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A környezetről 
a városházán 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden és Szabadkán tartja már-
cius 8-án és 9-én kihelyezett, egy-
ben a parlamenti ciklus utolsó ülé-
sét az Országgyűlés környezetvé-
delmi bizottsága. Pénteken a sze-
gedi városházán egyebek mellett 
a védett madarak pusztításával 
kapcsolatos jelentést vitatják meg 
a magyar és jugoszláv környezet-
védelmi szakemberek, illetve poh-
tikusok. Szombaton a szabadkai 
városházán a környezet- és termé-
szetvédelem aktuáhs kérdéseiről 

diskurálnak a résztvevők. így szót 
ejtenek majd a Tisza és a Duna vé-
delméről, illetve a jugoszláv-ma-
gyar határtérség természetvédel-
mi együttműködéséről. 

Makrai László, a szegedi önkor-
mányzat környezetvédelmi bizott-
ságának elnöke tegnapi sajtótájé-
koztatóján elmondta: a környezet-
védelem kérdése szervesen illesz-
kedik a Szegedi folyamat néven el-
híresült nemzetközi diplomáciai 
munkához, ugyanakkor új távlato-
kat nyit az együttműködésekben is 
a jugoszláv partnerekkel. 

A Fidesz-MPP 
a magyar gazdaságról 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Orbán-kormány nem csinált 
Bokros-csomagot, Széchenyi-ter-
vet viszont igen - emelte ki az el-
múlt négy év szerinte legjelentő-
sebb gazdaságpolitikai eredményét 
Balogh László tegnapi sajtótájé-
koztatóján. A Fidesz-MDF közös 
országgyűlési képviselő-jelöltje a 
választási szövetség kormányprog-
ramjának gazdasági fejezetét is-
mertette. Balogh kijelentette: to-
vábbra is a családok és a kisvállal-

kozások támogatására helyezik a 
hangsúlyt. Az elmúlt négy évben 
végbement változásokhoz képest 
Balogh visszafogott, reális ígéretnek 
minősítette a következő ciklusra 
tervezett százszázalékos átlagbér-
emelést. A képviselőjelölt szerint 
az ország adósságállományát az 
unió által elvárt szintre sikerült 
visszaszorítani. Az, hogy a Ma-
gyar Fejlesztési Bank vesz fel hite-
leket az állam helyett, az ország 
gazdasági stabilitását jellemzi -
vélte Balogh László. 

Hiába csábítják külföldről az ápolónőket, tíz helyre csak hatan jelentkeztek 

Elfogynak a hazai nővérek 
A szomszédos országok napilap-
jaiban is hirdeti betöltetlen ápo-
lónői állásait a szegedi kórház, 
mer t i t thon nincs jelentkező. 
Versengésről nem lehet beszélni, 
a tíz helyre eddig hatan jelentkez-
tek, de félő, hogy közülük is lesz, 
aki meggondolja magát. A hazai 
nővérutánpótlás minimális, egy-
re kevesebben választják a nagy 
terheléssel és kis fizetéssel járó 
ápolónői szakmát. 

PERMETEZIK A FÁKAT 
Platán csipkéspoloska, hársatka és 
gnomónia nevű gombabetegség el-
len permetezik a fákat Szegeden. A 
munka március 21 -éig tart. A fel-
használt növényvédő szerek meg-
felelnek a közegészségügyi előírá-
soknak. 

ROMÁNIAI 
MAGYAR ÖNKÉP 
A Szegedi Közéleti Kávéház szer-
vezésében romániai magyar önkép 
címmel ma, csütörtökön este 6 
órától három Erdély-járó beszélget 
a romániai magyar politikai év-
könyvekről a Royal Szállóban. A 
vendég Bodó Barna, a Kolozsvári 
Tudományegyetem tanára lesz. 
Beszélgetőtársai: Géczi József po-
ütológus és Vincze Gábor törté-
nész. 

RÉGI ZONGORISTÁK 
A Régi Zongoristák Klubja márci-
us 7-én, csütörtökön este 7 órakor 

tartja a soron következő rendez-
vényét. A Forrás Szállóban fellép 
Arany János, Csanádi Lajos, Lé-
vay Endre, Mózes János, Polgár 
Gyula, Veress László és Várnai Szi-
lárd. 

OKTATÓPROGRAM 
CUKORBETEGEKNEK 
A szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzésével, ezen belül pedig 
a strókkal (szélütéssel, guta-
ütéssel) foglalkozik előadás-so-
rozatában a Szeged és Térsége 
Diabetes Egyesület. Az előadás 
március 7-én, csütörtökön dél-
után 4 órakor kezdődik az egye-
sület klubhelyiségében (Kálvá-
ria tér 20.). Az előadó Avramov 
Katalin, aki Az agy vérkeringési 
zavarai, a stroke okai, tünetei cím-
mel tart előadást. A helyszínen 
vércukor-, vizeletcukor-, vérnyo-
más-, koleszterin-, trigliceridmé-
rést is elvégeznek. A belépés díjta-
lan. 

