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Másfél hónappal a zuhanás után sem érdekli a kisfiút, hogy mi történt 

Krisztián újra játszhat 

lt lába miatt. Fotó: Schmidt Andrea 

colással és combcsonttöréssel megúszta, 
itegy három hétig feküdt a Szegedi Orvos-
ományi Egyetem Gyermekklinikáján, 
id mindkét lábát bokától csípőig begipszel-
és hazaengedték. Hétfőn azonban ezt is le-
;ék róla, amit a játszótéren kis barátai egy-
észre is vettek. A fogócskába azonban még 
n tudott beszállni, hiszen orvosi tanácsra 
hétig még nem terhelheti lábait, 
desanyja nagyon boldog, mint mondta, 
n számított rá, hogy máris leveszik a gip-
t, azt pedig remélni sem merte, hogy majd 
n jól tudja mozgatni Krisztián a lábait. A 
z mindie fiatalkorú anva meEieevezte. 

kisfia nagyon jól tűrte a „gipszes időszakot", 
nem tiltakozik az ellen sem, hogy ismét ba-
bakocsiban tologatják. 

Az édesanya és a 4 éves Krisztián sokat sé-
tálnak. Hétfőn és kedden szinte reggeltől es-
tig valamelyik játszótéren voltak a kisfiú ba-
rátaival. Krisztiánt megpróbáltuk kifaggatni, 
de annyira belefeledkezett a játékba, hogy 
egyetlen kérdés sem érdekelte. Még arra sem 
válaszolt, hogy hogyan érzi magát. 

Juhász László orvos elmondta, Krisztián 
nem sokára ismét járni fog, a teljes gyógyulás 
azonban hosszabb időbe fog telni. 

TÍMÁR KRISZTA 

Krisztián, amikor még ágyhoz volt kötve a gipszelt lába miatt. 

Levettek a gipszet annak a kisfiúnak a lá-
báról, aki június elejcn a kilencedik eme-
letről az utcára esett, és csodával határos 
módon túlélte a zuhanást. Krisztián más-
fél hónappal a baleset után már mozgatja 
lábait. A kisfiú nem beszél a zuhanásról, 
egyetlen egyszer sem kérdezte meg édes-
anyját, hogy mi is történt vele. 

Hétfő délután már gipsz nélkül, édesanyja se-
gítségével ment a játszótérre az a négyéves 
szegedi kisfiú, aki június elején kiesett kilen-
cedik emeleti panellakásuk ablakából. Kriszti-
án a balesetet csodával határos módon néhány 

karcolással és combcsonttöréssel megúszta. 
Mintegy három hétig feküdt a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem Gyermekklinikáján, 
majd mindkét lábát bokától csípőig begipszel-
ték és hazaengedték. Hétfőn azonban ezt is le-
vették róla, amit a játszótéren kis barátai egy-
ből észre is vettek. A fogócskába azonban még 
nem tudott beszállni, hiszen orvosi tanácsra 
egy hétig még nem terhelheti lábait. 

Édesanyja nagyon boldog, mint mondta, 
nem számított rá, hogy máris leveszik a gip-
szet, azt pedig remélni sem merte, hogy majd 
ilyen jól tudja mozgatni Krisztián a lábait. A 
még mindig fiatalkorú anya megjegyezte, 

A tisztiorvosi szolgálat tízezerrel büntetett 

Ellenőrök a kiskocsmában 

Ellenőrök, munka közben egy italboltban. Fotó: Schmidt Andrea 

Szakmai vita indult a felsőoktatás megújításáért 

Átalakulhat 
az oktatók bérezése 

KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. Ásotthalmon 
rendezik meg a nyolcadik 
Csongrád megyei polgárőrnapot. 
Az érdeklődőket szombaton 
délelőtt fél kilenctől várják a 
Bedő Albert Erdészeti Szakiskola 
sportpályáján. Helyi fúvósok és 
mazsorettek bevonulásával 
indul a polgárőrnap. Délelőtt tíz 
órától főző-, kötél-, illetve 
kamionhúzó, valamint 
KRESZ-versenyt rendeznek. 
Emellett különféle bemutatókat 
is szerveznek, többek között 
rendőrségit, 
katasztrófavédelmit, tűzoltót és 
határőrit. A szegedi EzGáz 
együttes 13 órától koncertezik. 

