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Az ügyes gyámügyes elmenekül 
Az állami gondoskodás négy formája 

• Egészségügy: 

Lesz-e címzett 
támogatás? Magyarországon mintegy 

26 ezer gyermekről szülők 
helyett az állam gondoskodik, 
vagyis az adófizetők pénzéből 
nevelik őket. 

• Milyen okok és körül-
mények játszanak közre 
abban, hogy gyermekek 
állami gondozásba kerülje-
nek? - kérdeztük dr. For-
gács László családjogásztól, 
a Népjóléti Minisztérium 
gyámügyi osztályának veze-
tőjétől. 
- Szeretném korrigálni: nem 

állami gondozásról, hanem ál-
lami gondoskodásról van szó. 
Ez gyűjtőfogalom, voltaképpen 
négyfajta állami intézkedési 
formát, gondoskodási lehetősé-
get foglal magába. Ezek egyi-
ke, amikor sürgős segítséget 
igénylő közvetlen veszély áll 
fenn, ami lehet anyagi, maga-
tartásbeli gond a család vagy a 
gyermek oldaláról. Ilyenkor a 
gyámhatóságnak az a feladata, 
hogy a gyermeket ideiglenesen 
intézetben helyezze el. Ebben 
az esetben megmarad a szülő 
felügyeleti joga, a gyámható-
ságnak viszont 60 nap áll 
rendelkezésére ahhoz, hogy 
segítséget adjon a családnak a 
gyermek visszafogadásához. 
Ha valamilyen okból a 60 nap 
alatt ez nem valósítható meg, 
akkor a gyermek úgynevezett 
intézeti nevelt lesz, vagyis ez a 
második állami gondoskodási 
forma. Ebben a változatban a 
szülő felügyeleti joga szünetel, 
az intézeti nevelés idején e 
jogot az intézeti gyám, vagy 

A rendszerváltozással 
egyidőbcn (1989. már-
cius 29-én) alakult meg 
a Nyugdí jasklubok és 
Idősek „Életet az. évek-
nek" Országos Szövet-
sége. A szervezetet létre-
hozó 139 nyugdíjasklub 
vezetője túl a lelkesedé-
sen, az összefogásban 
látta az erőt. Az Orszá-
gos Szövetség ma a fal-
vak és városok 635 
nyugdíjasklubját képvi-
seli. Sok klub van olyan 
településen, ahol ezernél 
is kevesebben cinek. 

- Mozgalmunk a magyar 
társadalmi és politikai élet fon-
tos részévé vált. A je l szó : 
„Életet az éveknek!" t iszta 
gondolat , amely megtette a 
maga hatását. Egy je l lemző 
példa: amikor 10 évvel ezelőtt 
Kárpátalján - Munkácson - az 
ottani idősek e lha tá roz ták , 
hogy nyugdíjasklubot hoznak 
létre, „Életet az Eveknek!" 
néven a lapí to t ták . Mert a 
televízióban 1970-ben e címen 
indított műsoromnak a politi-
kai határok nem szabhattak 
gátat, és az ott élő idős magyar 
testvéreink úgy érezték, hogy 
ennél jobb nevet nem választ-
hatnak a nyugdljaskluhjuknak. 
A műsor 15 éven keresztül 
havonta 1/2-1 óra hosszat fog-
lalkozott a nyugdí jasok 
problémáival. Sajnos 1985-ben 
megszűnt. Nagyszerű lenne, ha 
a mozgalom negyedszázados 
jub i l euma fe l támasz taná a 
sokak által közkedvelt „Eletet 
az éveknek" műsort - mondja 
megggyőzódéssel Knoll István. 
a Szövetség elnöke. 

