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Ki kerül a torony alá? 
Az 1993. szeptember 19-én tartandó 
időközi önkormányzati képviselő-választás 
előkészületeiről 
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Amint arról már tájékozta-
tást adtunk, 1993. szeptember 
19. napjára tűzte ki a helyi vá-
lasztási bizottság a szegedi 8. 
sz. választókerületben megüre-
sedett képviselői hely betölté-
sére az időközi önkormányzati 
képviselő-választást. A válasz-
tókerületben három szavazókör 
kerül kialakításra, mindhárom 
szavazókör a Fő fasori Altalá-
nos Iskolában, a Fő fasor 61. 
sz. alatt. 

A képviselő-választás előké-
születeiről az alábbi szükséges 
tudnivalókat közöljük: 

1993. a u g u s z t u s 16-tól 

augusztus 26. napjáig kerül sor 
a választók névjegyzékének 
közszemlé re t é te lé re , mely 
megtekinthető Szeged Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Általános Igazgatási Iro-
da Népességnyilvántartó Cso-
portjánál. Augusztus 16-ától 
szeptember 1-jéig kerülhet sor 
jelöltek ajánlására az ügyfél-
szolgálaton megnyitásra kerülő 
a jánlóíven. Jelöltet a jánlani 
személyesen a Hivatal Ügyfél-
szolgálatán elhelyezett ajánló-
íven, illetve ajánlószelvényen 
lehet. 

Jelöltet ajánlhat az a válasz-

tópolgár, aki a választókerület-
ben választójogát gyakorolhat-
ja. Minden választópolgár csak 
egy jelöltet ajánlhat. A válasz-
tói névjegyzékbe történt felvé-
te l ről szóló é r tes í t és és az 
ajánlócédulák postára adására 
1993. augusztus 16. napján ke-
rül sor. Képviselő-jelöl t az, 
akit a választókerület választó-
polgárainak 1 százaléka jelölt-
nek ajánlott. A jelöltet 1993. 
szeptember 1-jéig a helyi vá-
lasztási bizottsághoz be kell je-
lenteni. 

Bármely választópolgár - a 
szavazást megelőző 35. naptól, 
azaz augusztus 16-tól - ismer--
tethet választási programot , 
népszerűsíthet jelöltet , szer-
vezhet választási gyűlést, mely 
választás i gyűlések nyi lvá-
nosak. A választási kampányt 
1993. szeptember 18-án 00.00 
órától folytatni tilos. 

• Ha tgy megy tovább, előbb-utóbb ibolyakék 
fényben dereng majd a város. Az alkonyi szür-
kület beálltával a nyármelegtől eltikkadt embe-
rek egyre növekvő számban akasztanak ablaka-
ikba különféle méretű bakterlámpáklat, s az éj-
szakára elsötétített szobákból csak halványlila 
fény pislákol hajnalig. 

Teszik ezt pedig a szúnyogok ellen való ke-
gyetlen fondorlatból. 

A kék fényű lámpásoknak ugyanis - mesebeli 
ősükhöz hasonlóan - csodát kell tenniük: ma-
gukhoz édesgetni, és halomra gyilkolászni a 
Zümmögő vérszivókat. Persze kérdés, hogy a szú-
nyogok mennyire csípik a lámpát. A hatékony-
ság érdekében talán nem ártana a használati 
utasítást velük is megismertetni. 

Ha a világítás mégsem használna, akkor min-
denki olvassa el újra a mesét, mert abból kide-

Kék fényű lámpás 
rül, hogy a kék fényű lámpás csak pipafüst je-
lenlétében működik. Vége tehát a fanyalgásnak: 
antidohányosok, pipára föl! (A sokkal kevésbé 
hatásos cigarettával ne is próbálkozzunk.) 

Körforgásos rendszerben, minden éjszakára 
ki kell jelölni a lámpa mellett pipázó családta-
got. S ha eszünkbe vesszük, hogy a dohányfüst 
magában is remekül távoltartja a szúnyogokat, 
a lámpást akár ki is hagyhatjuk az egészbál. 
Elég pöfékelni. 

