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Perek sora indulhat 
az ügyeleti díjakról 
Munkaidőnek kell tekinteni és ki kell fizetni az orvosi ügyeleti időt 
- mondta ki a veszprémi bíróság. A jelenlegi gyakorlatnak el-
lentmondó döntés még nem jogerős, de precedensértékűvé válhat, 
így akár több ezer pert vonhat maga után. 

Precedensértékű lehet az az or-
vosok túlmunkájával kapcsola-
tos első fokú ítélet, amelyet a 
Veszprém Megyei Munkaügyi 
Bíróság hozott a napokban. 
Eszerint az orvosi ügyeleti időt 
teljes egészében munkaidőnek 
kell tekinteni. A jelenlegi gya-
korlat Magyarországon az, hogy 
a túlmunkának csupán felét, 
vagy adott esetben mindössze 
negyedét fizetik ki, ezzel havon-
ta akár több tízezer forintot 
vesznek ki az orvosok zsebéből. 
Az európai uniós irányelv azon-
ban - amelynek hatálya 2004. 
május l-jétől Magyarországra is 
kiterjed - az ügyelet teljes idő-
tartamát munkának ismeri el. 
Emiatt indított egy közalkalma-
zottként dolgozó háziorvos pert. 

Az ügyeleti díjakat egyébként 
azért szabályozta így a törvény, 
mert ezt az időt az egészségügyi 
dolgozók általában nem folyama-
tos munkával töltik ki. A minisz-
térium állásfoglalása szerint az 
orvosok tudják, és önként vállal-
ják, hogy munkaidejük nem 
nyolc órán át tart, és egyébként 
sincs pénz pluszdíjak kifizetésére. 

Fontos fejleménynek nevezte a 
veszprémi elsőfokú - igaz, még 
nem jogerős - bírósági döntést 
Hajnal Ferenc. A Csongrád Me-
gyei Orvosi Kamara elnöke sze-
rint az egészségügyi dolgozók je-
lenleg diszkriminációnak van-

nak kitéve, hiszen az éjjeliőrtől a 
vasutasig mindenkinek kifizetik 
a teljes munkaidejét, csak nekik 
nem. Ha ezen most változtatná-
nak, az pozitívan érintene min-
den egészségügyi dolgozót, aki 
ügyeletet vállal, a munkáltatók-
nak azonban óriási anyagi terhet 
jelentene, hiszen ezt a pénzt 
nincs miből kigazdálkodniuk -
ismerte el a szakember. 

- Nem a munkáltatót, az egész 
országot rosszul érintene egy 
ilyen döntés - mondta Lonovics 
János, a Szegedi Tudományegye-
tem Szent-Györgyi Albert Orvos 
és Gyógyszerésztudományi 
Centrum elnöke, aki szerint 
nem véletlen, hogy ezt - az 
irányelv ellenére - egyetlen uniós 
országban sem alkalmazzák, hi-
szen összeomlana az egészség-
ügyi intézményrendszer. - Vagy 
több orvost kellene felvenni, 
amire nincs pénz, vagy kevesebb 
ügyeletest alkalmazni. 

Ha precedens értékű ítélet szü-
letik az ügyben, az orvosok vár-
hatóan tömegesen mennek majd 
a bíróságra, hogy az uniós csatla-
kozás óta eltelt időre járó ügyele-
ti díjukat jogi úton kényszerítsék 
ki. Becslések szerint több tízmil-
liárd forintjába kerülne az állam-
nak, ha visszamenőleg kifizetné 
az összes közalkalmazott orvos 
teljes ügyeletét. 

T.K. 

Elképzelhető, hogy időközi választást írnak ki 

Újra dönt a testület 
Börcsök ügyében 
A korábban pénzbüntetésre 
ítélt domaszéki polgármester-
nek elképzelhető, hogy távoz-
nia kell posztjáról, mert a bí-
róság hatályon kívül helyezte 
azt a szeptemberi képviselő-tes-
tületi döntést, amely megerő-
sítette Börcsök Lajost tisztsé-
gében. 