A szövetség az idősek, a 
nyugdíjasok, a klubok együtt-
működésének erősítésére és 
fejlesztésére törekszik. Mind-
ezt kiegészít i a generációk 
közti "egymással egymásért" 
gondolattal, amelynek szeretne 

annak megbízottja gyakorolja. 
A szülőnek az a feladata, hogy 
tartson kapcsolatot a gyer-
mekkel : lá togassa, küldjön 
csomagot, (rjon stb. továbbá 
törekedjék mielőbb elhárítani 
azokat az akadályokat , ami 
miatt nem tudja gyermekét 
nevelni. A harmadik kategória 
az állami nevelt fogalma. Ide 
tartoznak azok a gyermekek, 
akiknek nincsenek szüleik, 
vagy a szülők lemondtak róluk, 
pontosabban hozzájáru l tak 
ahhoz, hogy gyermeküket egy 
ál ta luk ismeret len személy 
örökbefogadhassa. E csoportba 
tartoznak olyanok is, akiknek 
szülei től a bíróság jogerős 
ítélettel vonta meg a felügye-
leti jogot. Végül az intézeti el-
helyezés képezi az állami gon-
doskodás negyedik válfaját . 
Ezt a szülő kérésére rendelheti 
el a gyámhatóság, többnyire 
olyan átmeneti esetekben, ami-
kor a szülő betegség, kórházi 
kezelés stb. miatt nem tudja 
nevelni a gyermeket és a csalá-
don belül sem talál megoldást. 
A szülői felügyelet ez utób-
binál érintetlen marad. 

Már csak 
formalitás? 

• A romló gazdasági viszo-
nyok erősen érintik a 
családokat. Miként jelenik 
ez meg az állami gon-
doskodás fogalomkörében? 
- Jóllehet a gyakorlat szerint 

az anyagi veszélyeztetettség 

érvényt szerezni a hétközna-
pokban. 

Kétmilliós tagság 
- Megyei szervezeteink át-

fogják az ország kétharmadát -
mondja Knoll István. - Bennük 
több mint 2 millió időskorú és 
nyugdíjas tömörül. A tagszer-
vezetek között ott található a 
nyugdí jasok érdekvédelmi 
szervezeteinek, csoportjainak 
és rétegének szinte valamennyi 
képviselője. A regionális és 
megyei képviseletek (kamarák) 
száma is gyarapodik. 

• Az Idősek Tanácsáról is 
hallani már. Mi ez a tes-
tület? 
- Az Idősek Tanácsát azért 

hoztuk létre, hogy szervezeti 
formát adjunk a falu-város idős 
lakossága és az önkormányza-
tuk együttműködésének. 

• A távolabbi jövő? 

Jövőre: nemzetközi 
találkozó 

- A Nyugdíjasklubok Szö-
vetsége Budapesten rendezi 
meg az „Európai Idősek I. 
Baráti Találkozóját", 1996. jú-
nius 15-18 között. A rendez-
vény fővárosi eseményei t 
követően Magyarország sok 
városában, falujában kfnálunk 
programot a találkozó résztve-
vőinek. Külföldről é rkező 
nyugdíjas barátaink megismer-
kedhetnek a magyar tájakkal, a 
világhírű magyar népművé-
szettel (mzsikával, dallal, tánc-
cal, faragással , kerámiával , 
kézimunkával stb.), a történel-
mi és művészeti értékekkel s 
tapasztalhatják a magyar em-
berek vendégszeretetét, élvez-
hetik a hfres magyar ételeket és 
italokat. Találkozhatnak ma-
gyar és más országbeli kortár-
saikkal, s ez bizonyára új bará-
ti kapcsolatok kiépüléséhez is 
vezet. Hiszen társra, jóbarátra 
az idős embernek éppúgy 
szüksége van - sőt, még in-
kább - mint a fiataloknak. 

Mérő Éva 

önmagában nem jelenik meg 
okként, ám az egyre rosszab-
bodó gazdasági helyzet követ-
keztében mind gyakoribb a 
halmozott veszélyeztetettség: a 
szülők kü lönböző morál is , 
kriminális problémái, alkoho-
lizmus, kritikus lakáskörülmé-
nyek együtt teszik szükségessé 
a gyámhatósági in tézkedé-
seket. Miközben a körülmé-
nyek rosszabbodtak, az anyagi 
lehetőségek az érintett ható-
ságok kezében az 1974. évi 
szinten maradtak. Emellett a 
vonatkozó jogszabályokat is az 
élet alaposan túlhaladta; aligha 
lehet mit kezdeni azzal a pont-
tal, hogy a gyámhatóság védő-
óvó intézkedés keretében a 
szülő munkahelyét keresse 
meg, nem beszélve arról, hogy 
a Hazafias Népfronthoz fordul-
jon. Mára a gyámhatóságoknak 
nincs módjuk ahhoz, hogy a 
szükséges óvó-védő segítséget 
megadják , ez csupán egy 
formális lépésre szűkült; Írás-
ban figyelmeztetik a szülőt. 
Ahogyan romlanak az életvi-
szonyok, úgy szűkülnek a 
hatóságok cselekvési lehető-
ségei, anyagi támogatást adni 
nem tudnak. 

