
CSÜTÖRTÖK, 2 0 0 6 . FEBRUÁR 16. • A K T U Á L I S « 5 

Összetört a Pick Szeged kézilabdakapusának autója 

Szabálytalanul 
parkolt Puljezevics 
A Pick Szeged világbajnoki bronzérmes kapusának szabálytalanul 
parkoló autójába tegnap reggel belerohant egy személygépkocsi. 
Mindkét kocsiban egy-egy millió forintos kár keletkezett, személyi 
sérülés nem történt . 

Balesetet okozott a Pick Szeged 
kézilabdakapusa, Nenad Pulje-
zevics szabálytalanul várakozó 
személygépkocsija. A Bérkert ut-
cán, a gyógyszertár közelében 
parkoló Volkswagen Touaregba 
tegnap reggel hét óra előtt, a köd, 
azaz a rossz látási viszonyok mi-
att hátulról belerohant egy Re-
nault. Rendőrségi információnk 
szerint személyi sérülés nem tör-
tént, a Renault vezetőjét a kiér-
kező mentősök a helyszínen el-
látták. Mindkét jármű megron-
gálódott, a feltételezett anyagi 
kár egy-egy millió forint. 

- A lakásom előtt sehol nem 
találtam parkolót, ezért állítot-
tam le az autót az utca másik ol-
dalán - mondta a szegediek imá-
dott idegenlégiósa, a világbajno-
ki bronzérmes kapus, aki tegnap 
délután már a Tatabánya elleni 
Magyar Kupa-mérkőzésen őrizte 
a Pick hálóját. 

A teljes útzár miatt egy órára a 
legnagyobb csúcsforgalomban 

megbénult a Bérkert utca forgal-
ma. Draskóczy Istvántól, a Tisza 
Volán Rt. divízió igazgatójától 
megtudtuk: míg a helyszínelés 
tartott, a Bal fasorra terelték a 
forgalmat. 

A Bérkert utca évek óta olyan, 
mint egy szlalompálya. A mind-
két oldalon elhelyezett várakozni 
tilos táblákat az autósok nem ve-
szik figyelembe, főként a gyógy-
szertár környékén leállítják jár-
művüket. Az ezeket türelmetle-
nül kerülgető kocsik centiméte-
rekre haladnak el egymás mel-
lett, a szabálytalanul parkolók 
50-60 ezer forintos bal oldali 
visszapillantó tükrét letörik. 
Csak a szerencsének köszönhe-
tő, hogy eddig komolyabb baleset 
nem történt. Ezentúl a rendőrség 
ezen a szakaszon fokozott ellen-
őrzést tart - közölte Kónya Zsolt, 
a Szegedi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztályve-
zetője. 

CS. G. L. 

Ellopták az Anna 
antik csapját 
A 110 éves, sok pénzér t . fö l -
új í tot t Anna fürdőt is megtá-
madták a vandálok: tegnap este 
kicsavarták a falból és ellopták a 
díszes, ant ik rézcsapot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A tegnap esti zárás előtt - ki-
játszva a biztonsági szolgálat és a 
személyzet figyelmét - valaki ki-
csavarta a falból az antik jellegű, 
Anna-vizet adó díszcsapot az 
Anna fürdő termálrészlegének 
folyosóján. Mielőtt kitépte az il-
lető a díszes, hal formájú rézcsa-
pot, gondosan és szakszerűen el-
zárta a vizet. 

A fürdő munkatársai negyed-

órával a zárás előtt, vagyis há-
romnegyed 8-kor még ittak a kút 
vizéből, ezért úgy gondolják, 
majdnem biztos, hogy a legutolsó 
vendégek valamelyike tette zseb-
re a rézhal-csapot. Enélkül, illet-
ve amíg helyre nem hozzák a fali-
kutat, a vendégek nem ihatják a 
gyógyító Anna-vizet a fürdőben. 

A leggyorsabb megoldás az len-
ne, ha az antik csapot ugyan-
olyan észrevétlenül visszahelyez-
né a „mester" a falba, mint aho-
gyan kicsavarta - ebben remény-
kednek a látogatók; a fürdő mun-
katársai azzal is megelégedné-
nek, ha a réz műtárgyat bárhol a 
fürdő területén „váratlanul" 
meglelnék. 

A kábítószer-élvezők 
száma egyre nő 
Csökkent az emberölések, a lo-
pások és a betörések száma, ke-
vesebb baleset történt a megye 
országútjain az elmúlt évben. A 
kábítószerrel való visszaélések 
száma azonban még soha nem 
volt ilyen magas. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Kiegyensúlyozott munkát vég-
zett a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság az elmúlt esz-
tendőben - mondta Lukács János 
dandártábornok a rendőrség elő-
ző éves tevékenységét értékelő 
sajtótájékoztatón. A százezer la-
kosra jutó bűncselekmények 
számát tekintve Csongrád me-
gye a tizenegyedik helyen áll az 
országban, ami átlagos méretű 
„fertőzöttséget" jelent. 