BORDÁNY. A bordányi 
képviselő-testület elfogadta a 
község területfejlesztési 
koncepcióját. Ennek 
köszönhetően 2004. december 
31 -ig elkészül a település átfogó 
rendezési terve. Az Erkel utcában 
új önkormányzati telkeket 
alakítottak ki. Tizennégy 1200 
négyzetméteres és nyolc hatszáz 
négyzetméteres várja a 
vásárlókat. A kisebb méretű 
újdonság, mert ilyen kicsi telket 
még sohasem osztottak ki 
Bordányban. A testület a község 
idei, első féléves költségvetését is 
megtárgyalta. Elfogadhatóan 
gazdálkodott az önkormányzat, 
hiszen a 210 millió forintos 
bevételre 217 millió forintos 
kiadás jutott. Takarékossági 
intézkedéseket vezettek be, mivel 
egy fillér állami támogatást sem 
kaptak. Bordány forráshiánya 45 
millió forint. 

RÚZSA. Idén ősszel elkezdik a 
rúzsai szennyvízhálózat 
kiépítését. A beruházás nettó 
költsége 305,7 mi'lió forint. Az 
összeg ötven százalékát 
céltámogatáson, húsz százalékát 
pedig az úgynevezett 
VICE-pályázaton nyerte a 
település. A fennmaradó 
harminc százalékot az 
önkormányzat állja, valamint 
lakossági hozzájárulásokból és 
kisebb pályázatokból fedezik. A 
belterületen 565 ingatlant 
kötnek rá a hálózatra. Összesen 
mintegy kilenc kilométer 
hosszúságú csatornát fektetnek 
le. Már meghirdették a 
közbeszerzési eljárást és a 
munkák elvégzésére várják a 
kivitelezők ajánlatait. A 
beruházás várhatóan 2004. 
december 31 -re elkészül. 

SZATYMAZ. A szatymazi 
önkormányzat a napokban kapta 
meg a település rendezési 
tervének első részleteit a készítő 
cégtől. A képviselő-testület 
szeptemberi ülésén dönt arról, 
hogy elfogadja-e ezt a változatot. 
A törvény szerint a községeknek, 
falvaknak 2004. december 31 -ig 
cl kell készíteniük az új 
rendezési tervüket. A 
szatymaziaknak mintegy 5 
millió forintjába kerül a terv. A 
költségek jelentős részét 
pályázat útján szeretné 
előteremteni az önkormányzat. 

SZEGED. A Szegedi 
Mozgássérültek Alternatív 
Egyesülete többnapos 
nemzetközi kerekes székes 
találkozót szervezett Szegeden. 
A rendezvény keretében hétfőn 
és kedden fogadták a külföldről 
és hazánkból érkezett népes 
küldöttségeket és 
tanácskozásokat tartottak. 
Nyolc országból (Románia, 
Szerbia-Montenegró, 
Lengyelország, Szlovénia, 
Horvátország, Ausztria, 
Németország és Belgium) 
mintegy 550 vendég érkezett az 
eseményekre. Ma délelőtt a 
mozgássérültek kulturális 
bemutatóját láthatja a közönség 
a Széchenyi téren, majd a 
kerekes székesek lépnek fel. 
Különféle klasszikus és modern 
zenére táncolnak a színpadon. A 
mozgássérült alkotók kiállítását 
hétfőn Macskássy Izolda 
festőművész nyitotta meg a 
Royal Szállóban. A tárlat 
csütörtök este 6 óráig tart nyitva. 

Az ANTSZ munkatársai meglá-
togattak egy újszegedi kiskocs-
mát. Az ellenőrzésre lapunk 
munkatársai is elkísérték tiszti-
orvosi szolgálat szakembereit, 
akik tízezer forintra büntették a 
pultost, mert nem az előírt mó-
don mosta cl a poharakat. 