• Milyenek a személyi fel-
tételek a gyámügyi mun-
kában? 
- Erre a területre nálunk 

nincs képzés, családjogászt, 
gyámügyest nem képeznek. 
Akik idekerülnek, bár azonnal 
kellene a speciális ismeretek-
kel rendelkezniük, csupán 3-4 

• Ma délután 15 órától az 
Orvostudományi Szakbizottság 
Ápolástudományi Munkabi-
zottsága tudományos ülésén 
„Az ápolástudomány fejlődé-
sének trendjei Svédországban" 
címmel, angol nyelvű tolmá-
csolással kísért előadást tart 
Jan Ake Mjureke, a jönköpingi 
egyetem kutatója. 

Április 26-án 10.30 órától a 
SZAB, a JATE Álta lános 
Nyelvészeti Tanszéke és Ma-
gyar Nyelvészet i Tanszéke 
kooperációjában emlékülésre 
kerül sor Károly Sándor szü-

AZIFIÓSÁGI 
HÁZBAN 

ma: 17 órakor Ter-
mészetbúvár klub. Egy 
zoológus kenyai élmé-
nyei. Előadó: dr. Janisch 
Miklós zoológus ; 18 
órakor: A fekete lyukból a 
mennybe...?! Beszélgetés 
Pajor Tamással, az Amen 
együt tes énekesével . 
Előtte Xantus János 
„Rocktérítő" cfmű filmjét 
vetítik; 

holnap: 16.30 órától 
ingyenes jogi tanácsadást 
tart dr. Szokol Márta; 17-
től v ideóklub - angol 
filmek eredeti nyelven: 
Howards End (r.: Andrew 
Marcus, 1993); 

Varga Bernadett textil-
művész kiállítása. 

MA 
A 4. OSZTÁLYBAN 

ANYANYELVET TANÍTÓ 
P E D A G Ó G U S O K N A K to-
vábbképzést szervez a megyei 
Pedagógiai Intézet 14 órától az 
Arany János Álta lános 
Iskolában (Kukovecz N. u. 
4 - 6 . ) . Téma a vers taní tás . 
Bemutató óra és konzultáció. 
Tanít: Kónya Lászlóné. 

INGYENES JOGSEGÉLY-
S Z O L G Á L A T működik az 
I f júsági Információs és 
Tanácsadó Szolgálatnál (Arany 

év alatt , a gyakor la t során 
tesznek azokra szert. 

Kellene a törvény 
Az élet azt mutatja, hogy 

akiben nincs erős hivatástudat 
az hamarosan e lmenekül e 
pályáról, fizikailag, lelkileg 
erősen megterhelő ez a feladat 
és még veszélyes is. A gyám-
hatósági munka egyben jogi 
munka, hiszen jogszabályokkal 
kell dolgozni, védve a gyerme-
kek vagyoni helyzetét, ingat-
lanokkal , társasági szerző-
désekkel is szükséges foglal-
kozni. Csakhogy az ország 
3000 önkormányza táná l a 
gyámhatóságokon dolgozók 
közül csupán 200 fő rendel-
kezik jogi végzettséggel, szép 
számmal vannak viszont, akik-
nek csak általános iskolájuk 
van. Ehhez járul az a körül-
mény, hogy a kisebb tele-
püléseken ezt a feladatot más 
igazgatási feladat mellett látják 
el. 

• Milyen társadalmi segí-
tőkre támaszkodhat a csa-
ládvédelem és a gyámügy? 
- Sajnos egyre fogyatkoz-

nak a családsegítő szolgálatok, 
de a társadalmi szervek önkén-
tes humanitárius tevékenysége. 
A hazai gyermekvédelemről 
sokat beszélünk, de keveset 
teszünk. 