A bűnesetek száma az ezredfor-
dulótól folyamatosan csökkent, a 
nyomozási és felderítési eredmé-
nyesség közel három százalékkal 
volt magasabb 2005-ben, mint 
egy évvel azelőtt. Kevesebb az 
emberölés: 2004-ben tizenhár-

mán, tavaly négyen haltak erő-
szakos halált. A legsúlyosabb 
problémát tavaly a kábítószerrel 
való visszaélések jelentették: 312 
alkalommal kellett intézkedni a 
rendőrségnek. - Ekkora eset-
számra az elmúlt fél évtizedben 
nem volt példa - mondta Lukács 
János, aki a család szerepének 
fontosságát hangsúlyozta! 

A korábbi évekhez képest tavaly 
többen ültek ittasan a volán mö-
gé, a személyi sérüléssel járó bal-
esetek száma mégis csökkent. Ki-
vételt a halálos balesetek jelentet-
tek: 2004-ben negyvenheten, ta-
valy ötvenöten haltak meg a me-
gye országútjain. A vagyon elleni 
bűncselekmények közül jelentő-
sen csökkent a lopások, a lakás-, 
és egyéb betörések száma, míg a 
rablások és személygépkocsi lopá-
sok száma emelkedett. A Csong-
rád megyei rendőrség leginkább 
„tanyaprogramjára" büszke: amíg 
az idősek és egyedül élők elleni 
bűncselekmények száma az or-
szág többi részén nőtt, Csongrád 
megyében erre alig akadt példa. 

230 milliós hiány 
Egyhangúlag fogadták el a mindszenti képviselők tegnap a több 
mint egymilliárdos költségvetési rendeletet. A kisvárosnak az idén 
230 milliós forráshiánnyal kell számolnia. A költségvetésből 
egyébként igen kevés, mintegy 59 millió forint jut majd az idén fel-
újításokra, fejlesztésekre. A testületi ülésen arról is szó esett, hogy 
ezért aztán oda kell figyelni a pályázati lehetőségekre. Az idei költ-
ségvetési rendeletet egyébként egyhangúlag fogadták el a kisváros 
képviselői. 

Városszerte javítja a megsüllyedt villamospályákat az SZKT 

Vészhelyzet a síneken 

Torlódást okoz a villamossín gyorsjavítása a Zrínyi utcában Fotó: Gyenes Kálmán 

Három műszakban próbálja a Szegedi Köz-
lekedési Társaság használható állapotban 
tartani a villamospályákat. Komoly fenn-
akadást okoz, hogy a Zrínyi utcában az 
autósokat el kellett terelni. 

Megsüllyednek a sínek, megemelkednek a 
betonlapok. A szegedi villamospályákon itt 
is-ott is megjelennek a Szegedi Közlekedési 
Társaság munkásai, hogy helyreállítsák a pá-
lyát. Fenn kell tartani a forgalmat, ezért há-
rom műszakban folyamatosan dolgoznak 
több helyen a vonalakon. 

A gondot az okozza, hogy a nagy hőingado-
zás miatt a pálya vasbeton burkoló elemei föl-
emelkednek. Ennek az az oka, hogy a beszi-
várgó hidegvíz megfagy, tágul, majd fölnyom-

ja a betonlapot. Ha ez többször ismétlődik ön-
magát erősítő folyamatként, akkor mozdul el 
annyira a burkolat, hogy be kelljen avatkozni 
- magyarázta Elek István. Az SZKT infrast-
ruktúra főmérnöke hozzátette: a hálózat több 
pontján lassan kiemelkedtek ezek a burkoló 
elemek, így például a Boldogasszony sugár-
úton már hozzáértek a járművekhez. 

Most két géppel dolgoznak az SZKT embe-
rei, sorra javítják a hibás szakaszokat város-
szerte. Komoly fennakadást azonban csak a 
belvárosban okoztak: a Zrínyi utcában rész-
ben el is kellett terelni az autóforgalmat, 
hogy a pályát rendbe hozzák. A panel síkjá-
hoz képest 8 centivel lejjebb került a sín, így 
ott sürgősen be kellett avatkozni. A lezárást 
várhatóan csak jövő héten tudják feloldani. 

- Fölázott a sín talpa alatt a zúzalék, a pá-
lya elsüllyedt - magyarázta a főmérnök. A 
szerkezet ugyanis úgy van kitalálva, hogy fö-
lülről víz ne jusson be. 