Ellenőrzésen voltunk az ÁNTSZ 
megyei munkatársaival. Az 
egyik újszegedi kiskocsmát láto-
gattuk meg. Délelőtti megjelené-
sünk nagy feltűnést keltett a he-
lyiségben tartózkodó mintegy ti-
zenöt vendég körében. A csapos-
lány is zavarba jött a tisztiorvosi 
szolgálat nevének hallatán, és 
közölte, főnöke nincs még bent. 
Majd hátraterelgetett bennünket 
a raktárakba, ahol megdöbbentő 
látvány fogadott minket. Az 
egész helyre ráfért volna már egy 
nagytakarítás, amit a később elő-
kerülő tulajdonos szerint havon-
ta egyszer el is végeznek. A sar-
kokban megbújó pókháló, a fo-

-

lyosóra begördített kuka és a 
meglehetősen elhanyagolt sze-
mélyzeti vécé sem nyerte el a 
megyei tisztiorvos tetszését. Fel-
hívták a tulajdonos figyelmét, 
hogy néhány napon belül újra el-
lenőrizhetik a sörözőt, és ha nem 
tapasztalnak jelentős változást, 
nem érik be szóbeli figyelmezte-
téssel. 

Az ellenőrzés egyik fontos 
mozzanata volt a pohármosoga-
tás. Ennek menetét ugyanis szi-
gorú szabályok írják elő. Gera 
Katalin, az ANTSZ megyei élel-
mezés-egészségügyi csoportjá-
nak vezetője elmondta a fáziso-
kat: zsíroldás, fertőtlenítés, öblí-
tés. A helyszínen mindez pilla-
natok alatt, folyó vízben, általá-
nos mosogatószerrel zajlott. Ez 
tízezer forintos helyszíni bírsá-
got jelentett a pultosnak. Előke-
rült az egyik polcról néhány zacs-
kó csipsz - májusi és júniusi mi-
nőségmegőrzési dátummal. Ma-
gyarán: lejárt szavatosságú ro-

pogtatnivalót is kínáltak a ven-
dégeknek. Előfordul, hogy ilyes-
mire már nem terjed ki az embe-
rek figyelme, ám a jogszabályok 
ezt is szigorúan büntetik. Legke-
vesebb húszezer forintra, de több 
termék esetén akár egymillióra is 
megbüntethetik azt, aki ilyen 
élelmiszereket forgalmaz. Ez 
esetben a tulajdonosra negyven-
ezer forintos bírságot róttak ki. 

Az 1999. november elseje óta 
érvényes, dohányzással kapcso-
latos jogszabályok betartásának 
ellenőrzése is az ANTSZ felada-
ta. Az előírásokat azonban sokan 
megszegik. Ez alkalommal csak 
figyelmeztetés járt azért, hogy az 
alkalmazott rendszeresen a pult-
nál cigarettázott, mivel kijelölt 
dohányzóhely nincs biztosítva a 
számára. Ha mindez olyan büfé-
ben történik, ahol ételt is felszol-
gálnak, akkor ötvenezer forintos 
bírságot rótt volna az ANTSZ az 
üzemeltetőre. 

M . E. 

Egyetemek és főiskolák vezetői 
gyűltek össze a napokban, hogy 
megvitassák az Oktatási Mi-
nisztérium szakembereivel, mi-
lyen változtatásokat kell vég-
rehajtani ahhoz, hogy a magyar 
felsőoktatás megőrizze verseny-
képességét. 

Az Oktatási Minisztérium 
(OM) az egyetemek, főiskolák 
vezetőivel karöltve vitasoroza-
tot indított a felsőoktatás meg-
újításáért. - Új stratégiai kon-
cepció kidolgozására van szük-
ség ahhoz, hogy versenyképessé 
váljon a magyar felsőoktatás -
összegezte a tanácskozás lénye-
gét Mészáros Rezső, a szegedi 
egyetem rektora. 

A mostani konferencia az első 
állomása volt annak az előkészí-
tő munkának, amely egy nem-
zetközi tapasztalatokat is feltá-
ró elemzésre épült. Mészáros 
Rezső elmondta: korábban is 
szerveztek kisebb-nagyobb ta-
nácskozásokat a felsőoktatás 
megújításával kapcsolatosan, de 
ilyen széles körű eszmecsere 
még sohasem volt. A rektor sze-
rint egyébként a reform befeje-
zése már a következő kormány-
zati ciklus feladata lesz. 