Kifüstölés közben csak arra ügyeljünk, hogy 
a szúnyogok mellett nehogy családtagjaink is az 
áldozatok közé keveredjenek valahogy. 

Nyilas 

Lakat kerül a nevelőotthonokra? 
„A legrosszabb család is jobb, 
mint a legjobb nevelőotthon 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Ebből persze arra is követ-

keztethetnénk, hogy javult a 
gyerekek elhelyezésének és el-
látásának színvonala. A nem 
nevelőotthonnak készült, ezért 
nem mindig megfelelő adottsá-
gokkal rendelkező épületekben 
a zsúfoltság valóban enyhült. 
A megyében a tavalyi 430 ne-
velőot thoni férőhely 210-re 
csökkent, de „csak" 154 kisko-
rú gye rmeke t g o n d o z n a k a 
(még lézető) 4 megyei nevelő-
otthonban. A szegedi otthonok 
220 helyét 140 gyermek veszi 
igénybe. Az üres helyek száma 
a hivatásos nevelőszülői há-
lózat belépésével tovább nő. 
Azaz - vélik a számokkal bánó 
szakemberek - az intézmények 
kihasználtásga nem „optimá-
lis". 

A nevelőotthoni hálózat fenn-
tartása indokolatlanul sokba 
kerül - mondják a pénzügyesek. 
Ratkai Imre, a megyei közgyűlés 
alelnöke állítja: a kisebb ottho-
nok bezárásával, a különböző tí-
pusú intézmények helyeinek 
„racionalizálásával" 60 milló fo-
rint helyett 40 millióba kerülne a 
hálózat fenntartása. Az „átszerve-
zés" célja az is, hogy a gyerme-
kek ellátására fordítható pénzt 
közvetlenül a gondozottak kap-
ják, ne pedig a sok kicsi épület 
fenntartására, meg az alkalma-
zottak bérére fordítsák. Jelenleg 
ugyanis 

ü kiadások több mint 
70 százaléka bárra 
megy 
el. így kevesebb jut például a 
nevelőszülői díjazásra, az álla-
mi gondozottak önálló életkez-
désének támogatására. 

A gyerek érdekeit szem előtt 
tartó szakember szerint a leg-
rosszabb család is jobb, mint a 
l eg jobb neve lőo t thon . De a 

számok is azt mutatják, hogy 
az intézményi ellátásnál ol-
csóbb a nevelőszülői elhelye-
zés. Egy nevelőotthonban élő 
kiskorú 385 ezer forint támo-
gatást vesz igénybe, de a költ-
ségvetési törvény alapján csak 
245 ezer forint támogatást kap 
az önkormányzat. A különböz-
zetet az önkormányzatnak kell 
előteremtenie. Ezzel szemben 
egy évben a hagyományos ne-
velőszülői gondozásban lévő 
gyermekre 92 086, a hivatásos 
nevelőszülőknél e lhelyezet t 
kiskorúra 160 ezer forintot for-
dítanak. E tények az intézmé-
nyek számának csökkentése 
mellett kardoskodók érveit sza-
porítják. 

Az önkormányzatok álláspont-
ját jelentősen befolyásolhatja 

a készülő 
gyermekvédelmi 
törvény 
is. E jogszabályt valószínűleg 
még az idén elfogadja az Or-
szággyűlés. A tervezet szerint 
a g y e r m e k v é d e l e m b e n erő-
teljesebb lesz a központi irá-
nyítás, változik a szakmai hát-
tér. A gyermekekről való gon-
doskodás, az intézményi elhe-
lyezés a települési önkormány-
zatok dolga lesz. A gyermekek 
ellátására fordítható normatívát 
viszont megosztják a központ 
(a minisztérium) és a települési 
önkormányzat között. A Nép-
jóléti Minisztérium számítása 
szerint egy, az állami gondos-
kodásra bízott fiatal átlagban 
6 évet tölt a gyermekvédelmi 
hálózatban, s ez idő alatt ellá-
tása 3 millió forintba kerül. 
így aztán az önkormányzatok 
anyagi okok miatt is a család-
ban való nevelés, s egyéb „ol-
csóbb" megoldások megvalósí-
tásában lesznek érdekeltek. Ez 
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a várható tendencia sietteti a ne-
velőotthoni hálózat sorvadását. 

