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A felsőfokú szakképzés új rendszere 

Jövőre: belépő 
az egyetemi szakokra 
Egy korábbi kormánydöntés ér-
telmében a következő tanévtől 
kezdődően az egyetemeken, fő-
iskolákon országszerte elindul a 
felsőfokú szakképzés. A szegedi 
egyetemen már most is van né-
hány ilyen képzés, de a karok 
többségén jövőre indulnak be a 
rövid ciklusú szakok. 

A jövő év szeptemberétől induló 
felsőfokú szakképzéssel jelentő-
sen megváltozik az egyetemek, 
főiskolák képzési struktúrája. A 
kétéves, rövid távú képzés okta-
táspolitikusok szerint valódi ki-
törési pont lehet a felsőfokú in-
tézmények számára. Pukánszky 
Béla, a Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) megbízott oktatási 
rektorhelyettese kérdésünkre vá-
laszolva elmondta: a felsőfokú 
szakképzés bevezetésével érdem-
ben is megkezdődik a felsőokta-
tás reformja. - Ezzel fokozatosan 
megszűnik az a hagyományos, 
duális rendszer, amely az egye-
tem és a főiskola egymás mellett 
élését jelentette. A felsőfokú 
szakképzés ugyanis a lineáris 
képzési rendszer első lépcsőfokát 
jelenti. A Bachelor-, Master- és 
PhD-képzéssel kiteljesedő több-
ciklusú felsőoktatási rendszer bi-
zonyos pontokon bármikor meg-
szakítható lesz - mondta a rek-
torhelyettes. 

Pukánszky Béla hozzátette, az 
SZTE néhány kara már több éve 
indít felsőfokú szakképzéssel 

egyenértékű kurzust. - Ezek a 
képzések az Országos Képzési 
Jegyzékben (OKJ) szereplő képe-
sítések megszerzésével zárulnak. 
Szakközépiskolákkal együttmű-
ködve az adott intézményekben 
kihelyezett képzéseket indított 
már el az idén is a tanárképző, a 
gazdaságtudományi kar és az 
élelmiszeripari főiskolai kar. Ter-
mészetesen az összes karon nem 
indul majd ilyen jellegű képzés, a 
jogászoknál vagy a bölcsészeknél 
nehezen képzelhető el bármilyen 
OKJ-s képzés - hangsúlyozta Pu-
kánszky Béla. 

A jelenleg működő banlri, 
pénzügyi és számviteli szakügy-
intéző képzésekről felvételi nél-
kül lehet továbblépni gazdaság-
tudományi kar közgazdász, vagy 
a tanárképző főiskola matemati-
ka-számítástechnika szakára. 

A felsőfokú szakképzések 
mindegyikének érettségi vizsga 
az előfeltétele, s a klasszikus sza-
kokhoz hasonlóan kell majd rá-
juk jelentkezni, s ugyanúgy hall-
gatói jogviszonyba kerülnek a je-
lentkezők, mint a „rendes" egye-
temisták. - Arra is van lehetőség, 
hogy a képzést az adott kar teljes 
felügyelete mellett kihelyezzék 
az együttműködő középiskolába. 
Ebben az esetben nem az egye-
tem hallgatói, hanem az adott 
intézmény diákjai lesznek a je-
lentkezők - mondta az oktatási 
rektorhelyettes. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Helybenhagyta az ítélőtábla a bíróság döntését 

Tizenegy év börtön 
élettársa megöléséért 
Emberölés miatt 11 év börtönre 
ítélte és 10 évre eltiltotta a köz-
ügyek gyakorlásától a Szegedi 
ítélőtábla a 49 éves F. Sándort. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Emberölés miatt 11 év börtönre 
ítélte és 10 évre eltiltotta a köz-
ügyek gyakorlásától 2003. április 
8-án a Csongrád Megyei Bíróság 
F. Sándort. A 49 éves férfi és élet-
társa, R. Erika gyakran fogyasz-
tottak alkoholt, ezért mindenna-
pos volt közöttük a vita. A vesze-
kedés gyakran tettlegességig fa-
jult. 