• Tudtommal a gyermek-
védelmi törvény jó ideje hú-
zódik. Ebben mi várható? 
- Valóban tíz éve alakul a 

gyermekvédelmi koncepció. 
Idén márciusban tárgyalta a 
kormány. Feltételezhető, hogy 
ebben az évben továbbra sem 
születik meg a törvény, amely-
nek k idolgozásá t eddig is 
e lsősorban gazdasági okok 
hátráltatták. 

Di. Takács Ilona 

le tésének 75. évfordu ló ja 
apropójából, s ezen a magyar 
nyelv leírásának újabb mód-
szereiről cserélnek eszmét az 
előadók és hallgatók. A két-
napos rendezvény előadói 
között nemzetközileg elismert 
magyar nyelvészek szerepel-
nek, s t i sz te legnek Károly 
Sándor munkásságának. - 19 
órától a Genetikai Munkabi-
zottság Ifjúsági Tagozatának 

DM 

János u. 7 „ tel. : 310-310) . 
14-16 óráig. 

A FŰ-VÉSZ-KLUBBAN 
16 órakor kézműves műhely. 

NAGYOTHALLÓK FI-
G Y E L M É B E ! 15 órától 
klubfoglalkozás lesz a Bartók 
tér 4. szám alatti klubhelyi-
ségben. Program: kabaré 
délután. 

A LEGYÉL A BARÁTOM 
KLUBBAN (Kossuth L. sgt. 
53.) 16 órától előadást ren-
deznek A környezetkárosító 
hatások jelentkezése környeze-
tünkben, a környezetvédelem 
feladatai címmel. 

A VIDÁM PARKBAN 18 
órától az Ernő Band játszik. 

FALUDY GYÖRGY költői 
estjét rendezik meg a JATE 
BTK épületében, az Auditó-
rium Maximumban 19 órakor. 
Házigazdák: Antal Zsolt és 
Barna Béla. 

HAVAS JUDIT előadómű-
vész estje 19 órától a Bartók 
Béla Művelődési Központban; 
Földes Mária; A séta. Emlékek 
a gyermekkorból és a 
holocaust időszakából. 

AZ ARANY RÓZSAKE-
RESZT SZELLEMI ISKOLÁ-
JA előadásokat tart a Bartók 
Béla Művelődési Központban 
19 órakor Miért hal meg az 
ember? A hamis kundalini 
tüze. A nagy lépés az új életbe 
cfmmel. 

A szegedi önkormányzat 
közgyűlése határozatban dön-
tött arról, hogy milyen egész-
ségügyi kormányzati céltámo-
gatásra nyújt ja be igényét a 
város. Csenke László alpolgár-
mestertől megtudtuk , hogy 
Szeged több száz millió forint 
értékben nyújtott be kérelmet. 
Még az előző önkormányzat 
kezdte el azt a kórházrekonst-
rukciót, melyet a mostani vá-
rosvezetés is folytatni kíván. 
Ennek érdekében a város a 
költségek bizonyos részét - ez 
átlag nyolc százalék körül van 
- állja, ezt az összeget a költ-
ségvetésben ilyen cfmszó alatt 
hagyták jóvá a képviselők. A 
klímarekonstrukció első üteme 
már lezaj lot t (saját erőből , 
negyven millió forint érték-
ben), s így - ha folytatódik a 
program - nemcsak a nyári 
klimatizációra van lehetőség, 
hanem a steril levegő befújá-
sára is. Ez pedig egy modern 
kórházban alapvető követel-
mény. 

További fe ladat az l - e s 
kórház alagsorának és hom-

soron következő ülésén aktuá-
lis kérdések megvitatása szere-
pel. 

Április 27-én 14 órától a 
Neveléstudomány i-Pszicho-
lógia Szakbizottság Részké-
pesség-Zavarok Felderí tése 
Munkabizo t t sága fé léves 
tevékenységük értékeléseként 
az elvégzett szűrések eredmé-
nyeit beszél ik meg, s kör-

JAKAB HEDVIG orgona-
hangversenyét rendezik meg 
19 órakor az alsóvárosi Feren-
ces Templomban (Mátyás tér). 

A SZOTE KLUBBAN 20 
órától Cseh Tamás , Másik 
János Levél a nővéremnek 2. 
című koncertje. 

