kezelésre szoruló be-
tegek száma. Hiánypótlónak te-
kinthető tehát a Frensenius zöld-
mezős bemházása, mivel az eddi-
gi méltatlan körülmények között 
naponta csak 18-20 rászoruló ve-
hette igénybe a művesekezelést, 
az új helyen már hatvan páciens-
ről is tudnak gondoskodni. 

B.I . 

Víztoronytúra Foucault-ingával és szódavízzel 

A hét végén tízezren 
hódoltak az Öreg hölgynek 

Kovács László szerint riadókészültségbe helyezték a fegyveres testületeket 

MIEP-tüntetésen a népharagról 
KI LESZ A POLGÁRMESTER? 

Magabiztos jelöltek 
indulnak Csengelén 

Ú j sétatérrel bővült Szeged bel-
városa. Az átépített Szent Ist-
ván teret és legékesebb díszét, a 
százkét esztendős műemlék 
víztornyot ezrek csodálták meg 
a hét végén. A toronymászásra 
és a két különleges kiállításra 
jövő nyárig előre be kell jelent-
kezni. 

szonélvezője van a rendszervál-
tásnak. Hangsúlyozta: szinte 
valamennyi társadalmi réteg 
kárvallottja a rendszerváltás-
nak, az uniós csatlakozásnak 
és a Gyurcsány-kormány kon-
vergenciaprogramjából fakadó 
intézkedéseknek. Kovács arról 
is szólt, hogy a magát veszé-
lyeztetve érző kormány infor-
mációik szerint riadókészült-
ségbe helyezte a fegyveres tes-
tületeket, ám azok többsége 
szerinte ugyanolyan helyzetben 
van, mint más társadalmi réte-
gek, ágazatok, „így nem lesz 
olyan erő, amely megvédené a 
népharagtól a Gyurcsány-kor-
mányt." Az elnökhelyettes sze-
rint október 23-áig egyre több 
spontán tüntetés lesz az or-
szágban. Kovács úgy vélte: a 
nemzet sorsát csak egy alkot-
mányozó nemzetgyűlés teheti 
rendbe, melyben csak olyanok 
vehetnek részt, akik eddig nem 
kompromittálódtak. Nem lehet 
tagja a mostani politikai elit, 
de „nem lehet tagja Torgyán Jó-
zsef sem, aki szintén az alkot-
mányozó nemzetgyűlésben 
gondolkodik." 

A demonstráció vége felé az 
egyik rendező kikísért a tüntetők 
közül egy férfit, aki kiabálásával 
zavarta az amúgy csendes, szolid 
rendezvényt. Nem sokkal ké-
sőbb bilincsbe verve vezették el, 
mert a rendőrök felszólítására 
nem igazolta magát. 
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Sorozatunkban a Szeged kör-
nyéki kistelepüléseken igyek-
szünk felmérni a politikai erő-
viszonyokat az önkormányzati 
választások előtt. Ki lesz a falu 
vezetője? - latolgatjuk helyi po-
litikusok segítségével, ezúttal 
Csengelén. 

Csengelén két polgármesterjelölt 
közül választhatnak október el-
sején. Sánta Ferenc a jelenlegi 
polgármester 1994 óta irányítja 
a települést, idén - ahogy eddig is 
- független jelöltként indul. 

Sánta Ferenc úgy gondolja, hogy 
az elmúlt években sikerült olyan 
lépéseket tennie, amikre már év-
tizedek óta vártak a lakosok, ezért 
történelmi jelentőségűek a tele-
pülés életében. - Elkészült két for-
galmi út, az egyik Kiskunmajsá-
val, a másik lászszentlászlóval 
köti össze Csengelét. Emellett fel-
épült a katolikus Szent Imre-
templom is - mondja Sánta Fe-
renc. A polgármester úgy gondol-
ja, hogy község folyamatosan fej-
lődik. Kiemelte, hogy az összes 
utca szilárd burkolatú, valamint 
hogy a közeljövőben megindul a 
csatornázás is. Szerinte a lakosok 
figyelembe veszik, mi mindent 
tett az elmúlt 12 évben és neki 
szavaznak bizalmat. 

Most először indul a polgármes-
teri posztért a független Agárdi Vi-

Kétéves pihenő után a hétvégi 
kulturális örökség napokon is-
mét fogadta látogatóit a meg-
újult Szent István téri Öreg 
hölgy. Tízezren éltek a kivételes 
lehetőséggel. És hogy miért ép-
pen Öreg hölgy? Fényes elegan-
ciáját és harmóniáját látva úgy 
nyolc éve, az első toronynyitás-
kor keresztelte el egy hódolója -
magyarázta Bodor Dezső, a Sze-
gedi Vízmű Zrt. műszaki igazga-
tója. Az ország legrégibb vasbe-
ton építményéhez özönlött a tö-
meg, a sarki boltig kígyózott a 
szűnni nem akaró sor. Gábor 
Szabó Zsuzsa, a viztorony.hu in-
ternetes oldal fővárosi szerkesz-
tője végigfotózta a tér és torony 
1,2 milliárdos felújítását. Most 
készen, kivilágítva és fényes nap-
pal is megörökítette a 102 éve 
működő műemléket. 