Kérdés viszont, hogy a csa-
ládias nevelésre alkalmasabb 
kisebb intézményeket zárják-e 
be, hogy a nagyobbak marad-
hassanak vagy az állami gon-
dozottak és a fogyatékosok el-
látását szolgáló intézmények 
további funkcióját gondolják 
újra a szakemberek, dr. Bernád 
István, a Miniszterelnöki Hiv-
atal Ifjúságpolitikai Titkársá-
gának főosztályvezetőhelyette-
se szerint 

Európában nem 
a nagy intézményeket 
támogatják. 

A kisebbek ugyanis mozgé-
konyabbak, jobban meg tudnak 
felelni a gondozottak igényei-
nek. Magyarországon is válto-
zott az utóbbi időben a nevelő-
otthonokban élő fitalalok kor-
összetétele, szociális, egzisz-
tenciális státusa és személyi-
ségállapota. Jelenleg elsősor-
ban 3 éves korig, illetve 14-16 
éves kortól kerül nevelőotthon-
ba egy fiatal. Nőtt a halmo-
zottan hátrányos helyzetűek, az 
antiszociális, a deviáns, a kri-
minológiai esetként kezelhe-
tők, a szenvedélybetegek, a sé-
rült idegrendszerűek, a beil-
leszkedési zavarokkal küsz-
ködő fiatalok száma. Az ebből 
következő problémákhoz, a se-
gítség formájának megtalálásá-
hoz a kisebb intézmények köny-
nyebben alkalmazkodnak. 

A Csongrád megyei köz-
gyűlés tagjaira ez utóbbi élet-
szerű, de nem „ésszerű" érvek 
hatottak. De ki tudja: a szíve-
ket mikor keményí t i meg a 
számok hűvössége? 

Üjszásxi Hona 

Választható háziorvosok 
A háziorvosok egy évvel ezelőtt kezdték meg a lakosság betegbiztosítási alapon történő 

ellátását. Az állampolgároknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy megválasszák há-
ziorvosukat, illetve gyermekük háziorvosát. 

A választás megkönnyítése érdekében közöljük a szegedi háziorvosok és házi gyer-
mekorvosok névsorát és rendelési helyét. 

KÖRZETI ORVOSOK 
Körzet Név Szakképesítés 
Acél u. 5. Sisák Gyöngyi 

Helesfai Anna tüdőgyógy. 
Karády István 

Algyő, Zaránd Rózsa 
Egészségház u. 42. Ősy Ibolya 

Tóth Mária belgyógy. 
Bérkert u. 26. Salamon István 

Erdős Margit ált. orvostan 
Budapesti krt. 23. Hamar Judit ált. orvostan Budapesti krt. 23. 

Sövény Márta belgyógy. 
Lengyel Ágnes belgyógy. 
Pördi Nándor seb.+urol. 
Cs. Szabó András ált. orvostan 
Baranyai Judit belgyógy. 

Deák F. u. 34. Berend Anikó ált. orvostan 
Lovász Etelka ált. orvostan 

Debreceni u. Hugyecz Edit ált. orvostan 
Fekete Judit tüdőgyógy. 
Grász Ferenc ált. orvostan 
Garas Györgyi 

Dobó u. 41. Kovács Lajos ált. orvostan 
Magdics Lajos 

Feltámadás u. 20. Paróczi Katalin ált. orvostan 
Chappon András belgyógy. 
Stumpf Gábor ált. orvostan 

Hattyas, Gyálarét Tornyai Mária 
József A. sgt. 98. Kelemen Katalin belgyógy. 

Kajtár György ált. orvostan 
István Béla belgyógy. 
Horváth Adél üzemorvos 

Korda u. 5. Fülöp Katalin üzemorv.tan 
Rosti Ince 

Kk.-dorozsma Faragó József belgyógy. 
Negyvennyolcas u.26. Juhász Erzsébet 

Szirtesi Zoltán ált. orvostan 
Scbwanner János 

Korondi u. 5. Boros Mária belgyógy. 
Szabó László 

belgyógy. 

