
CSÜTÖRTÖK, 1999. ÁPR. 22. SZEGED 5 

• Megegyeztek a buszosok 

Nem lesz sztrájk 
Országos sztrájkra ké-

szülnek Magyarország 24 
Volán-társaságának dol-
gozói - írtuk jó egy hónap-
pal ezelótt. Ma viszont 
már arról számolhatunk 
be, hogy a munkabeszün-
tetés veszélye elmúlt, a 
szakszervezetek és a több-
ségi tulajdonos magyar ál-
lamot képviselő APV Rt. 
között megszületett a meg-
állapodás: 13,3 százalé-
kos béremelést kapnak a 
buszosok, s emellett 2,7 
százalékos béren kívüli 
juttatásban is részesülnek 
a volános dolgozók. 

Bérkövetelés, egyeztető tár-
gyalások, figyelmeztető sztrájk, 
országos munkabeszüntetés. 
Ezekkel a fogalmakkal gyakran 
találkozhatott mindaz, aki fi-
gyelemmel kísérte azt a tárgy-
alássorozatot, amely a szakszer-
vezetek és az ÁPV Rt. között 
zajlott buszos ügyekben az el-
múlt hónapokban. A még tavaly 
ősszel kezdődött, s hosszú hó-
napokon át zajló bérvita azért 
jutott el a sztrájkfenyegetésig, 
mert a magyar államot, mint 
többségi tulajdonost képviselő 
ÁPV Rt. túlzottnak tartotta a 
Közúti Közlekedési Szakszer-
vezet által kért minimum 16, de 
inkább 17 százalékos béreme-
lést. Míg a buszosok érdekének 
képviseletében föllépő szak-
szervezeti vezetők így fogal-
maztak: elfogadhatatlan az az 
álláspont, miszerint a Volán-tár-
saságoknál dolgozó szakembe-
rek maximum 13,3 százalékos 
béremelésben részesüljenek. 
Márciusban úgy tűnt, a meg-

egyezésre vajmi kevés az esély, 
így aztán országszerte megala-
kultak a volános sztrájkbizottsá-
gok. De munkájukra már'nem 
volt szükség... 

- Még pedig azért nem, mert 
a hosszas egyeztető tárgyalások 
után végül is sikerült megálla-
podnunk az idei béremelés mér-
tékében - kaptuk a tájékoztatást 
Szuh Ernőtől, a Közúti Közle-
kedési Szakszervezet Országos 
Elnökségének tagjától, a KKSZ 
Tisza Volán alapszervezetének 
elnökétől. Aki a következőkben 
vázolta föl az egyezség lénye-
gét. Ezek szerint a tárgyaló fe-
lek aláírták az ágazati kollektív 
szerződés módosítását, amely 
az 1999. évi bérfejlesztéseket és 
juttatásokat tartalmazza. A Vo-
lán-társaságoknál munkát válla-
lók az idén 13,3 százalékkal 
magasabb fizetést vihetnek ha-
za, mint tavaly, s emellett még 
2,7 százalékos, nem bérjellegű 
juttatást is kapnak. így a jöve-
delem növekedése eléri azt a 16 
százalékot, amit a szakszerveze-
tek minimális célként tűztek ki 
maguk elé. Ami külön is meg-
nyugtató lehet a Volánoknál 
dolgozók számára, hogy a 2,7 
százalékos béren kívüli juttatás 
összegét a jövőre az infláció 
mértékével emelni fogják. 

- Az elért eredményt elfo-
gadhatónak tartjuk, s ezzel be-
fejezettnek tekintjük az idei bér-
tárgyalásokat. A sztrájkbizottsá-
gokat országszerte feloszlatja a 
KKSZ, s az már biztosra ve-
hető, hogy az idén volános 
munkabeszüntetésre nem kerül 
sor - mondta Szuh Ernő szak-
szervezeti elnök. 

B. Z. 

Közgazdász-tisztújítás 
• Munkatársunktál 

A Magyar Közgazdasági 
Társaság Csongrád Megyei 
Szervezete holnap, pénteken 
délután 15 órai kezdettel 
tisztújító közgyűlést tart a 
Pick-klubban. Először dr. 
Veress József, az MKT elnö-
ke tart megnyitó előadást 
aktuális gazdasági kérdé-

sekről, majd a Csongrád me-
gyei szervezet elnökségének 
beszámolója következik a 
megválasztása óta eltelt 
időszakról. Körülbelül 17 
órakor lesz a választás, majd 
18 órától vacsorával egybe-
kötött baráti találkozóra vár-
ják a rendezők a közgazdá-
szokat az egész megyéből. 