A kritikus nővérhiány miatt a 
szegedi kórház arra kényszerült, 
hogy a szomszédos országok ma-
gyar lakta területein megjelenő 
lapokban is hirdesse betöltetlen 
ápolónői állásait. A vajdasági Ma-
gyar szóban és az erdélyi Hargita 
népe című újságban 10 üres állást 
hirdettek meg, amelyekre eddig 
hatan jelentkeztek. 

A szegedi kórház ápolási igazga-
tója, Tóth Csilla és az intézmény 
vezetősége minél vonzóbb feltéte-
lekkel igyekszik idecsábítani a ha-
táron túlról a szakképzett nővére-
ket: ingyen szállás, kedvezményes 
munkahelyi étkezés, évi két al-
kalommal hazautazási költségté-
rítés. Feltétel a tökéletes magyar 
nyelvtudás, a munkavállalási en-
gedély, az egészségügyi alkalmas-
ság, s a szakképzettséget igazoló 
bizonyítvány, amit az Egészség-
ügyi Minisztérium honosít. 

A bérek az itthoni nővéreknek 
adható fizetésekkel azonosak, ami 
egy hatéves munkaviszonnyal ren-
delkező ápoló esetében bruttó 50 
ezer forint, amihez adódik a mű-
szak- és a munkahelyi pótlék. A 
végösszeg kevesebb, min t 
amennyi a Vajdaságban, illetve 
Erdélyben megkereshető. A nő-
vérek még nem dolgoznak, mun-
kába állásukhoz szükséges hiva-
talos ügyek intézése folyik, s a 
„pakliban benne van,, az is, hogy 
időközben meggondolják magu-
kat, s mégsem jönnek a szegedi 
kórházba. Ez pedig egyet jelente-
ne azzal, hogy a kórház nem tud-
ja betölteni az üres nővér álláso-

9*«<«wts 

Vajon jut még nővér a betegek mellé? 

kat, mert elfogyott a hazai ápoló-
nő-utánpótlás. 

A szegedi kórház hiába hirdet 
folyamatosan a szegedi lapokban, 
még csak érdeklődő sincs, nem-
hogy jelentkező az ápolónői állá-
sokra. A Csongrád megyei mun-
kaközvetítő rendszerében már 
egyetlen kiajánlható nővér sincs. 

A Szegedi Egyetem orvoskarán 
szintén nővérhiánnyal küszköd-
nek, de nincs szándékukban kül-
földi ápolónőket foglalkoztatni a 
klinikákon. A kar dékánhelyette-

se, Thurzó László professzor nem 
indokolta a döntést, annyit fű-
zött hozzá, hogy a kar vezetése 
több ok miatt nem tartja szeren-
csésnek külföldi ápolónők alkal-
mazását. Az orvoskaron 20 száza-
lékkal kevesebb a nővér a kívána-
tosnál, kritikus ápolónőhiány a 
baleseti sebészeten, a gyermek-
klinikán és az intenzív osztályo-
kon van. 

Ez év júniusában az országban 
összesen 203 ápolónő végez a 
szakközépiskolákban, s ez tevés. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

Szegeden, jelentkezők hiányában 
már három éve nem tudnak ápo-
lónőképzést indítani. Egyre keve-
sebben választják a nagy terhe-
léssel, ugyanakkor alacsony fi-
zetéssel járó ápolónői szakmát. 
Miközben a nyugati országrészből 
mind többen járnak át a szomszé-
dos Ausztriába, a hazainál lénye-
gesen jobb keresetékért, addig a 
hazai kórházak Romániából, Ju-
goszláviából kényszerülnek im-
portálni a nővéreket. 

KALOCSAI KATALIN 

Lelkészbeiktatás 
Dr. Kereskényi Sándort, a Szeged-Honvéd téri református egyház-
község új lelkipásztorát március 9-én, szombaton délelőtt 10 órakor, 
Dányi József esperes iktatja be tisztébe. A Honvéd téri református temp-
lomban sorra kerülő ünnepségen igehirdetéssel szolgál dr. Bölcskei 
Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke. Közreműködik a Bartók Bé-
la kórus és Gyimesi Kálmán operaénekes. 

Irodalmi 
pályázat 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Alterra Svájci-Magyar Kiadó 
újabb felhívással fordul régi és 
leendő szerzőihez. Műfaji és tartal-
mi megkötöttség nélküb, öt oldal 
terjedelmű, folyamatosan beküldhe-
tő írásokon kívül az alábbi témák-
ban várnak írásokat: Mátyás király, 
az igazságos; A vörös terror: tör-
vénysértő perek, internálások, kite-
lepítések az 50-es évek küszöbén; 
Vétkeztem Atyám: bűnvalló zsoltá-
rok, „irodalmi gyónások" Balassi 
és Ady istenes versei fényében; Sze-
relem, szerelem, átkozott gyötre-
lem; Ünnepeink - alkalmi versek, 
Remix-versek: kísérlet a XXI. szá-
zad új poétikai irányzatának meg-
teremtésére, mely nagy költőink 
müveinek, formai vagy tartalmi át-
dolgozását, posztmodernizálását, 
rapesítését célozza meg. A feldolgo-
zott versek eredetijét is kérik. A pá-
lyamunkák maximum öt oldal ter-
jedelműek lehetnek, a beküldési 
határidő június 30. A pályamunká-
kat az Alterra Svájci-Magyar Ki-
adó Kft., Garibaldi utca 1., 1054 
Budapest, vagy az alterra@elen-
der.hu interneteimre várják. Bő-
vebb információ a www.alterra-pub-
bshing.hu honlapon található. 

