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Á területfoglalás 
és a könyvtár 

Minden negyedik-ötödik 
csongrádi nyugtázta öröm-
mel, hogy elfogadható kö-
rülmények közé került a 
mindig hát térbe szorított vá-
rosi könyvtár. A több mint 
ötezer könyvtárlátogató 
nyert azzal, hogy a műve-
lődési központ földszintjén 
terjeszkedett tovább a köny-
vek, folyóiratok, újságok, le-
mezek és videofilmek tá ra ; 
hogy felújí tot ták a bokrosi 
fiókkönyvtárat, , és hogy a 
városi gyermekkönyvtár 
megfelelő körülmények közé 
költözött. 

— A korábbi zsúfoltság 
hogyan enyhült? — kérdez-
tem Horváth Varga Margi-
tot, a városi "könyvtár ve-
zetőjét. 

— A múlt év* februárjá-
ban a felújí tott bokrosi mű-
velődési házban kapott he-
lyet az ottani könyvtár. Az-
tán, i dén ' márciusban a 
csongrádi pártbizottságnak, 
ma jd a körzeti orvosi ren-
delőnek is otthont adó vá-
rosközponti épületbe került 
a gyerekkönyvtár. Az ú j 
hely nem csak szép környe-
zetet, hanem másfélszer na-
gyobb alapterületet is je-
lent. így a felnőttkönyvtár-
hoz is közel eső, árkádos-
boltíves épületben ak óvo-
dásoktól kezdve a különböt-
ző általános iskolás csopor-
tokig fogadjuk a gyereke-
ket, itt működik például a 
mese-, a Móra- és a Lut ra-
klub, videofilmeket vetí-
tünk, manuális foglalkozáso-
kat tar tunk. „Terjeszkedé-
sünk" következő állomása, 
hogy áprilisban végre meg-
kapta a felnőttkönyvtár a 
művelődési központ volt ki-
állítótermét. Régebben csak 
egy üvegfal választotta el 
a könyvtártól azt a termet, 
amire „nagyon f á j t a fo-
gunk": a 100 négyzetméte-
res alapterület-növekedés je-
lentősen enyhítette a váro-
si könyvtár zsúfoltságát. 

— Számomra úgy tűnik: a 
„területfoglalás" a közmű-
velődési programokat is érin-
ti. 

— Valóban több ú j prog-
ramot szerveztünk azután, 
hogy megfelelő körülmé-
nyek közé kerültünk. A ha-
vonta esedékes nyitott 
könyvtári estéken a közép-
iskolás tananyaghoz kíná-
lunk irodalmi, zenés, poli-
tikai előadásokkal kiegészí-
tést. Előre meghatározott te-

matika alapján kéthetente 
azt a j án l juk olvasóinknak, 
nézzen velünk videofilme-
ket, s beszélgetünk a lá-
tottakról. Ügy gondolom, ez 
nem jelent konkurenciát a 
művelődési és az if júsági 
ház programjainak, hanem 
bővíti a választékot. 

— A korábban önálló vá-
rosi könyvtárat 1982-ben a 
helyi közművelődési intéz-
ményekhez csatolták. A fia-
tal, új könyvtárvezetőben 
felmerül-e az önállósodás 
gondolata? (Ezt erősítheti az 
is, hogy a korábbi mamut 
közművelődési és sportköz-
ponttól a művésztelep, il-
letve a sporttelep már füg-
getlenül dolgozik.) 

— Az utóbbi egy-két év-
ben javult a könyvtár és 
a közművelődési intézmény 
kapcsolata. Olyan szükséges 
eszközöket, mint például a 
színes televízió, videó, * kis-
magnó, számítógép, végre 
ez a „részleg" is kapott. Más 
közös feladatok — a ki-
sebb javítások, a plakátok 
tervezése és sokszorosítása, a 
gépkocsi használata — is 
egyszerűbben megoldhatók 
a közös gazdálkodás kereté-
ben. Ugyanakkor az önálló-
sodás mellett szól, hogy be-
le kell törődni: ezen a terü-
leten is vállalkozni kell, s 
egy kisebb egység mozgé-
konyabb. Továbbá a városi 
közművelődési intézmény-
nek versenytársat is jelent-
hetne egy nyitottabb, ön-
álló programokat is'' szerve-
ző könyvtár. 