A domaszéki képviselő-testület 
tavaly szeptemberben megerősí-
tette tisztségében a jogerősen 
pénzbüntetésre ítélt Börcsök La-
jos polgármestert. A Csongrád 
Megyei Közigazgatási Hivatal 
megtámadta a testületi határo-
zatot a bíróságon, amelyet - elfo-
gultság miatt - nem a Csongrád, 
hanem a Békés Megyei Bíróság 
tárgyalt. Kedden a bíróság jog-
erős ítéletében hatályon kívül 
helyezte a szeptemberi határoza-
tot, é s . ú j eljárás lefolytatására 
kötelezte a képviselő-testületet -
mondta lapunknak Dubeczné 
Károlyi Éva. A megyei közigazga-
tási hivatal vezetője hangsúlyoz-
ta: a hatályos jogszabályok sze-
rint ha egy polgármestert hivata-
lával összefüggésben elkövetett 
bűncselekmény miatt elítélnek, 
a jogerős ítélet kihirdetésekor, a 
törvény erejénél fogva megszű-
nik a tisztsége, és időközi polgár-
mester-választást kell tartani. 
Dubeczné Károlyi Éva elmondta: 
a bírósági döntés után a főállású 
polgármester munkáltatójának, 
a képviselő-testületnek kell hatá-
roznia Börcsök Lajos foglalkozta-
tási jogviszonyának lezárásáról 
és munkakörének átadásáról. 

A polgármester azonban to-
vábbra is a falu élén áll, mert Do-
maszéken másképpen értelmez-
ték a törvényt. Börcsök jogi kép-
viselője, Pintér Ferenc korábban 
úgy nyilatkozott lapunknak, 
hogy a polgármester jogviszonya 
csak az adott időszakban szün-
tethető meg. Mivel Börcsök 
2001-ben követte el a bűncselek-
ményt, és az a polgármesteri jog-
viszonya értelemszerűen már 
megszűnt, így - az ügyvéd sze-
rint - az előző ciklusbeli cselek-
ményért nem lehet megszüntet-
ni a község első emberének mun-
kaviszonyát. 

A képviselő-testület azután 
dönt a további teendőkről, ha 
megkapta az írásba foglalt ítéle-
tet - mondta tegnap lapunk ér-
deklődésére Börcsök Lajos. Szá-
mítása szerint várhatóan a jövő 
héten tárgyal a kérdésről a testü-
let. A polgármester elképzelhető-
nek tartja, hogy időközi válasz-
tást kell kiírni, amelyen a tör-
vény szerint ő egyébként ismét 
indulhat. Szerinte minden azon 
múlik, mi áll a bírósági ítélet in-
doklásában. „Furcsa felállás lesz, 
ha ma már nem vagyok polgár-
mester, holnap pedig esetleg is-
mét azzá választanak, de szá-
momra az a legfontosabb, hogy a 
faluban nyugalom legyen, és Do-
maszék abban az ütemben fej-
lődjön tovább, ahogy tette azt az 
elmúlt években." Pintér Ferenc-
től megtudtuk, hogy az ügyben 
felülvizsgálati kérelmet nyújt be 
a Legfelsőbb Bírósághoz. 

sz. c. sz. 

Integrációs dilemmák 

Harminc nap múlva le kell bontani a bódéváros egy részét a Mars téren 

Most kezdődik a tánc 

A k e r e s k e d ő k f i g y e l m e s e n h a l l g a t t á k a b o n t á s i h a t á r o z a t o t Fotó: Karnok Csaba 

A tavaly szeptemberben meghozott köz-
gyűlési határozat értelmében elkezdődik a 
Mars téri új piac építése - mégpedig a 
meglévő bódék bontásával. A kereskedők 
első csoportja határozatot kapott az építési 
hatóságtól: 30 nap áll rendelkezésükre, 
hogy pavilonjaikat eltüntessék. Informá-
cióink szerint még lehet szó haladékról. 

A lassan két évtizede húzódó Mars téri felújí-
tás ügye a napokban fordulóponthoz ért, a 
polgármesteri hivatal elküldte az első határo-
zatokat a meglévő bódék egy részének lebon-
tásáról az úgynevezett Tálas-soron. A tulaj-
donosoknak mindössze 30 napot adtak, ezt 
követően a hatóság maga dózerolja el az épít-
ményeket. 