Belvárosi utcakép a standon 

A sarokstand a világtrendet követi. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A város vezetői és az alkotók szerint nagy feltűnést 
fog kelteni a szegedi stand a Budapesten ma kezdő-
dő és március 10-éig tartó Utazás 2002 című nem-
zetközi idegenforgalmi és turisztikai kiállításon. Sze-
ged az előző évek hagyományait folytatva idén is ön-
álló kiállítóként jelenik meg az Utazáson - hangzott 
el tegnap a szegedi városházán tartott sajtótájékoz-
tatón. Ványai Éva alpolgármester elmondta: az új kon-
cepció alapján megálmodott ötven négyzetméteres sa-
rokstand megjelenésében a világtrendet követi. A 3 

millió 500 ezer forintba kerülő standot a szegedi Ez 
Design Kreatív Stúdió tervezte és állította fel a bu-
dapesti vásárközpontban. Weiser István, a cég veze-
tője lapunknak elmondta: a szegedi kiállítási terület 
fiatalos, lendületes stílusban jeleníti meg a belváro-
si utcaképet, kandeláberekkel, asztalokkal és városi 
életképekkel. Az Utazáson több száz hazai és külföl-
di utazási iroda, turisztikai hivatal és önkormányzat 
ajánlata szerepel vonzó úti célként. A Szeged és Tér-
sége TUrisztikai Szolgáltató Kht. több mint tíz kiad-
vánnyal, köztük műemlék-katalógussal és 2002-es 
szegedi programajánlóval jelenik meg a kiállításon. 

Bővül a szegedi kerékpárút-hálózat 

Biciklisáv készül 
a Szilléri sugárúton 
Tbvább épül a szegedi kerékpárút-
hálózat . Hamarosan a Szent 
György tér és a Csillag tér között 
is biztonságosan karikázhatnak 
a biciklisták. A tervek szerint 
összesen 7500 méterrel bővül a 
városi bicikliútrendszer. 

Már ezen a héten megkezdődik a 
Szent György teret és a Csillag 
teret összekötő kerékpárút építé-
se - tájékoztatta lapunkat Körtvé-
lyesi Csaba, a szegedi polgármes-
teri hivatal városfejlesztési osz-
tályvezetője. Az 1,3 kilométeres 
bicikliút két ütemben, s két kivi-
telezővel készül. 

A József Attila sugárúti és Ró-
mai körúti szakaszon a Strabag 
Építő Kft. dolgozik. A sugárúton 
a járda bővítésével és az úttestre 
fölfestett sávok átrendezésével 
alakítják ki a bicildistálcnak fönn-
tartott közlekedőfolyosót. A kerék-
pársáv átvezet a csomóponton, s 
a Római körút északi oldalán fut 
tovább, a cipőgyár sarkáig. A sza-
kasz építésnek költsége 19 millió 
forint. 

A Szilléri sugárúti bicikliutat a 
Vivaép Kft. építi meg, 24 millió fo-
rintért. A cipőgyártól a sugárút 
túloldalára vezet a kerékpárút. A 
buszmegálló mögött a járdán, il-
letve részben a zöldsávban, a Ha-
jós utcától pedig a jelenlegi út-
burkolaton kiépített sávban halad-
hatnak a biciklizők. 

A 2 méter széles kerékpárutat 
úgy jelölik ki, hogy meghagyják a 
szőnyegáruház és lottózó felőli 

TOVÁBBI 
TERVEK 
Szeged jelenlegi kerékpárút-
hálózatának hossza megkö-
zelítőleg 30 kilométer. Az ön-
kormányzat a közeljövőben 
további útszakaszok építését 
tervezi. Az elkészült tervek 
szerint: 

- a Csongrádi sugárút Szent 
István tér és Rózsa utca kö-
zötti részén 1,8 kilométer 

- a Dóm tér és a Dugonics 
tér összekötésével 450 méter 

- Kecskésteleptől Szentmi-
hály felé 1,3 kilométer 

- a Belvárosi hídon mintegy 
700 méter bicikliút épül. 

Elkészült a Budapesti kör-
úti (Csillag tértől a József 
Attila sugárúti keresztező-
désig vezető) kerékpárút ter-

oldal „parkolósávját" is, így a gép-
járművekkel közlekedőktől sem 
vesznek el területet. A Szilléri su-
gárúti bicikliút a Csillag térig 
„fut". 

A gyalogosok számára szigetek-
kel védett átkelőhelyeket építe-
nek a Hajós utca, Fecske utca és 
Retek utca kereszteződésében. A 
Szent György tértől Tarjánig hú-
zódó kerékpársáv építését a tervek 
szerint áprüis második felében fe-
jezik be. 

NY. P. 