— A megyei összehason-
lításból nem csak az de-
rül ki, hogy a csongrádi 
könyvtár technikai fölsze-
reltsége és egyéb adottMÍ-
gai jelentősen javultak, ha-
nem az is, hogy itt nem 
csökkent, sőt, valamelyest 
nőtt az olvasók száma. 

— Ennek az örvendetes 
ténynek talán az az előz-
ménye, hogy nem csak „te-
rületet foglaltunk", hanem 
szolgáltatásainkat is bőví-
tettük. így például fény-
másolást vállalunk, hang-
lemezt és folyóiratot is köl-
csönzünk, sőt, rendszeres lá-
togatóink videokazettát is 
vihetnek innen. A nyitáshoz 
tartozik többek között az 
is, hogy a középiskolások to-
vábbtanulását tantárgyi bib-
liográfiák összeállításával, 
előadások szervezésével se-
gít jük. ' ; -

(újszászi) 

Versmondó 
verseny 

: A Magyar Írószövetség a 
Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, a Heves Me-
gyei Tanács művelődési osz-
tálya, az egri városi televí-
zió, a Heves megyei műve-
lődési központ, az egri Vit-
kóVics-ház, az egri Dobó 
István vármúzeum, közép-
iskolások, főiskolások és 
egyetemi hallgatók számára 
Kálnoky László országos 
versmondó versenyt hirdet. 

A magyar költészetben 
nem ritkák a bámulatos 
időskori teljesítmények. Kö-
zülük is ' kiválik Kálnoky 
Lászlóé (1912—1985), aki 
élete utolsó tíz esztendejé-
ben többet alkotott, mint 
korábban. Addig — egzisz-
tenciális okokból — nagy-
részt műfordí tásokra kel-
lett szánia tehetségét. 

A verseny kétfordulós. Az 
érdeklődőknek az illetékes 
megyei művelődési közpon-
tokban lehet jelentkezniük. 
Jelentkezési határidő: 1990. 
december 14., minden ver-
senyzőnek egy kötelezően és 
egy szabadon választott ver-
set kell elmondania. Kötele-
zően választható versek: 
Hamlet elkallódott monológ-
ja ; A magyar költészethez; 
Egy városhoz. A versek ki-
választásához javasoljuk az 
Áramló időben című ajánló 
kötet figyelembe vételét. 

Szombattól Újszegeden az ügyelet 

Ha beteg a gyerek éjjel 
Az egykori Szeged Megyei Városi Tanács V. B. 1989. 

j anuár 12-én kelt határozata a városi éjszakai gyermek-
gyógyászati ügyeleti szolgálat módosítását, az úgynevezett 
kijárásos éjszakai ügyeleti ellátás megszervezését ír ta elö, 
s határidőnek 1990. december 31-ét jelölte meg. Bár az eh-
hez szükséges központi pénzeszközök ma sincsenek birto-
kukban, a gyermekkórház-rendelőintézet sa já t erőből, az 
intézmény bérmegtakarí tásának terhére, az orvosok je-
lentős — önként vállalt és nem díjazott — tú lmunkájával 
e szolgáltatást december l - jé től indít ja . 

