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Önkormányzati 
épületekbe törtek be 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Önkormányzatokra specializálódott tolvajok jártak Öttömösön és 
Rúzsán. Mindkét településről kisgépeket vittek el az elmúlt hét 
végén. Rúzsán az önkormányzat biztonsági zárral ellátott raktárá-
ból loptak el egy elektromos stílfűrészt és egy háromszázezer fo-
rint értékű fúrógépet, Öt tömösön pedig szegélynyírót és más 
parkgondozáshoz szükséges eszközöket vittek magukkal a tolva-
jok. Bata Ferenc, Öt tömös polgármestere elmondta, a betörők cél-
irányosan törhették fel az önkormányzat garázsát, a közelben lévő 
többi hasonló épületet ugyanis érintetlenül hagyták. Információ-
ink szerint a tolvajok a Bács-Kiskun megyei Balotaszálláson is 
dolgoztak. 

Több mint tíz éve üres öt műtős szakasszisztensi állás 

A hirdetés nem vált be 
a szegedi új klinikán 
Még a kiemelt bérezéssel sem tudnak műtős szakasszisztenst 
találni az ú j kl inikára, ahol öt álláshely több min t t íz éve betöl-
te t len. Kényszermegoldásként két éve fodrászokat és bolti el-
adókat kezdtek saját költségen átképezni , ám az okta tás még 
legalább három évig tart , a műtők pedig szakember h í ján ki-
használa t lanul ál lnak. Legutóbb újsághirdetéssel próbálkoztak 
- s ikertelenül . 

Verekedéssel ünnepelte első szabad napját 

Volt rab balhéja a Csillagnál 
Egymásnak ellentmondó, ráadásul ellen-
őrizhetetlen információk terjednek Szege-
den arról, hogy mi történt szerda este a 
Csillag börtönnél. Ami tény: egy börtön-
büntetéséből aznap szabadult ember és ba-
rátja határőr- és rendőrhallgatókkal csapott 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szerda késő este egy aznap kiengedett elítélt 
szabadulását ünnepelve kocsmáról kocsmá-
ra járt barátjával, végül a szegedi Csillag bör-
tön főbejárata mellett, a börtön épületében 
működő, úgynevezett „A" klubnál kötött ki. 
Egyes, számunkra egyelőre ellenőrizhetetlen 
hírek szerint a volt elítélt az ott szórakozók 
között felismerte, vagy felismerni vélte azt a 
rendőrt, aki évekkel korábban rács mögé jut-
tatta, és bosszútól hajtva megtámadta. Alig 
néhány perc alatt tömegverekedés robbant 
ki, aminek a hatalmas erőkkel a helyszínre 
érkező rendőrök vetettek véget. 

Innentől a hivatalos és a nem hivatalos in-
formációk már számos ponton lényegesen 
eltérnek egymástól. A rendőrség határozot-
tan cáfolta, hogy a verekedésben részt vett 
volna rendőr, vagy valamelyik fegyveres tes-
tület tagja, és azt is, hogy a botrány a klub-
ban tört volna ki. Ezt mondta tegnap délután 
a klub egyik alkalmazottja is, aki hozzátette: 
a verekedés az utcán zajlott, ő értesítette a 
rendőrséget. 

A botránynak több tucat szemtanúja volt. 
Ők azt mondták, a klubból kitódulók közül 
néhányan „beszálltak" a verekedésbe. 

A szórakozóhely egyébként nem nyilvá-
nos, oda csak a fegyveres testületek tagjai, 
BV-dolgozók, rendőrök, vámosok, határőrök 
léphetnek be. 

Azokat az információkat viszont már senki 
nem cáfolta, hogy a volt rab és barátja főleg 
határőr- és rendőrtiszthelyettes hallgatókkal 
csapott össze a klubtól és a börtöntől néhány 
méterre, de azt, hogy miért, arra senki nem 
tudott válaszolni. 

- Két személy ellen garázdaság miatt eljá-
rást indított a Szegedi Rendőrkapitányság, 
előállításuk és kihallgatásuk után távozhat-
tak a rendőrség épületéből - nyilatkozta la-
punknak Vad Róbert, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Azt 
senki nem tudta megmondani, hogy a bör-
tönből szabadult férfit korábban miért ítélték 
el. Megbízható forrásokból úgy értesültünk, 
a volt rab nem Szegeden és nem Nagyfán sza-
badult. 