• „Buli" az egyetemen 

A fogászokon 
nem fogtak ki 

Egyetemisták versenye a SZOTE-klubban. A széket 
is lóvá tették. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Munkatársunktól 
A szegedi felsőoktatási in-

tézmények jövő évi egyesítése 
jegyében rendezett vetél-
kedősorozatot a Szent-Györ-
gyi Albert Orvostudományi 
Egyetem hallgatói önkor-
mányzata a többi felsőfokú is-
kola diákjainak bevonásával. 
A február elején indult versen-
gés - négy elő- és két közép-
döntő után - kedden este a fi-
nálével fejeződött be a SZO-
TE-klubban. A döntőben a or-
vostanhallgatók, a fogászok, 
a z egészségügyi főiskolai kar 
diákjai és a jogászok birkóztak 
meg a nem mindennapi felada-
tokkal, amelyek között szere-

pelt joghurt etetés a magasból, 
jégkocka hordás szájjal, letolt 
gatya váltó és felső test festés. 
Az egyik feladatot azokkal a 
lovakkal kellett végrehajtani, 
amelyeket a csapatok különfé-
le tárgyak felhasználásával 
előre elkészítettek. A négy 
csapat paripáit a hajtók körbe-
futtatták a teremben, és köz-
ben meg is itatták az „állato-
kat". Az első helyezettnek járó 
vándorkupát a fogászok csapa-
ta nyerte, a második helyen 
holtversenyben az orvostan-
hallgatók és a SZOTE főisko-
lai kar diákjai végeztek, a har-
madik helyet pedig a jogászok 
szerezték meg. 

A háziorvosi rendelőtől a kórházi ágyig 

Szegedi egészség-ügy 
A közelmúltban az or-

s z á g g y ű l é s e g é s z s é g -
ügyi és szociális bizott-
sága Szegeden tartotta 
kihelyezett ülését, kifeje-
zetten a z z a l a cé l l a l , 
hogy megismerje a sze-
gedi egészségügyi intéz-
m é n y e k m u n k á j á t , 
gondját-baját, az önkor-
m á n y z a t t á m o g a t á s i 
készségét. A bizottság-
nak beszámolt a város 
f e n n t a r t á s á b a n levő 
egészségügyi intézmé-
nyekről dr. Ványai Éva, 
a területért felelős alpol-
gármester, akit arra kér-
tünk, adjon lapunk szá-
mára is áttekintést a vá-
ros tulajdonában és ke-
zelésében levő gyógyító 
intézményekről. 

• Mielőtt az intézmény-
hálózatról beszélnénk, 
kérem, jellemezze a sze-
gediek egészségi állapo-
tát! 
- Szegeden, mint ahogyan 

országosan is jellemző, rom-
lott a lakosság egészségi ál-
lapota. Különösen rosszak a 
halálozási mutatók. Kiemel-
kedő a férfiak korai halála, 
egyre több a keringési beteg-
ségek és a daganat miatt be-
következő tragikus vég, s 
változatlanul tartja harmadik 
helyét az erőszakos halál. 
Növekszik városunkban a 
szenvedélybetegek tábora. 
Ezek a legjellemzőbb „tüne-
tek", amiknek orvoslása -
pontosabban megelőzése -
nem csak az egészségügy 
feladata. 

• Hogyan hatott az emlé-
kezetes ágyszámcsökken-
tés a szegedi kórházak-
ban folyó gyógyító mun-
kára? 
- Az emlékezetes ágy-

számleépítési hullám követ-
keztében Szeged és környéke 
lakói rendkívül hátrányos 
helyzetbe kerültek, hiszen a 
városi kórházban 93-mal ke-
vesebb ágyon történik 1997. 
januárja óta a gyógyítás, a 
nem önkormányzati fenntar-
tású SZOTE-n 214-gyel fo-
gyatkozott az ágyszám. Kór-
házunk ágy-, illetve létszám-
csökkentéséből adódó gond-
jait a műszerezettség és a kö-
rülmények javításával pró-
báltuk enyhíteni. A kórházi 
rekonstrukció folytatására -
csak tavaly - 158 milliót köl-
tött a város, műszerekre több 
mint 223 milliót. A szegedi 
városi kórházban a magas 
szakmai színvonalon folyó 
gyógyító munka egyik elis-
merése, hogy elnyerték az 