A konferencián Magyar Bálint 
oktatási miniszter expozéjában 
ismertette a tárca hosszú távú 
elképzeléseit a felsőoktatás re-
formjáról. A következő, őszi 
ülésen már ennek részleteit vi-
tatják meg a résztvevők. - A tö-
megképzéssel a felsőoktatás el-
tartó képessége a végéhez köze-
lít. Az állami támogatás mellett 
egyre nagyobb hányadban kell 
megjelennie a magán- és az ipa-
ri tőkének is ahhoz, hogy ver-
senyképesebbé váljon a magyar 
felsőoktatás - mondta Mészáros 
Rezső. 

Ez azt jelentené, hogy az egye-

A Marosba 
fulladt egy 
fiatalember 
Egy fiatal férfi holttestére buk-
kantak tegnap délben a Maros 
klárafalvi szakaszán. Luczó Já-
nos százados, a helyszínre vezé-
nyelt tűzoltók vezetője érdeklő-
désünkre elmondta: a fiatalem-
ber holttestét kiemelték, és édes-
apja már azonosította is, így 
nagy valószínűséggel állítható, 
hogy a vasárnap eltűnt klárafalvi 
férfit találták meg. A tűzoltók 
motorcsónakkal közelítették 
meg a holttestet, amely a nagy 
meleg miatt már nagyon rossz 
állapotban volt. 

M. Toronykőy Márta rendőr 
hadnagy, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rense érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy a holttestről lakossági 
bejelentés alapján értesültek. A 
rendőrség az eset körülményeit 
államigazgatási eljárás kereté-
ben vizsgálja. 

Szemközt 
a posta-
igazgatóval 
A postai díjak emelkedéséről, a 
szolgáltatások körének változá-
sáról, valamint a postavonatok 
megszűnéséről is szó lesz a Sze-
gedi Városi Televízió (VTV) 
Szemközt című műsorában, 
amely ma este 7 óra 10 perckor 
kezdődik. A VTV és a Délma-
gyarország közösen szerkesztett 
adásának vendége Tóth László, a 
Magyar Posta Rt. szegedi igazga-
tósága vezetője; házigazda Ma-
rok Tamás (VTV) és Nyilas Péter 
(Délmagyarország). 

temek és főiskolák eltartó ké-
pességét nem a hallgatói fejkvó-
ta határozná meg. A konferenci-
án elhangzott az is, hogy át kell 
alakítani a képzések „kimenete-
it", ugyanis túl sok egyetemi 
diplomát bocsátottak ki az 
utóbbi években. 

- Egy négy lépcsőből álló kép-
zési rendszert kell megvalósíta-
ni. Az első lépcsőfok az emelt 
szintű szakképzés, a második a 
főiskolai, a harmadik az egyete-
mi, a negyedik pedig a doktori 
képzés. Természetesen törekedni 
kell arra, hogy a legtöbb hallgató 
az első és a második szinten lép-
jen ki, ugyanis nagyon kevés a 
szakember, és túl sok a diplomás. 
A jövőben csak az mehetne az 
egyetemi, illetve a doktori kép-
zésre, aki tényleg a legjobbak kö-
zé tartozik - tette hozzá Mészá-
ros Rezső. 

A tanácskozáson az is felme-
rült: el kell gondolkodni azon, 
hogy a jövőben az egyetemi ok-
tatók ne a közalkalmazotti bér-
tábla szerint kapják fizetésüket. 
A rektor hangsúlyozta, amíg 
nincs megfelelően kidolgozott 
megoldás a bértábla kiváltására, 
addig nem szabad hozzányúlni a 
rendszerhez. - A kjt (a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló tör-
vény - a szerk.) miatt elég nehéz 
a munkatársainkat elbocsátani. 
Ráadásul, amikor bevezették a 
közalkalmazotti bértáblát, az 
intézményeket sorolták be a kjt 
szerint, és nem az ott dolgozó-
kat. Minden egyetemen és főis-
kolán vannak jó és természete-
sen kevésbé jó oktatók. Egy 
esetlegesen bevezetendő szerző-
déses rendszerrel a minőségi 
munkát jobban lehetne jutal-
mazni. A tőkének itt, a bérezés-
nél lehet fontos szerepe - mond-
ta Mészáros Rezső. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 