Az "úgynevezett éjszakai 
ambuláns ügyeleti rendelés 
(este 7 órától reggel 7,30-ig) 
a Tisza Lajos (volt Lenin) 
körút 20. szám alól beköltö-
zik a gyermekkórházba (Új-
szeged, Temesvári körút 35— 
37.). Kétségtelen, hogy ez kis-
sé távolabb esik a városköz-
ponttól, azonban két jelentős, 
a betegek érdekét szolgáló 
előnye van. Az egyik: az in-
tézeti el látásra szoruló gyer-
mekeket — körzeti hovatar-
tozásra való tekintet nélkül 
— a gyermekkórház azonnal 
fel tud ja venni, ezzel meg-
szűnik a betegek küldözgeté-
se, további utaztatása a gyer-
mekintézményekbe. a má-
sik előny: innen indul az 
ügyeletes gyermekorvos ki-
szállásra — lehetőségeink 
korlátozott volta miatt egye-
lőre csak este 22 óra és reg-
gel 6 óra között — a kórház 
személygépkocsijával azok-
hoz a beteg csecsemőkhöz. 

gyermekekhez (0—14 éves 
korig), akiket állapotuk sú-
lyossága miat t a szülők az 
ügyeletre behozni nem tud-
nak. Az orvos távollétének 
ideje a la t t az ellátás folya-
matosan biztosított, az a m -
buláns betegek vizsgálatát a 
gyermekkórház ügyeletes or-
vosa végzi . ,A hívható tele-
fonszám: 22-655. 

A cél a délutáni és a hétvé-
gi, illetve az ünnepnapi gyer-
mekorvosi ügyeleti el látás 
átszervezése, a gyermekkór-
házba való áthelyezése is, 
azonban ezt a pénzügyi hely-
zet és a kórházban rendelke-
zésre álló helyiségek még 
nem teszik lehetővé. így e 
rendeléseken egyelőre to-
vábbra is a Tisza Lajos kör-
út 20. szám alatt vár ják a be-
teg gyerekeket. 

E változtatásokról, a k i já -
rásos rendszer december el-
sejei bevezetéséről az érintet-
teket értesítettük. Kérem vá-

rosunk polgárait, hogy a 
gyermekorvost csak kellően 
indokolt esetben hívják kit 
Gondoljanak arra , hogy egy-
egy indokolatlan hívással — 
mivel jelenleg e r re csak egy 
gépkocsink és egy orvosunk 
van —, a valóban jogos hívá-
sok ellátását késletetve, 
esetleg más csecsemők, kis-
gyermekek életét veszélyez-
tethetik. 

Mint minden ú j szolgálta-
tás bevezetése, a kijárásos 
gyermekorvosi ügyelet indí-
tása is bizonyára számos ki-
sebb-nagyobb problémát fog 
felvetni. Kér jük, méltányol-
ják erőfeszítéseinket, 3 hóna-
pos próbaidő után a problé-
mákat megbeszélve — lehe-
tőségeinkhez mérten — 
igyekszünk kiküszöbölni, 
korrigálni a hiányosságokat. 
A további folyamatos műkö-
dést lehetővé tevő anyagi fe-
dezet biztosítására az illeté-
kes szerveket (társadalom-
biztosítás. polgármesteri hi-
vatal) á t i ra tban megkeres-
tük. Jelenleg csak addig 
nyúj tózkodhatunk, ameddig 
a takarónk ér, s munkánkhoz 
mindennemű segítséget kö-
szönettel fogadunk. 

Dr. Tekttlics Péter, 
a Gyermekkórház-

Rendelőintézet 
igazgatója 

Könyv- je lző 
Dr. Alexander Cannon. 

Kelet mágusai (Tibet miszti-
ká ja és csodái). Manapság 
mind többen fordulnak a 
„keleti t i tkok" felé. Az egy-
re szaporodó és hihetőbb in-
formációk adaléka ez a mű 
is, mely főleg azt fejtegeti, 
hogy vajon a minden embert 
„működtető" belső törvé-
nyek ad j ák -e az ember j lét 
lényegét, avagy azok a ritka 
és megdöbbenést okozó tu-
lajdonságok, amelyeket esu-
pán néhány kiválasztott bir-
tokol? 