A bejáratnál a szegedi Bánffi 
szikvízkészítő dinasztia másfél 
ezres üveg- és gépgyűjteményé-
ből látható Európa egyetlen szó-
dás kiállítása. A torony „gallérjá-
ban" egy másik unikum: a Ved-
res szakközépiskola nyugalma-
zott igazgatója, Békéi László 
gyűjtötte össze és hozta rendbe a 
szegedi iskolákból több mint 
száz év fizikaoktatási kellékeit. -
Láttam ezeket a^ kísérleteket a 
Ságváriban, a fizika egyszerű és 
gyönyörű tudomány. Úgy tu-
dom, itt ki is lehet próbálni a 
szerkezeteket - idézte élményeit 
Gidayné Horváth Ildikó orvos. 
„Remélem, nekünk még soká 
lesz a fizika!" - borzongott bele 
négy kisiskolás, majd kettesével 
szedve a lépcsőket felgyorsítot-
tak a kilátóig. Mucsi Tibor a fele-
ségét hívta fel a magasból. Rókus 

dor. Csengelén nőtt fel, Jászszent-
lászlón dolgozott főkertészként, 
majd Kecskeméten élt, s most 
visszaköltözik szülőfalujába. 

- Nagyon sokan ismernek és 
elismerik a munkámat, többen 
is megkerestek, hogy irányítsam 
én a települést - magyarázza 
Agárdi Vidor. Úgy gondolja, a fa-
luban sok a belső ellentét, és a la-
kosok többsége változást szeret-
ne. Elsősorban a tanyán élőkön 
segítene, a rászorulóknak mobil-
telefont adna. Agárdi Vidor sze-
rint Csengelén a kistermelők 
többsége nem ismeri az értékesí-
tési lehetőségeket, ezért szakmai 
támogatást nyújtana nekik. Bár 
hosszú évekig nem élt Csenge-
lén, mégis úgy érzi, megválasztá-
sának jó esélye van. 

G Y . N . 

felé mutatott, ahol az asszony ál-
lítólag a tízemeletes házuk erké-
lyéről integetett vissza neki. 

- Szép kilátás, fantasztikus ki-
állítások! - ámultak a nézelődők 
leérve. A 269 lépcső aljában csat-
lakoztak a Föld „sebességmérői-
hez". A 24 méteres Foucault-in-
ga lengését figyelve szédítőnek 
tűnt az a másodpercenként 60 
kilométeres száguldás, amivel a 
bolygónk forog. - Naná, hogy tu-
dom, fizika-kémia szakos va-
gyok - bizonygatta egy férfi a kö-
rülötte állóknak. Egy csapásra el-
hitték, hogy érti a dolgát, amikor 
valaki fönt megfogta az inga szá-
lát, és felszólt: „El a kezekkel, 
mert fölmegyek!" 

- Negyven évet vártam erre az 
élményre - írta a vendégkönyvbe 

a jánoshalmi Deák Sándor, aki 
gyerekkorában a Szent István té-
ri piacon áruló nagymamája 
szoknyája mellől áhítozott föl a 
toronyba. - Maradandó emléket 
állított a város a mérnökeinek -
dicsérte Kothenczné Lovász 
Aranka a megújult tér ötletgaz-
dáját. A parkban korzózva olvas-
ta, hogy Fekete Zoltán táj- és 
kertépítész tervezte a sétányo-
kat, álmodta meg a szökőkutat 
és a mérnökpanteont. Este hétig 
zsibongott a tér, kattogtak a fény-
képezőgépek. 

Tegnap reggel feltámadt a szél, 
ennek ellenére a Szent István tér 
zsúfolásig megtelt. A víztorony 
előtt újra kezdődött a várakozás. 
- Tegnap nem fértünk be, ezért 
ma korábban keltünk. Lényűgö-

HÁLÓZATBAN A MŰEMLEK 
jgg[ Jövő májusig csak előzetes beje-

lentkezés alapján csoportok láto-

gathatják az Öreg hölgyet, mivel 

rákapcsolták a szegedi ivóvízhá-

lózatra, és a víz higiéniája csak 

így biztosítható. Májustól szep-

temberig minden hónap első pén-

tekjén lesz ismét nyitva a vízto-

rony. 

ző a látvány kint is és bent is. 
Csak másfél éves a lányom, de 
alig tudott elszakadni a sok fé-
nyes vitrintől - mesélte a kis Pat-
rícia Luca édesapja. - A szikvizes 
kiállítás? Az egy csoda! Erre az-
tán igazán nem fanyaloghatunk, 
hogy szódával elmegy! 

DOMBAI T Ü N D E 

Fotó: Segesvári Csaba A páratlan panorámáért sokan felmásztak a víztorony kilátójába 