Szemtanúk szerint a Csillag börtön 
kedés 

épületében működő „A" klub előtt tö r tén t a vere-
Fotó: Miskolczi Róbert 

A szentesi baromfifeldolgozóból került a férfi a deszki kórházba 

Papagáj kór gyanújával kezelik 

„Nem vagyunk elegen." így kez-
dődik az egyik apróhirdetés, me-
lyet lapunk néhány nappal ez-
előtti számában találtunk. De 
nem csak a különös felütés miatt 
furcsa ez a felhívás, a továbbiak-
ban ugyanis kiderül: szakképzett 
műtős szakasszisztenst keresnek 
ily módon az új klinikára. Mert 
kiemelt bérezés ide vagy oda, las-
san már lasszóval sem lehet fog-
ni annyi egészségügyi dolgozót, 
amennyire szükség lenne, még 
az ilyen frekventált munkahe-
lyekre sem. 

- Több mint tíz éve betöltetlen 
öt álláshelyünk - szembesített a 
megdöbbentő adattal Barzó Pál, 
scz ú j klinika központi műtőjé-
nek professzora. - Nagy szakmai 
tudást igényel ez a munka, rá-
adásul rendkívül intenzív és fele-
lősségteljes. Napi hétórányi, fo-
lyamatos műtős asszisztálás 
után akár másnap reggelig is 
ügyelhetnek, és délutánra már 
ismét berendelhetők. Valószínű-
leg ezért nincs jelentkező. Pedig 
az egyetem és a klinika vezetése 
minden eszközt igyekszik bevet-
ni, hogy megoldást találjunk a 
problémára, például több tízezer 
forinttal magasabb fizetést kíná-
lunk nekik, mint amit hasonló 
munkakört betöltők kapnak. 

A műtős szakasszisztensek fel-
adata, hogy segítsék az operációt 
végző orvos munkáját. Ismerniük 
kell például az összes műszert és 
implantátumot, az ortopédia, a 
traumatológia és az idegsebészet 
területén. Ezt a munkakört műtős 
szakasszisztensi képesítéssel, 
vagy az érettségit követő szakmai 

előképesítéssel lehet betölteni. A 
fiatalokat azonban ma már egyál-
talán nem vonzza az egészségügy, 
még kiemelt bérezés esetén sem. 

Mindezek következménye, 
hogy a szegedi új klinikán lévő 
nyolc műtőből - szakemberek hí-
ján - csupán négyet tudnak hasz-
nálni, azt is csak napi nyolc órá-
ban. A műtétre várók hstája en-
nek megfelelően egyre hosszabb, 
ma már nem ritka a több hónapos 
előjegyzési idő. Nagy a baj tehát, 
ezért próbálnak meg minden mó-
don képzett szakembereket csalo-
gatni az intézménybe - hiába. 

- Nem volt jelentkező a hirde-
tésre - mondta a professzor. -
Pincérek, fodrászok, bolti eladók 
telefonáltak, de most szakkép-
zett dolgozóra van szükségünk. 

Két évvel ezelőtt, egy hasonló 
hirdetés után az ilyen jelentkező-
ket sem küldték el. Mindnyájukat 
felvették, és teljes fizetés mellett 
elkezdték a szakképzésüket. Kö-
zülük azonban többen lemorzso-
lódtak, és még így is több mint há-
rom év, mire a képzés véget ér és a 
megmaradtak teljes értékű dolgo-
zóként munkába állhatnak. Ad-
digra pedig elképzelhető, hogy a 
most dolgozók közül kiesnek pá-
ran, hiszen mindannyian fiatalok, 
családalapítás előtt állnak. Vagyis 
ezzel a létszámfeltöltéssel is csak 
tüneti kezelést alkalmaznak, 
utánpótlás továbbra sem lesz. 

- Nem tudom elképzelni, ho-
gyan oldjuk meg ezt a problémát 
- tárta szét a kezét a professzor. -
Egy biztos: az álláshirdetés nem 
vált be. 

T Í M Á R K R I S Z T A 

Egy 43 éves szentesi férfit ke-
zelnek papagájkór-fertőzés gya-
nújával a deszki kórházban. A 
tisztiorvosi szolgálat vizsgáló-
dik. 