2002. október 25-én a vádlott 
reggel elment otthonról, s csak 

este, ittas állapotban tért haza. A 
lakásban élettársa fogadta, aki 
már szintén fogyasztott alkoholt. 
A férfi vacsorázni kezdett, ám az 
asszony felelősségre vonta a fér-
fit, miért jött haza ilyen későn. A 
pár veszekedni kezdett, majd a 
vita hevében F. Sándor felkapott 
egy kést az asztalról és mellka-
son szúrta R. Erikát. 

A férfi a lakásban hagyta a ma-
gatehetetlen nőt, majd elment 
inni. Amikor egy óra múlva ha-
zament, a nő már nem élt. 

A Szegedi ítélőtábla Hegedűs 
István vezette ítélótanácsa teg-
nap helybenhagyta a Csongrád 
Megyei Bíróság ítéletét, így a 
döntés jogerős. 

Az ÁNTSZ jelentése a szegediek egészségi állapotáról 

Szív-érrendszeri bajaink 
A szegedi háziorvosok adatai 
szerint szív-érrendszeri problé-
mákkal, valamint csontízületi 
panaszokkal jelentkeznek leg-
gyakrabban pácienseik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A háziorvosok kétévente kötele-
sek megküldeni a gondozott pá-
cienseikről kitöltött megbetege-
dési adatlapokat az ANTSZ vá-
rosi intézetének. A 200l-es ada-
tok feldolgozását tavaly végezte 
el a szolgálat. A városi tiszti főor-
vosi ez alapján készített jelenté-
sét a legutóbbi közgyűlésen tár-
gyalták a képviselők. A beszámo-
lóból egyebek mellett kiderül, 
hogy 2001-ben szív-érrendszeri 
problémákkal jelentkeztek leg-
gyakrabban Szegeden a betegek 
családorvosaiknál. A kórok gya-
koriságának listáján a második 
helyen a reumás betegségek sze-
repelnek. 

A városi tiszti főorvos, ífu-
nyady Ildikó összegző jelentésé-
ben az is szerepel, hogy Szegeden 
növekszik az allergiások száma. 
1995 és 2002 között három és 
félszeresére nőtt a különböző al-
lergiákban szenvedők tábora. A 
megyeszékhelyen is sok a túlsú-
lyos, kövér ember, s a kampá-
nyok ellenére alig csökken a do-
hányosok száma, s alkoholbeteg-
ből sincs kevesebb. 

Élelmiszer okozta fertőzés az 
elmúlt évben két esetben fordult 
elő, az utóbbi években nem tör-
tént gombamérgezés, s nem volt 
influenzajárvány. Szegeden válto-
zatlanul alacsony a fertőző máj-
gyulladásban szenvedők száma. 

Vizsgálat a sportorvosiban. Fontos a megelőzés. Fotó: Miskolcri Róbert 

A kötelező védőoltással meg-
előzhető fertőző betegségek kö-
zül évek óta nem diagnosztizál-
tak torokgyíkot, diftériát, gyer-
mekbénulást és szamárköhö-
gést. 

Az elmúlt évben Szegeden 519 
szalmonellafertőzés fordult elő, 
kevesebb mint az előző években. 
Nőtt viszont a hányással, has-
menéssel járó, feltehetően vírus 
okozta megbetegedések száma. 

A gondozóhálózatok utóbbi 2 
éves - 2001 és 2002 - adatai sze-
rint a szegedi tüdőgondozóban 
2001-ben 41 tébécés beteget tar-
tottak nyilván, és 57 új tébécést 

fedeztek fel. A tuberkulózisban 
szenvedő nyilvántartott betegek 
száma 2002-ben 37-re csökkent, 
s az előző évinél kevesebb új té-
bécést, összesen 46-ot diagnosz-
tizáltak. 

A felnőtt pszichiátria gondozó-
ban 2001-ben nyilvántartott be-
tegek száma 933 volt, tavaly 
987. 

Az alkohol és a drog, illetve e 
két betegség együttes megléte 
miatt két évvel ezelőtt 257 be-
teget kezeltek, míg tavaly 
281-et. 

