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DELMAGYARORSZAG 
PÉNTEK, 2003. NOVEMBER 14., 93/265. F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

T É M Á I N K B Ó L Nem kell reggelig tűrni a fájdalmat 
LEZUHANT GYAKORLOGEP 
Mindkét pilóta meghalt, amikor 
honvédségi gépük tegnap 
lezuhant és felrobbant 
Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében. A kiképző repülő 
lakott területen kívül csapódott 
a földbe, a benne ülő századost 
és ezredest már nem tudták 
megmenteni. 

2. oldal 

EGYETEMI ÜZLETI SIKER 
Hosszú távú megállapodást írt alá 
a Szegedi Tudományegyetem és a 
Videoton. A kvantumelektronikai 
tanszéken olyan készüléket 
fejlesztettek ki, amely minden 
eddiginél pontosabban méri a 
gázok szennyezettségét. A cég 
ennek piaci hasznosítási jogát 
vásárolta meg. 

3. oldal 

MEGÚJUL A BÁSTYA 
Az újjáépítés évének egyik 
feladata a szegedi vízi bástya 
felújítása lesz. A rekonstrukció a 
Tisza betörésének 125. 
évfordulóján kezdődik, és a 
tervek szerint Szent István 
ünnepére el is készül. 

5. oldal 

MARBURGBANIS GYŐZÖTT 
ASZEVIÉP-SZEGED 
Tízpontos, 80-70-es győzelmet 
aratott a FIBA Europa-kupa 
negyedik fordulójában, 
Németországban, Marburgban a 
Szeviép-Szeged női 
kosárlabdacsapata és tovabbra is 
versenyben van a legjobb 
tizenhat köze jutásért. 

15. oldal 

Sürgősségi fogászat a klinikán 
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A szegedi fogklinika vállalta magára az ügyeleti szolgálatot. 

Nincs élet a Maryben 
Fotó: Karnok Csaba 

Nem talált feketemunkára uta-
ló nyomokat az ellenőrzést 
végző munkaügyi felügyelőség 
a Mary Cipőgyár Rt. vásárhelyi 
üzemében. 

Zárt kapukat talált, munkavég-
zésnek nyomára viszont nem 
akadt a megyei munkaügyi fel-
ügyelet a Mary Cipőgyár Rt. vá-

sárhelyi üzemében. Mint emlé-
kezetes, a városban szárnyra 
kapott a hír, mely szerint a vég-
elszámolás alatt álló gyárban 
néhány hete illegálisan foglal-
koztatnak elbocsátott dolgozó-
kat. 

A felügyelet munkatársai 
azonban semmilyen tevékenysé-
get nem tapasztaltak az üzem-

ben, így nem bizonyosodott be a 
feketemunkáról szóló híreszte-
lés. Az illegális foglalkoztatás 
esetén egyébként hatmillió forin-
tig terjedhet a munkáltatóra ki-
róható bírság összege, ehhez 
azonban tetten kell érni a dolgo-
zókat. 

Részletek a 3. oldalon 

Csak az infláció mértékével emelkednek a díjak 

Változatlan marad a parkolás rendje 

A parkolóházban bevezetnék végre a parko-
lást . Fotó: Miskolczi Róbert 

Az inflációt követve emelkednek Szegeden a 
parkolási díjak, más változás nem várható. 
Az önkormánvzat ösztönözni fogja a parko-
lóház használatát, a parkolási bevételekből 
pedig a tömegközlekedést finanszírozza. 

- Nem változnak a parkolási rendszer zóna-
hatarai, nem emelkednek lényegesen a parko-
lási díjak, nem vezetik be a díjszedést szom-
baton - nyilatkozta lapunknak Nagy Sándor. 

A városfejlesztést alpolgármester ezekkel a 
szavakkal reagált a Fidesz sajtótájékoztató-
ién elhangzottakra. Makrai László és Molnár 
Zoltán kedden jelentette be, hogy nem tarta-
nák elfogadhatónak a parkolasi di)ak emelé-
sét, szerintük nem indokolt a parkolási rend-
szer határainak kiterjesztése, a tilosban par-
koló autók elszállítását ösztönző rendszer 
létrehozása, és a szombati díjszedés sem. Az 
alpolgármester megjegyezte: az ellenzéki 

képviselők egy munkaanyagot olvashattak, a 
parkolási rendszert működtető Szepark Kft. 
javaslatait. 