Ványai Éva: Az idén elkészítjük a háziorvosi rendelők és a fogászat 
privatizációját. (Fotó: Schmidt Andrea) 

egyetem oktató kórháza cí-
met. A SZOTE-val közösen 
egyetemi tanszékek létesíté-
sét tervezzük, így a reumato-
lógia, valamint - az idős kor 
betegségeivel foglalkozó -
geriátriai tanszék kapna he-
lyet a kórházban. A szegedi 
gyermekkórház a területi fel-
adatokon túl, fontos és nél-
külözhetetlen megyei, sőt re-
gionális feladatokat is ellát, 
magas szakmai színvonalon. 
Szerencsére a '97-es ágy-
számcsökkentés ezt az intéz-
ményünket nem érintette. Az 
utóbbi négy esztendőben az 
újszegedi gyermekkórházra 
viszonylag kevés pénzt for-
dított az önkormányzat. Eb-
ben az évben viszont meg-
kezdődik az új gazdasági 
tömb építése, 20 milliós ön-
kormányzati támogatással. 

• Az egészségügy fejlesz-
tési koncepciójában ki-
emelt szerepet kap a járó-
beteg-ellátás. A szegedi 
rendelőintézet milyen se-
gítséget remélhet ebben a 
fenntartótól? 

- Önkormányzati alapel-
vünk az, hogy a szakellátásra 
szoruló betegek gyógykeze-
lését, konzíliumát, gondozá-
sát - amennyiben ez lehetsé-
ges - nem a fekvőbeteg-in-
tézményekben, hanem ren-
delőintézeti szinten kell 
megoldani. A rendelőintézet 
19 orvos-szakmai területen, 
számos speciális szakrende-
léssel, valamint három gon-
dozóval nyújt ellátást a járó 
betegek számára. Ebben az 
évben kezdődik a Tisza La-
jos körúti épület rekonstruk-
ciója, amihez a rendelkezésre 
álló 420 millió forint nem 

lesz elegendő, ezért pót-
igényt nyújtunk be további 
központi céltámogatásra. 

• Vélhetően kevesen tud-
ják, hogy a háziorvosi el-
látás biztosítása is önkor-
mányzatifeladat. 
- A városban 62 felnőtt 

és 32 házi gyermekorvosi 
körzet van. Ezeket részben 
vállalkozóként, részben kö-
zalkalmazottként működtetik 
az orvosok, egyelőre még 
mindannyian az önkormány-
zat tulajdonában levő ren-
delőkben. Az elmúlt négy 
évben egy új rendelőt épített 
az önkormányzat Béketele-
pen, felújítottuk a kecskéste-
lepi felnőtt-, és a szőregi 
gyermek háziorvosi rendelőt, 
s közel ötmilliót költöttünk 
vagyonbiztosítási rendszerér-
re. Az idén a Maros utcában 
és a Lechner téren épül ren-
delő. 

• Országos ismertséget 
és elismerést vívott ki ma-
gának a drogcentrum. 
Sokan, kivált az első 
időkben nem jó szemmel 
nézték létezését. 
- Pedig komoly szakmai 

munka folyik itt, szociális és 
egészségügyi téren egyaránt. 
A drogközpont keretein belül 
működik a drogambulancia, 
amely a narkomán betegek 
komplex kezelését végzi. Az 
ifjúsági klub nappali ellátást 
nyújt a droghasználatban 
érintett, vagy veszélyeztetett 
fiataloknak. Az átmeneti 
szállás 10 helye azoknak 
nyújt menedéket, akik krízis-
helyzetbe kerültek, a 22 
férőhelyes, bentlakásos, re-
habilitációs otthonban a sike-
res elvonókezelés után, azo-

kat a volt narkomán fiatalo-
kat fogadják be, akik még 
nem érzik képesnek magukat 
az önálló életre. Ehhez segíti 
őket az otthon terápiás kö-
zössége. A drogcentrum 
működése modellértékű az 
országban. 