Az egészségünket befolyásoló 
tényezők közül az ivóvíz tiszta-

Mádl Ferenc nyitja meg a jubileumi tárlatot 

Őszi hetek Hódmezővásárhelyen 
Mádl Ferenc köztársasági elnök nyitja meg az 50. 
vásárhelyi őszi tárlatot szombaton, s szintén e 
napon nyílik meg az elmúlt ötven év Tornyai-pla-
ketteseinek kiállítása. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mindenki megtalálja a kultúra, a művészetek ked-
velői közül az érdeklődésének leginkább megfelelő-
eket az átfogó rendezvénysorozatból. Ma a zenei vi-
lágnap alkalmával - mikor a Hódmezővásárhelyi 
Péczely Attila Zeneiskola ötvenéves fönnállását is 
ünneplik - hangversenyt tartanak. A tájegységek 
népi építészeti emlékeinek helye Az új Európában 
címmel népi építészeti konferencia kezdődik csü-
törtökön. Pénteken - ekkor nyílik a voltaképpeni 

vásárhelyi őszi hetek - az építészeti konferencia to-
vábbi rendezvényein túlmenően a Németh László 
Gimnázium és Altalános Iskola diákjai adnak ün-
nepi műsort. Bányai Béla festőművész kiállítása 
után a Vásárhelyi Műhely múltjáról, jelenéről, jövő-
jéről is szó lesz. Szombaton megnyitják az 50. őszi 
tárlatot, a helyszín: a Tornyai-múzeum. Köszöntőt 
Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 
mond, az ünnepi beszédet Mádl Ferenc, a Magyar 
Köztársaság elnöke tartja. Az „50 művész — 100 
mű" című, az utóbbi félszáz év Tornyai-plakettesei-
nek műveit bemutató kiállítást Bauer István, a Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesületének el-
nöke nyitja meg. Vasárnap átadják az „Európai érté-
kek Hódmezővásárhelyen, vásárhelyi értékek Euró-
pában" dijakat, és díszközgyűlés lesz a városházán. 

Elviszi a pók a bírósági dolgozók autóit 

Parkolni engedéllyel is csak szabályosan lehet 
Engedéllyel rendelkező, de sza-
bálytalanul parkoló bírósági 
dolgozók autóját is elszállítot-
ták a napokban a szegedi Szé-
chenyi térről. 

A szegedi bíróság Széchenyi téri 
épülete előtt 15 parkolóhelyet je-
löltek ki a dolgozók autói számá-
ra. Ez a hely persze jóval keve-
sebb, mint ahány járműt leállíta-
nának. így fordulhat elő az, hogy 
több hivatalnok kénytelen sza-
bálytalanul megállni. Pár napja 
az úgynevezett pókos autó sorra 
elszállította ezeket a kocsikat. 

- Már többször figyelmeztet-
tük a bírósági dolgozókat, hogy 
csak a kijelölt parkolót használ-
ják - mondta Négyökrű Dezső, a 
közterület-felügyelet vezetője. A 
napokban azonban elvitték azo-
kat a kocsikat, amelyek a forgal-
mat akadályozva, szabálytalanul 
parkoltak. 

- A Széchenyi tér 4. szám alat-
ti bírósági épületben működő 
igazságügyi szervek számára 
évek óta állandó problémát okoz 
a parkolás kérdése - tájékoztatta 
lapunkat Cseh Attila, a megyei 
bíróság elnökhelyettese, sajtó-
szóvivő. Az itt dolgozóknak na-

A til tott helyen parkoló autókat városszerte elszállítják. Akkor is, ha rendelkeznek engedéllyel, 
é s a k k o r i s , h a n e m . Fotó: Gyenes Kálmán 

ponta visszatérő, állandó bosz-
szúságot jelentő helyzetét a bí-
róság önmaga nem tudja megol-
dani, mivel nincs rá anyagi lehe-
tősége. így nem tudnak a dolgo-

zóknak parkolóbérletet vásárol-
ni. 

Állandó, nagyobb parkoló léte-
sítése a bíróság udvarán sem le-
hetséges, mivel az amúgy is szű-

kös helyen a megyei bíróság, a 
Szegedi ítélőtábla, a megyei fő-
ügyészség, a városi ügyészség, il-
letve a katonai ügyészség hivata-
lának kocsijai parkolnak. Ráadá-

sul ide állnak a napi munka mi-
att a rendőrségi járművek is. 