Szepes Mária: Pszichogra-
fológig. E titokzatosnak szá-
mító ' tudományág, mely a 
személy által leírt szöveg 
a lapján a személy tu la jdon-
ságainak, pszichés jellemzői-
nek megállapításával foglal-
kozik. számos eredményt 
fe lmutat e könyvben 

Andrássy Gyula gróf: Dip-
lomácia és világháború. 
A szerző a kiegyezés utáni 
miniszterelnök fia, a monar-
chia utolsó külügyminisztere, 
történelmi visszatekintést és 
elemzést a d áz első világhá-
ború kirobbanásának okai-

ról. Méghozzá olyan színe-
zetben és adalékokkal, me-
lyek megingathat ják ez idá-
ig egyoldalú nézeteinket. 

Dr. Szabolcs Ottó—Zsoi-
dosné Olay Ágnes: Játékos 
történelmi önképző. Ajánlás 
ekképpen: fiataloknak ér-
nem fiataloknak egyaránt 
javára válik, hiszen egyik 
ősi emberi tulajdonság: a 
kíváncsiság. 

Akadémiai kislexikon L. 
tói Z-ig. 

Amerikai költők antoló-
giája. A névsor a 17. század 
végétől egészen e század 
60-as évekig ível. Ügymint 
romantikusok: Poe, Emer-
son, Whitman, Dickinson, 
Longfellow. Ügymint moder-
nisták: Pound, Frost, Aiken; 
és még sokan mások. 

Q. G. Lyn—V. M. Egh: Égi 
rettenet. Az Ikarusz nevű, 
több milliárd tonnás, félel-
metesen izzó égitest száguld 
a Föld felé megállí thatatla-
nul. Aztán a sci-fi szereplői 
úgy gondolják, azért mégis 
kéne tenni valamit, mielőtt 
Ikarusz „kupán vágná" a 
Földet. 

flz iskola nagykorúsítása 
d t á — 

Miénk a kert... 
... legalábbis nappal, mert éjszakára ezután is bezár-
ják a felsővárosi plébániatemplom, s az egykor hozzá-
tartozó épületkoszorú által körbezárt udvart. Sokáig 
méltatlanul elhanyagolt állapotot mutatott, de most 
rendbe hozták. A kertészeti munkákat a Csongrád Me-
gyei Kertészeti Vállalat végezte. A kerítés niészkőlap-
jait a Kecskeméti Városgazdálkodási Vállalat szakem-
berei szabták ki és rakták a helyükre. Hiányzott a ko-
vácsoltvas kapu, a Délterv segítségével azonban újra el-
készítették a 600-as szakmunkásképző iskola diákjai, 
akik a kerítés hiányzó köveit is pótolták — s mind-
ezt társadalmi munkában. Anyagi segítséget a város-
gondnokság adott, s az egyház is hozzájárult a költsé-
gekhez. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e i 

Azck a régi szép idők, amikor megmondta — a mi-
nisztérium, a megye, a szakfelügyelő, a tanács, az 
OPI (Országos Pedagógiai Intézet), és — talán el-

sőnek ikellett volna írnom: a pár t hosszabb-rövidebb nevű 
illetékes osztálya — szóval, azok a régi szép idők e lmúl-
tak. 

Azok a régi szép idők, amelyek jószerével végrehaj tó 
masinává züllesztették a tanítót, tanart, mer t meg az is 
meg volt írva valamelyik nagykönyvben, hogy egy anyag-
rész hányadik órá ja legyen „kéfdve-ki bontó", nos, azok 
a regi szép idők elmúltak. 

Azok a régi szép idők. amikor rend volt, pótodén terv-
szerűen ment, egységes koreográfia szerint, a gyerekek 
nem buktak meg — az istennek se buktak meg, akármi-
lyen buták voltak, akármennyire nem tanultak —; a ta-
nárok lelkesek voltak és önfeláldozóak, eszükbe se jutott, 
hogy zúgolódjanak csekélyke bérük és a megannyi, r á j u k 
testált, nem pedagógiai feladat miatt , ám pedagógusnapon 
könnyekig meghatódtak a fene nagy megbecsülést, zengő 
elismeréstől — szóval: a2ck a régi szép idők elmúltak. 

Hovatovább szembe kell néznünk a holnappal, sőt a 
mával: mit is kell tennünk annak érdekében, hogy becsü-
letet érdemlő munkával , tisztességes munkánk eredmé-
nyeként — mert különben mit sem ér a külső segítség — 
kimásszunk a slamasztikából. 