• A nagy egészségügyi 
intézményeken kívül mi 
tartozik még az önkor-
mányzathoz? 
- A megye súlyosan fo-

gyatékos gyermekeinek nap-
pali és bentlakásos szociális 
ellátását biztosítja a 210 
férőhelyes Egészségügyi 
Gyermekotthon, aminek sza-
kaszos felújítását vállalja a 
város. A bölcsődehálózat 
fenntartása is az önkormány-
zat feladata. 16 bölcsődénk 
van 820 szegedi gyerekek 
nappali gondozására, és egy 
bentlakásos bölcsőde, ahol a 
megye állami gondozott ki-
csinyeit fogadják be. Az el-
múlt négy évben folyamato-
san újítottuk fel a bölcsődé-
ket, tavaly az Ilona utcait, 
aminek költsége meghaladta 
az ötmillió forintot. 

• Ebben az évben mire 
és mennyire számíthat-
nak az intézmények? 
- Pályázatot nyújtot-

tunk be műszertámogatásra, 
amennyiben ez sikeres lesz, 
379 millió forinttal gazda-
godhat kórházaink, ren-
delőink műszerparkja. Az 
idén elkészítjük a háziorvosi 
rendelők, illetve a fogászat 
privatizációs tervét, s átvilá-
gítjuk a város egészségügyi 
intézményrendszerét, aminek 
nyomán racionalizálásra is 
sor kerül. 

Kalocsai Kata l in 

napló 

MA 
TÓTH CSABA, a 9-es vá-

lasztókerület (Szőreg) képvi-
selője fogadóórát tart 17 órától a 
szóregi ügyfélszolgálaton (Szerb 
u. 15.). 

RÁKOS TIBOR, az l-es or-
szággyűlési választókerület (Tar-
ján, Újszeged, Szőreg, Deszk, 
Újszentiván, Tiszasziget, Kübek-
háza) képviselője fogadóórát tart 
17-18 óráig a Fidesz székházban 
(Victor H. u. 5.). 

HOLNAP 
A VASUTASOK Nyugdíjas 

Szervezete a MÁV Diákotthon-
ban (Boldogasszony sgt. 44. ) 
tartja az első félévi beszámolóját. 

A FÜGGETLEN Kisgazda 
Földmunkás és Polgári Párt iro-
dájában (Szeged, Teleki u. 3.) 

10-11 óráig dr. Tari Mihály in-
gyenesjogi tanácsadást tart. 

DR. ZLEHOVSZKY ILONA, 
a Munkáspárt jogtanácsosa 13-
15 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart a Munkás Művelődési 
Otthonban (Fó fasor 9.). 

KATONA GYULA, a 13-as 
választókerület (Móraváros) kép-
viselője egynyári virágot oszt vá-
lasztópolgárainak 17 órától a 
Kolozsvári Téri Általános Iskola 
Veresács utcai bejáratánál. 

A MUNKÁSPÁRT Szeged 
városi koordinációs bizottsága 
15 órakor ülésezik a Munkás 
Művelődési Otthonban (Fő fasor 
9.) 

A MAGYAR Szocialista Párt 
17 órai kezdettel lakossági fóru-
mot tart a megyeháza ebédlőjé-
ben (Szeged. Rákóczi tér I.). A 
fórum vendége Horn Gyula, aki 
a kormányváltás óta eltelt 
időszakról tart tájékoztatót. 

• Mihálka György 75 éves 

Ünnepi hangverseny 
• Munkatársunktól 

Dr. Mihálka György kar-
nagy 75. születésnapja tiszte-
letére rendez ünnepi hangver-
senyt ma 18 órától a JATE au-
lájában Szeged város önkor-
mányzata, a Szeghy Endre Pe-
dagógus Női Kar, Makó Város 
Vegyes Kara, az Erkel Ferenc 
Vegyes Kar, a Tömörkény Ist-
ván gimnázium, a Bartók Béla 
Művelődési Központ és a Sze-
ged Városi Kórusegyesülte. A 
születésnapi koncert során 
közreműködnek a Szakszerve-
zetek Szegedi Általános Mun-
káskórusának volt tagjai, Ma-
kó Város Vegyes Kara, az Er-
kel Ferenc Vegyes Kar (vezé-
nyel: Flórián Gergely, szólót 
énekel: Ácsai Magdolna, 
Géczy Szilvia, dr. Molnár Mik-
lós és Süveg László), Dombiné 