Bezzegh Ilona ált. orvostan 
Kukovec Nana u. 1. Lakatos Erzsébet belgyógy. 

Földesi Mária 
belgyógy. 

Madách u. 2. Beck János 
Györffy Adrienn belgyógy. 
Félegyházi Klára belgyógy. 
Szojka Zsolt ált. orvostan 

Mihálytelek Csemovszky Erzsébet 
Vörös Hadsereg u.3. 
Ortutay u. 4. Korom László psychiatria 

Szeghalmi Zoltán ált. orvostan 
Vratán Edit belgyógy. 

Párizsi krt. 42. Farkas Mária 
Rétey Ágnes belgyógy. 
Balázs Mária labor+belgy. 

Petőfi sgt. 65. Berecz Árpád ált. orvostan Petőfi sgt. 65. 
Tichy-Rács Csaba szülész,nőgy. 

Rókusi krt. 33. Széli Margit ált. orvostan 
Szabó Mária belgyógy. 

Ságváritelep Mohai Márta ált. orvostan 
Szabadkai u. 29. 
Szőreg, Szerb u. 8. Csergő Tibor ált. orvostan 

Kisházi József ált. orvostan 
Tápé,Honfoglalás u.30. Lábodi László ált. orvostan 
Tápé Szilárd András ált. orvostan 
Budai Nagy A. 85. 
Tisza L. krt. 97. Gál Julianna ált. orvostan 

Hervay Hella ált. orvostan 
Vadas M. u. 10. Janka János ált. orvostan 

Körzet 
Lugas u. 4. 
Oskola u. 25. 
Ortutay u. 
Csongrádi sgt. 81. 
Acél u. 5. 
Ortutay u. 
Kossuth L. sgt. 31.B. 
Kossuth L. sgt. 31.B. 
Csongrádi sgt. 81. 
Tápé, Honfogl. u. 30. 
Debreceni u. 10-14. 
Rókusi krt. 35. 
Budapest krt. 23. 
Csongrádi sgt. 63. 
Csongrádi sgt. 63. 
Szőreg,Szerb u.40. 
Algyő,Egészségház u. 
Korondi u. 5. 
Korondi u. 5. 
Korondi u. 5. 
Budapesti krt. 23. 
Kk.dorozsma.Balajti u. 
Kk.dorozsma.Balajti u. 
Szabadkai u. 29.-
Vörös Hadsereg u. 
Mátyás tér 18. 
Mátyás tér 18. 
Debreceni u. 10-14. 
Vadas Márton u. 14. 
Kálvária tér 21. 
Kálvária tér 21. 
Rókusi krt. 35. 
Tisza L. krt. 20. 
Tisza L. krt. 20. 
Debreceni u. 10-14. 
Rókusi krt. 25. 

KÖRZETI GYERMEKORVOSOK 
(Valamennyien gyermekgyógyász-szakképesítéssel rendelkeznek) 

Név 
Gárdián Erzsébet 
Molnár Amália 
Csereklyei Erzsébet 
Győrfy Mária 
Tihanyi Ildikó 
Gáli Ágnes 
Endrődi Márta 
Udvardi Judit 
Rudas Magdolna 
Szilágyi István 
Hegedűs Ágnes 
Muráti Katalin 
Kovács Rózsa 
Nagy Czirok Eszter 
Fenyvesi Marianna 
Zlatarov Mária 
Molnár Mária 
Pákozdy Magdolna 
Krokker Gizella 
Makó Gabriella 
Újvári Ágnes 
Vizi Ilona 
Czakó Attila 

Mocsai Eszter 
Prágai Ágnes 
Molnár Adrienne 
Szabó Ervin 
Bíró Julianna 
Halászi Katalin 
Szabó Ida 
Blazsovszky Matild 
Ilyés Mária 
Mátis Éva 
Szurdi Mária 
Kováts Ildikó 