Csakhogy Szegeden annyira elhanyagol-
ták az elmúlt évtizedekben a pályát, hogy a 
csapadék sok helyen befolyik a burkolat 
alá. A villamossínek ettől megsüllyednek. 
A nyilt vasúti pálya ágyazatát úgy alakítot-
ták ki, hogy a víz kifolyjon belőle, a beton-
nal burkolt villamossínekét azonban nem: 
elvben bitumennel lezárják a réseket. A 
többi szakaszon is ugyanúgy ki kell önteni 
a hézagokat a forró tömítőanyaggal, min t 
tették azt tavaly a Kossuth Lajos sugár-
úton. 

M . B. I . 

A betegek elégedettek a három éve működő kórházi részleggel 

A sürgősségi betegellátó osztályon 
percnyi megállás sincs 

Állandó stábbal, a szükséges létszámmal működik immár három 
éve a szegedi kórház sürgősségi betegellátó osztálya. Bár az itt 
megforduló napi száz beteg ellátása nagy terhet ró a dolgozókra, a 
kiemelt bérezésnek és a műszakosított munkarendnek köszönhe-
tően még a kezdő orvosi álláshelyek betöltése sem jelent gondot. 

Naponta átlagosan 50-100 esetet látnak el a sürgősségi betegellá-
tó osztályon Fotó: Schmidt Andrea 

Több mint három éve indult be a 
Szegedi Városi Oktató Kórház-
ban a sürgősségi betegellátás. A 
működésében leginkább a nép-
szerű tévésorozatra, a Vészhely-
zetre emlékeztető részleg 2002 
decembere és 2004 júniusa kö-
zött betegellátó helyként, azóta 
önálló osztályként üzemel. Bár 
jellegéből adódóan veszteséget 
termel - hiszen az ellátásért nem 
ez, hanem a beteget később átve-
vő részleg kapja a pénzt az egész-
ségbiztosítótól - , beváltotta a 
hozzá fűzött elképzeléseket, rá-
adásul a betegek is elégedettek. 
Naponta átlagosan 50-100 esetet 
látnak el az SBO-n. 

- Sok pozitív visszajelzést ka-
punk, hiszen ide akárki jön, rövid 
időn belül szakemberhez kerül -
mondta Gion Gábor osztályveze-
tő főorvos. - Néhányan sajnos 
vissza is élnek ezzel a lehetőség-
gel, és egyfajta ambulanciaként te-
kintenek bennünket. Talán úgy 
vélik, a sürgősségi osztály azt je-
lenti, hogy mindenkit sürgősen el-
látunk, ezért képesek akár egy kö-
högéssel is hozzánk fordulni, hogy 
ne kelljen a háziorvosnál kivárni a 
sort. Persze őket sem küldjük el, 
de mindig hangsúlyozzuk: ez az 
osztály a sürgősségi ellátásra szo--
rulókért van, és mindenki más tő-
lük veszi el az időt, orvost, eseten-
ként még a helyet is. 

A kórház földszintjén működő 
osztályon tíz ágy van. Könnyen 
belátható: már egyetlen, több sé-

rülttel járó baleset is pillanatok 
alatt telt házat csinál, de átlagos 
napokon is többször előfordult, 
hogy néhány beteget fekvőko-
csin, vagy valamelyik vizsgáló-
ban kelleít elhelyezni, amíg fel-
vették valamelyik osztályra. 

Az SBO-n 34-en dolgoznak, 
többségük már a kezdetek óta. 
Minden műszakra több szakor-
vosjelölt is jut, március végére 
pedig a most még üresen álló két 
orvosi státust is betöltik. Ez ma, 
amikor mindenhol orvoshiány-
nyal küzdenek, kivételesen sze-
rencsés helyzetnek számít. 

- A műszakosítás, tehát hogy 
nem kell 24, vagy esetleg 36 órákat 
dolgozni, valamint a kiemelt bére-
zés mindenképpen nagy vonzerőt 
jelent - adott magyarázatot a stabil 

. szakmai háttérre az osztályvezető. 
- Bár a szakdolgozók még csak ígé-
reteket kapnak a magasabb fizetés-
re és a különféle pótlékokra, az or-
vosok jelenleg is kiemelt fizetést 
vihetnek haza más osztályokon 
dolgozó kollegáikhoz képest. 

Igaz, a sürgősségi ellátásban fo-
kozott a pszichés megterhelés, és 
sok a fertőző beteg, vagyis az 
őket ápoló személyzet számára 
nagyobb a kockázat. - Viszont jó 
a hangulat, a kötött munkaidő-
nek köszönhetően pedig min-
denki pihent - mondta moso-
lyogva az egyik nővér, majd to-
vább is sietett, hiszen itt percnyi 
megállás sincs. 

T.K. 