A JATE KLUBBAN - a 
f rancia művészet i hét 
rendezvényei - 20 órakor Le 
Café de l'Absurde - színházi 
előadás francia nyelven; 18 és 
20.30 órakor: v ideómozi -
Epeijes Károly sorozat: Turné. 

A TAMÁSI ÁRON KLUB-
BAN 20 órakor: Vastyúk is 
talál szeget. Szemezgetés az 
abszurd humor gyöngy-
szemeiből . E lőadja Laár 
András, Dolák-Saly Róbert; 22 
órakor: Videomozi: Egerek és 
emberek. 

HOLNAP 
M A D A R Á S Z KLUB 17 

órától a Bartók Béla Műve-
lődési Központban. Vezeti: dr. 
Molnár Gyula. 

lokzatának, valamint a szakor-
vosi rendelő in téze t te l jes 
r ekons t rukc ió ja is. A I l-es 
kórházban a kiürítő pavilon 
beázásra (télt tetőterét kell 
beépíteni - erre is kért címzett 
támogatást a város. Régóta 
húzódó dolog az önálló patho-
lógia osztály kiépítése, hiszen 
a kórháznak nincs saját szövet-
tani laboratóriuma. Az erről 
való döntés azonban az egész-
ségbiztosítási pénztár nyilatko-
zatától, támogatási hajlandósá-
gától függ. 

Az emlí te t t támogatás i 
kérelmeket az önkormányzat 
évente beadta, viszont nem 
szakmai okokból , hanem 
forráshiány miatt elutasították 
az igényt. Ezen célok megva-
lósítását viszont csak központi 
támogatással érdemes felvál-
lalni. 

Csenke László úgy lát ja , 
hogy ha igényük 40 százalékát 
teljesítik, akkor elégedettek 
lehetnek. A pályázatok elbírá-
lására nyár végén, ősz elején 
kerül sor. 

A.L. 

vonalazzák a további fe l -
adatokat. 

Április 28-án 10 órától, a 
Kémiai Szakbizottság Analiti-
kai és Környeze tvéde lmi 
Munkabizottsága a Környezet-
és Természetvédelmi Kutatási 
és Oktatási Regionális Cent-
rummal együ t tműködve az 
„Arzénveszély"-ről rendez an-
kétot , melyen 12 e lőadás 
hangzik el. 

A VIDÁM PARKBAN 18 
órától Lagzi Vilcsi, a Kopasz 
és a Többiek játszanak. 

AZ AURA természetgyó-
gyász klubban (Kálvária sgt. 
14.) 18.30 órától A szellem 
legyőzi az anyagot c fmű 
előadást ha l lga tha t ják meg 
Boros Imre klubvezetőtől. 

RÓKUSI ORGONAESTÉK 
- Hans Eckart Schlandt 
(Brassó) hangversenye 19 
órakor kezdődik a Rókusi 
Katolikus Templomban. 

A TAMÁSI ÁRON KLUB-
BAN 19 órától j azz -es te t 
rendeznek. 

A JATE KLUBBAN 20 
órától Le Troisieme sexe de 
Boris Vian - a JATE színjátszó 
csoportjának előadása francia 
nyelven; 18 és 20 .30-kor 
videómozi: Csapd le csacsi! 

A FŰ-VÉSZ KLUBBAN 
(Fésű u. 4.) a Krisztus utolsó 
megkísér tése c fmű f i lmet 
vetítik 20 órától. 

AZ ALKOTÓHÁZ 
(Árbóc utca 1-3.) fog-

lalkozásai: holnap 15-18 
óráig fazekas szakkör 
(felnőtteknek), hímzés. 

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS 
Szeged, Bécsi krt. 36. 

Tel.: 323-609 

HOMLOKZAT 
* vakolatok 
* festékek 
* vékonyvakolatok 
* hőszigetelő vakolatok 
* kiszef lőzővakolat 
* gép i vakolatok 
* lábazatvakolatok 

• Szövetségben a nyugdíjasklubok 

„Életet az éveknek!" 
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NE KERESGELJEN! 
S Z E G E D , STEFANIA 10 . , SAJTOHAZ 
ITT FELADHATJA HIRDETÉSÉT, 
REGGEL 7.TÖL ESTE 7-IG! d̂ LM agyarország 

A Szegedi Akadémiai Bizottság hírei 

PROGRAMAJÁNLAT 