Tizenöt Mars téri kereskedőnek se éjszaká-
ja, se nappala az úgynevezett bontásról szóló 
határozat kézhez vétele óta. A kereskedők 
egyesületének titkára, Farkas László arra em-
lékeztette a városvezetést, hogy olyan ígéret 
hangzott el, miszerint az építkezés ideje alatt 
működésük folyamatos maradhat, vagyis ad-
dig árusíthatnak a régi helyükön, amíg az új 
csarnokok fel nem épülnek. A bérlők pedig 
majd egyik helyről a másikra, vagyis a készbe 
költözhetnek. 

A jelenlegi bérleti szerződések szerint a vá-
ros kártalanítási és elhelyezési igény nélkül 

elbontathatja a bódékat, de ezt mégsem tart-
ja megoldásnak Bíró Sándor elnök. Emlékez-
tetett arra is, hogy végig részt vettek a tárgya-
lásokon, száz kereskedő olyan szándéknyi-
latkozatot írt alá, hogy egyetért a Mars tér át-
építésével, abban részt kíván venni, de a rész-
letekben nem egyeztek meg: magas például 
az új üzletek bérleti jogának szerkezetkész 
ára. Farkas László szerint „félelemből a szá-
zak fele egyéni szándéknyilatkozatot is alá-
írt", vagyis vállalta, hogy anyagilag kiveszi a 
részét a Mars tér rekonstrukciójából. 

Ökrösné Padár Katalin szintén aláírt egyé-
ni szándéknyilatkozatot arról, hogy szeretne 
az új csarnokok egyikében üzletet bérelni, de 
nem tud egy hónap alatt elköltözni. Hová vi-
gye az árut, a ruhát, cipőt, talán a fürdőszo-
bába? - kérdezte, ráadásul az ősszel megren-
delt cikkek most érkeznek meg. Harminc éve 
árul a Mars téren, de most nem tudja, mitévő 
legyen. Farkasné Kovács Ibolya, akinek 
gyorsbüféje van a Tálas-soron, az utolsó pil-
lanatban írta alá a nyilatkozatot, mert szer-
ződésbontással „fenyegették meg". 

A kereskedők szerint, ha nem költöznek 
maguk, akkor a rendészek szedik össze az 
árukészletet, biztonsági emberek felügyelete 
mellett, és elindul a dózer. 

Valóban bontanak-e, ha 30 nap múlva a je-
lenlegi felépítmény-tulajdonosok nem köl-

töznek el önként? - kérdeztük Pusztai Lajost, 
a Szegedi Vásár és Piac Kft., a Mars tér üze-
meltetőjének ügyvezető igazgatóját. „Hogy 
egy építkezés elkezdődjön, bontani kell" -
mondta Pusztai, hozzátéve: megígéri, akivel 
előszerződést kötnek, az a legutolsó pillana-
tig maradhat a jelenlegi helyén. A befizeten-
dő összeg ütemezése is tárgyalási alap lehet. 

FEKETE KLÁRA 

KESZ TÉNYEK ELÉ ALLÍTVA 

ü Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester 
elmondta, tavaly szeptemberben közgyűlési 
határozatot hoztak a Mars tér átépítéséről, ar-
ról, hogy Szeged szégyenfoltja eltűnik a város-
központból. Idén el kell kezdeni a beruházást. 
Egyenként nézik át valamennyi meglévő épít-
mény jogi státusát. Az első felszólítások azért 
mentek ki, hogy a beruházás elkezdéséig rend-
be tegyék a jogi ügyeket. A folytonosságot 
azoknak kívánják biztosítani, akik továbbra is 
bérlők szeretnének maradni. A Mars tér felújí-
tása részeként először csak a Gábor Dénes kö-
zépiskola előtti két kiscsarnokot építik meg, 
mivel a meglévő mintegy 300 kereskedő közül 
csak 100 jelezte, hogy továbbra is árusítani kí-
vánna a Mars téren. A mostani bérlök elsőbb-
séget élveznek, később viszont mások is pavi-
lont vásárolhatnak. 