Kemény Erzsébet (zongora), a 
Szeged Városi „Szeghy End-
re" Pedagógus Női Kar (szólót 
énekel: Feketéné Jarosiewilz 
Margit és Lovasné Bartha 
Edit), a Velenjei Központi If-
júsági Vegyes Kar Szlovéniá-
ból (vezényel: Danica Pirec-
nik). A koncert zárásaként Mi-
hálka György „Zenei képek 
Szeged életéből" című műve 
hangzik el a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar, a Vaszy Viktor 
Oratórium Kórus nőtagjai, a 
szegedi konzervatórium „Prae-
torius" ifjúsági leánykara, a 
Tömörkény István Gimnázium 
Leánykara, az Erkel Ferenc 
Vegyes Kar női kara, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
női kamarakórusa, a Szeghy 
Endre Pedagógus Női Kar 
előadásában. 

Szegedi 
kutyafuttatók 

• Munkatársunktól 
A szegedi polgármesteri 

hivatal az alábbi 11 helyet 
jelölte ki a városban, ahol 
a kutyákat a gazdáik póráz 
nélkül futtathatják. Ilyen 
az új hídtól északra a Tisza 
mindkét oldala, az árvízi 
emlékműtől délre a folyó 
mindkét oldala, a Kamara-
és a Körtöltés, a Csongrádi 
sugá rú t -Kör tö l t é s és a 
hódmezővásárhelyi vasút-
vonal által határolt terület, 
a Cserepes sortól délre eső 
terület (kivéve a piacot és 
a parkolót), a Hajóállomás 
és az új híd közötti rész, a 
Fodortelep-Tölgyes utca 
melletti rész, a Csongrádi 
sugárút-Körtöltés-Vértói 
út-Rókusi lakótelep által 
határol t terület , Uj-Ró-
k u s - É s z a k i város-
rész-Franciahögy beépítet-
len területe, illetve a város 
valamennyi beépítet terü-
letén kívüli terület. A fel-
sorolt helyek kívül kutyá-
kat csak pórázon szabad 
sétáltatni, az ebek által a 
köz terü le teken okozott 
szennyeződéseket a tulaj-
donosnak kötelező azonnal 
eltávolítani. Szigorúan ti-
los kutyákat a játszóterek-
re bevinni! 

Kiss Ferenc-
nap 

• Munkatársunktól 
Tizenötödik alkalommal 

rendezik meg a Kiss Fe-
renc Erdészeti Szakközép-
iskola nevelőtestülete és 
diákjai a Kiss Ferenc-na-
pot. A rendezvény 8 óra-
kor szekció-előadásokkal, 
versenyekkel és kiállítá-
sokkal indul, 11.50-től ko-
szorúzás, majd 14 órakor 
az iskola ünnepi műsora 
kezdődik. A program zárá-
saként 17 órától az iskola 
végzett diákjai tartanak 
előadásokat. 

Ünnepi ülést tart 
a Dugonics 
Társaság 

• Munkatársunktól 
Osztróvszky József ha-

lálának 100. évfordulója 
tiszteletére rendez ünnepi 
ülést április 22-én 17 óra-
kor a városháza dísztermé-
ben a Dugonics Társaság, 
Szeged város önkormány-
zata és a Szegedi Ügyvédi 
Kamara. Ványai Éva alpol-
gármester bevezetője után 
„Rendszerváltozás Szege-
den 1848 tavaszán" cím-
mel dr. Marjanucz László, 
„Osztróvszky József és ko-
ra" címmel pedig dr. Ru-
szoly József tart előadást. 

Közéleti 
Kávéház 

• Munkatársunktól 
„Dunának, Oltnak egy a 

hangja..." címmel rendez 
irodalmi beszélgetést ápri-
lis 22-én 17 órától a Kor-
társ Galériában a Közéleti 
Kávéház. Zicher István 
nagyváradi mentőorvos, 
költő, drámaíróval Anna-
maria Brad rádióriporter 
beszélget; közreműköd-
nek: Bozóky Andrea (gi-
tár), Somorjai Péter (ma-
rimba), Vizsolyi Lívia (fa-
got t ) és a Kosz tándy 
Kvarte t t . Z icher István 
verseit román és magyar 
nyelven Dálnoky Zsóka 
színművésznő tolmácsol-
ja-