Kerepes Ferenc, a Szepark parkolási ágazat-
vezetője kifejtette: az Európai Parkolási Szö-
vetség normái, tapasztalatai alapján nyújtot-
ták be elképzeléseiket. A Fidesz által kiemelt 
javaslatokon kívül hasznosnak tartanák in-
gyenes P+R parkolók létrehozását, ahonnan 
tömegközlekedési eszközzel juthatnának be 
az autósok a belvárosba. Létrehoznának ke-
rékpáros parkolot és elektronikus díjfizetési 
modokat vezetnének be. 

A javaslatok nagy részét a város vezetése 
nem támogatta. A „pökautó" által elszállított 
tilosban várakozók után például nem lógnak 
jutalékot kapni a közterület-felügyelők -
mondta az alpolgármester. 

Folytatás az 5. oldalon 

Megállapodást kötött az egye-
tem és az önkormányzat, így 
akár már idén beindulhat Sze-
geden a fogászati ügyelet. A fog-
klinika vezetői közben szeret-
nék elérni, hogy a jövőben a 
fogorvosképzés önálló karként 
működjön. 

Már csak néhány technikai aka-
dálya van annak, hogy Szegeden 
beinduljon a fogászati ügyelet, az 
önkormányzat és az egyetem ve-
zetése ugyanis már megállapo-
dott erről. Ez egyébként része egy 
úgynevezett „együttműködési 
csomagnak", amivel mindkét fél 
jól jár: a város eleget tud tenni 
azon kötelezettségének, misze-
rint biztosítania kell az ügyele-
tet; a fogklinika nem titkoltan 
több irányú támogatást remél az 
önkormányzattól; a betegeknek 
a jövőben nem kell egész éjsza-
kát végig virrasztaniuk egy be-
gyulladt fog miatt. 

Az egészségügyi törvény értel-
mében ügyeleti ellátást is joga 
van igénybe venni mindenkinek, 
aki tb-járulékot fizet. Az előírás 
ellenére azonban az országban 
sok helyen megoldatlan a fogá-
szati ügyeleti ellátás Ennek el-
sődleges oka, hogy azt csak ráfi-

zetésesen lehet működtetni. 
Az egészségbiztosítási pénztár 
ugyanis havi négyszázezer forin-
tot fizet a 8 órás ügyeleti szolgá-
latért egy Szeged méretű város 
esetében, ez azonban még a sze-
mélyzet bérére sem elég, nem-
hogy az épület fenntartására, a 
felszerelésekre és a gyógyszerek-
re. A klinika vezetői azonban úgy 
gondolták, bizonyos feltételek 
teljesülése esetén mégis megéri 
elvállalniuk ezt a feladatot. 

Fazekas András, a fogklinika 
igazgatója, tanszékvezető egyete-
mi tanár elmondta, egy együtt-
működési csomag létrehozására 
tettek javaslatot, ha úgy tetszik, 
alkut javasoltak: a fogklinika 
működteti a fogászati ügyeletet, 
de cserébe kéri, hogy a klinika a 
saját épületében működő, ínybe-
tegségekkel foglalkozó önkor-
mányzati szakrendelést átvehes-
se, és az itt folyó munkáért az eb-
ből származó tb-bevételek is 
ezentúl az intézményhez kerül-
jenek. A klinika támogatást vár a 
várostól annak érdekében, hogy 
a fogorvosképzés a jelenleginél 
megfelelőbb feltételek között 
folyhasson. 

Folytatás az 5. oldalon 

Veszélyben az algyői 
oroszlánok és medvék 

Lehet, hogy hamarosan költözniük kell Köntös Imre algyői cuk-
rász oroszlánjainak és barnamedvéinek. A ketrecek ma már nem 
felelnek meg az előírásoknak. A Szegedi Vadaspark szívesen látná 
az állatokat. í rásunk a 4. oldalon. Fotó: Schmidt Andrea 

ADSL O F t belépési díjjal! 
Élvezze az ADSL előnyeit, és száguldjon a világhálón most belépési díj nélkül! 

Az akció 2003. december 31-ig tart, csak Irivitel területen vehető igénybe, 2 éves ADSL előfizetés esetén. 

Értekesftési pontok: iovstet ügyfélszolgálati irodák • ESC Bektionikat-Szontrtástechnfkai Kft., Mai 
• Hod Szakszerviz. HóK ő̂zcvasasiTíiy M&té&sv 

Info-vonal: 1288 1 

w v m v J n v i t e l . h u 

http://www.delmagyar.hu