Nemsokára angolul is tájékoztatnak 

A villamosok magyar hangja: Júlia 
A Szegeden közlekedő új troli-
kon és villamosokon csengő női 
hang köszönti az utasokat, és 
tájékoztat a következő megálló-
ról. Kevesen tudják, hogy a hang 
gazdája, Kaupert Júlia gyakori 
megszólalási helye a Magyar 
Rádió román nyelvű adása. 

ziumot. Húszévesen 1992-ben 
költözött át Szegedre, itt diplo-
mázott a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola román szakán. A 
körzeti stúdióban 1993 óta dol-
gozik, akkor indultak be a napi 
kétórás regionális adások. Hár-
man alkotják a román szerkesz-
tőség stábját: Juli mindenes, 
vagyis szerkeszt, riportokat ké-
szít, műsort vezet és híreket ol-
vas - román nyelven. 

- Nemzetiségi műsor vagyunk. 

Minket főleg az idősebb korosz-
tály hallgat Csongrád és Békés 
megye-szerte a keleti hullámsá-
von. A határ túloldalán sajnos 
nem vagyunk foghatók - mondja 
munkája hátteréről. - Nap mint 
nap tájékoztatunk a friss helyi és 
nemzetközi történésekről. Két-
hetente szombaton közös mű-
sort sugárzunk Európa hullám-
hosszán címmel a szabadkai és a 
temesvári szerkesztőséggel kar-
öltve. 

Juli élete: a munkája. Am ha 
mégis marad egy-egy szabadnap-
ja, szívesen elutazik barangolni a 
Mecsekbe. Nagyokat sétál, és a 
hangulatokat ilyenkor nem 
hanggal, hanem képpel rögzíti. 
Fotóalbumaitól roskadozik a dol-
gozószobája. Juli hosszabb kirán-
dulásokra szerelméhez, az Adriá-
hoz indul, távollétében három 
macskájára az ismerős cicaszit-
ter vigyáz. 

DOMBAI TÜNDE 

Kaupert Júlia élete a rádió, kikapcsolódása a tenger és a fotó Fotó: Miskolczi Róbert 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Európai kihívások és dilemmák címmel csütörtökön 17 órakor 
Szent-Iványi István európai parlamenti képviselő tart előadást a Sze-
gedi Tudományegyetem Európai Tanulmányok Központja által szer-
vezett integrációs klub vendégeként. A rendezvénysorozat legújabb 
előadását is az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara Tisza Lajos krt. 
54. számú épülete I I . emeletén a 21 l-es teremben tartják. Bővebb in-
formációval Szekeres Ildikó projektmenedzser szolgál az 544-135 te-
lefonszámon. 

- Nem hallottam még magam a 
tuján utazva, és a családom sem 
tud arról, hogy én vagyok a sze-
gedi trolik és villamosok „ma-
gyar hangja" - árulta el moso-
lyogva a szokatlan megbízatásá-
ról Kaupert Júlia, a rádió szegedi 
román szerkesztőségének mun-
katársa. - A közlekedési társaság 
elfogadta a felvételt, ezek szerint 
jól sikerült. 

- Az új villamosok és trolik vo-
nalán hallható Juli hangja - tájé-
koztatott a megrendelő közleke-
dési társaság ügyvezetője. Dózsa 
Gábor hozzátette, hogy elsősor-
ban az elektronikus utastájékoz-
tató rendszerrel közlekedő jármű-
veiken sikerült gyorsan lecserélni 
a szöveget, a régi típusú trolik és 
villamoskocsik viszont még jelen-
tős átalakításra szorulnak. Terve-
zik - a magyar mellé - angol nyel-
vű szöveg felvételét is. Juli hangja 
remekül cseng a rádióban és a jár-
művek hangszóróiból egyaránt. 

Kaupert Júlia hírszerkesztő ne-
vét és hangját több mint tíz éve 
ismerhetik a hallgatók a Magyar 
Rádió szegedi román nyelvű adá-
sából. Marosvásárhelyen szüle-
tett, Brassóban végezte a gimná-