Egy 43 éves férfi tüdőgyulladás 
miat t került be nemrégiben a 
deszki kórházba. A klinikai tü-
netek, valamint a foglalkozás és 

munkahely alapján azt gyanít-
ják a szakemberek, hogy a szen-
tesi baromfifeldolgozóból a 
deszki tüdőkórházba került férfi 
papagájkórral fertőzött - tudtuk 
meg Kovács Ferenctől. A me-
gyei tiszti főorvos elmondta: a 
megbetegedés pontos okának 
feltárására laboratóriumi vizs-
gálatokat kezdeményezett a 

szolgálat. Ezzel párhuzamosan 
járványügyi és munka-egész-
ségügyi ellenőrzés kezdődött a 
szentesi baromfifeldolgozóban. 
Kovács Ferenc hangsúlyozta: je-
len állás szerint egyedi esetről 
van szó, amelynek nincs köze a 
madárinfluenzához. 

A fertőzött állatról emberre 
terjedő kór a szárnyasoknál gya-

kori. Magyarországon a hetvenes 
és a kilencvenes években ki-
sebb-nagyobb járványokat is 
okozott. Emberről emberre nem 
terjed a kór. A magas lázzal, fej-
és végtagfáidalmakkal, elesett-
séggel járó megbetegedés tünetei 
antibiotikumos kezeléssel, pihe-
néssel gyógyíthatók. 

sz.c. sz. 

Pihenőparkká építik át a Glattfelder teret-A vízsugarak a „kalapos högy" szoknyájáig spriccelnek 

Karosszékeket terveznek Felsőváros kapujában 

Jövő tavaszra új í t ják meg a Glattfelder teret Fotó: Frank Yvette 

Harmincmi l l ió for intból ú jul 
meg a szegedi Glat t fe lder tér. 
A város egyik sz imbóluma le-
het a kihelyezendő több min t 
két méteres „kalapos hölgy" 
bronzszobor, ami további tíz-
millióba kerül. A jelenlegi vul-
kánt jelképező szökőkutat a 
tervek szer int tel jesen elbont-
ják. 

A szegedi Felsőváros kapuja, a 
Glattfelder tér jövő tavaszra meg-
szépül. A park rekonstrukcióját a 
közgyűlés jóváhagyta és 30 millió 
forintot megszavazott a munkák-
ra. Ide helyezik majd Lapis András 
szobrászművész 2,4 méter magas 
bronzszobrát, ami a Szegedért 
Alapítvány díjaként ismert „kala-
pos hölgy" változata, és további 10 
millióba kerül. 

A tervtanács a budapesti Li-
get-Terv Környezettervező Bt. 
három elképzelését vitatta meg: 
az egyik nem igazán nyerte el a 
bírálók tetszését, a másik kettő 

közül pedig az olcsóbbat java-
solták. - A drágább megoldást 
azért is vetettük el, mert az az 
elképzelés egy nagyobb téren ér-
vényesülne igazán - magyaráz-
ta a döntést Pászti Ágnes önkor-
mányzati tanácsnok, a körzet 
képviselője. 

A parkot utoljára a hetvenes 
években rendezték: az volt a fő 
cél, hogy jól illeszkedjen a 
szomszédságban álló szálloda 
bejáratához. A sors iróniája, 
hogy azóta a hotel lakóit zavar-
ja a legjobban az ott működő 
csobogó, vulkánt jelképező szö-
kőkút. A padok, a hulladékgyűj-
tők elavultak, a burkolat állapo-
ta igen rossz. 

A javaslat szerint a szökőkút 
medencéje nem újítható fel, azt a 
gépészeti aknával együtt el kell 
bontani. A terv szerint a helyére 
kör alakban újat építenek, mely-
nek középpontjába helyezik el a 
már említett ötszáz kilós „kala-
pos hölgyet". A medencét hatá-

roló fal felől indított vízsugarak a 
karcsú női alak szoknyájának al-
só széléig spriccelnek majd, ott a 
türkizkék víztükör habzását, 
hullámzását keltik. A szobor kö-
rüli vízfelületből további fúvókák 
változó magasságú vizet lövell-
nek felfelé. A szakemberek ab-
ban is megegyeztek, hogy a szo-
bor majd a Radnóti gimnázium 
irányába, a belváros felé néz. A 
„kalapos hölgy" köré, a padok 
helyett formatervezett karosszé-
keket helyeznek el. 

A képviselő szerint a Felsővá-
rosba igyekvők, a buszra és a vil-
lamosra várók, a környéken la-
kók a március 12-i átadást köve-
tően jól érezhetik magukat a 
megújult téren. A tervezők a fák-
hoz és cserjékhez nem nyúltak: a 
keskenylevelű kőris, a hárs, a 
berkenye, a török mogyoró és az 
elterülő borókák egészségesek, 
láthatóan megkedvelték a helyü-
ket. 

CS. G. L. 