Felnőttként kell valóban hasznossá tennünk magunkat , 
s nem csak a s a j á t pénztárcánkra gondolva, mer t a n n a k 
tar ta lma az ország pénztárcájának a függvénye. Ellentétben 
azokkal a régi szép időkkel, amikor a kettőnek — látszó-
lag — semmiféle kölcsönhatása nem volt. Mert volt. asak 
nem f igyel tünk oda, nem gondoltunk bele . 'hová vezet, ha 

az ország adóssága nő., nekünk viszont változatlanul olcsó 
a hús és a benzin. 

Az eredmény — az „eredmény" — ismeretes. 
E1 kell kezdenünk leszokni arról, hogy elfólyassuk — 

ilyen-olyan csatornákon — az iskolaügynek jutó, ugyan-
csak kevéske hányadát a költségvetésnek. Mert hiába kö-
veteljük. hogy jusson m á r több. ha azt ugyanúgy elfolyat-
juk. elpocsékoljuk, elmismásoljuk — sőt: e l tagadjuk! —, 
akkor nem lépünk előre egy fél tsasszét se. 

Le kell szokni arról, hogy gondolkozás nélkül követel-
jünk bért azon érv alapján, hogv a pedagógusok bére eny„ 
nyi-annyi százalékkal marad el más értelmiségi rétegek 
bérétől, mert ez egész egyszerűen nem igaz. Amivel nem 
azt mondom, hogy jól meg vannak fizetve a pedagógusok. 
Nincsenek jól megfizetve. De a jelenleg rendelkezésre álló 
pénzből is lehetnének jobban megfizetve, ha az iskolák 
maguk rá jönnének végre arra, hogy szabad önállóan gaz-
dálkodniuk, hogy a legfőbb érték a pedagógus, aztán a 
jobb és még jobb pedagógus. Utánuk jöhet a kréta és, a 
videó is. 

Ha az iskolák, a tantestületek nem fognak segíteni 
magukon, ha az iskolák nem fogják megértetni az önkor-
mányzatokkal, hogy milyen fontos intézményei a társada-
lomnak, hanem hagyják, hogy „bánjanak velük", mint a 
tanácsok tették, akkor, kérem, megérdemlik a sorsukat. A 
pedagógusok, de nem a gyerekek! Ha az iskolák eleve nem 
bíznak az önkormányzatokban, s azt a gyakorlatot foly-
tat ják, amit az óvodák kvótaügyében — hogy tudniill ik: 
állapítsa meg Állam bácsi, mert különben bizonyára nemi 
fog pénzt adni a helyi vezetés sa já t kisgyerekeik óvodáz-
tatására —, akkor aztán nem marad más hátra, mint a 
sztrájk, hát így kérem . . . 

Hiszen mi is történt óvodaügvben? A Művelődési é3 
Közoktatási Minisztérium a tiltakozások hatására megálla-
podott a pénzügyminisztériummal abban, hogv vegyenek 
le a települések minden állampolgárának meghatározott 
„fejkvótájából", s azt kötelezően különítsék el óvodáskvó-
tára. Most aztán boldog lehet minden óvodapedagógus és 
velük szolidáris tanító, t anár : el vah különítve a pénz. 
Kötelezően, előírás szerint, min t azokban a régi szép 
időkben. 

Ugyanaz, a pénz, ami különben az önkormányzatoké 
lett volna, s amit azok nvilván enélkül is az óvo-
dákra költöttek volna. Jelzem: ugyanez áll az is-

kolákra is — hisz kvótától függetlenül, a helvi társadalom 
erejéből fcell a fenntartási költségeket a szükségletekhez 
igazítani. 'Nyílt levelek irogatása előtt, vagy helyett gon-
dolkozni kellene inkább, és ésszerűen cselekedni. Ettől ke-
rül jobb helyzetbe előbb-utóbb az iskola is. 

Medve Imola 