- Ilyen körülmények között 
érthető, hogy néhány közeli par-
kolóhely léte vagy nem léte is 
fontos - folytatta a sajtószóvivő. 
Az épület előtt, a villamossínek 
melletti, forgalomtól elzárt - és 
megállni tilos, valamint az ott 
parkoló járművek elszállítására 
figyelmeztető táblával jelölt - te-
rület kapcsán a megyei bíróság 
véleménye szerint érdemes vol-
na megfontolni a tilalom feloldá-
sát. Ahogyan a gyalogátkelőhely 
utáni, a Tisza Szállótól a postáig 
tartó szakaszon is szabad a par-
kolás. 

Ezzel a megoldással elkerülhe-
tőek lennének az olyan, napok-
ban is előfordult esetek, hogy az 
ezen a szakaszon parkoló - jelen-
leg szabálysértő - autókat elszál-
lították. Az itt leállított kocsikat 
hosszú ideig nem vitték el, így 
mintegy félig legáhs volt a parko-
lás. - Ez természetesen nem 
menti a szabályszegőket - tette 
hozzá Cseh Attila. A megyei bíró-
ságvezetése a megoldás keresését 
és nem az egyes intézmények fe-
lesleges vitáját tartja helyesnek. 

K.T. 

ságával is foglalkozik a tiszti fő-
orvosi jelentés, s megállapítja: 
Szeged ivóvízellátása elfogad-
ható. Az alföldi vizekre jellem-
ző magas szervesanyag-tarta 
lom a vezetékek gyakoribb kar-
bantartását, egyes esetekben 
nagyobb mennyiségű fertőtle-
nítőszer alkalmazását teszi 
szükségessé. 

A gyermek- és ifjúság-egész-
ségügy neuralgikus pontja az ok-
tatási intézmények higiénés álla-
pota, ami sok esetben javításra 
szorul. A szükséges felújításokat 
gyakran a pénzhiány akadályoz-
za. 

HÍREK 
ELŐADÁS RÁKÓCZI 
TISZTIKARÁRÓL 
„A tisztikar összetétele és 
szerepe a 
Rákóczi-szabadságharcban" 
címmel Mészáros Kálmán 
hadtörténész tart előadást a 
szegedi TEMI Bibhotékában 
(Kálvária sugárút 14.) október 
2-án, csütörtökön délután 4 
órától. A szervezők - a könyvtár 
mellett az Ötágú Síp Kulturábs 
Egyesület és a Szeged 
Táncegyüttes - meghívására 
közreműködik a VI. osztályos 
Szűcs Bálint énekes, Mátó 
Mátyás tárogatóművész és a 
Szeged Táncegyüttes táncosai. 

ALMA-CITROM AKCIÓ 
SZEGEDEN 
A Csongrád Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság és a 
Generáli Providencia Biztositó 
Rt. szegedi kirendeltsége idén is 
megrendezi a hagyományos 
alma-citrom akciót, amelyen az 
egyenruhások mellett általános 
iskolás gyermekek is részt 
vesznek. Az ellenőrzés-sorozat 
lényege, hogy a rendőr ez 
alkalommal bírságolás helyett 
csak figyelmeztet, a gyermekek 
pedig a szabályosan 
közlekedőknek almát, míg a 
szabályszegőknek citromot 
adnak. Az akció ma reggel 
kilenctől tíz óráig tart Szegeden. 

VÉRADÁS 
A DUGONICS TÉREN 
A két nagy szegedi jószolgálati 
szervezet, a Lions klub, illetve a 
Rotary klub ifjúsági csoportja, a 
Leo és a Rotaract véradást 
szervez ma délelőtt 10-től 16 
óráig Szegeden, a Dugonics 
téren. A rendezvényt Szabó 
Gábor, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora 
nyitja meg. 

ELKÉSZÜLT A STRAND 
ÖLTÖZÓJE IS 
Elkészült a vásárhelyi strand 
öltözőkomplexuma. A többszöri 
határidő-módosítást követően a 
hatszáz személyes létesítmény 
műszaki átadását a jövő hétre 
tervezik. 


