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Nem csak a segély segíthet 

A népjóléti iroda új vezetője: Majláthné Lippai Eva. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

szakát, s ezt követően az Ál-
lamigazgatási Főiskola szo-
ciálpolitikai szakigazgatás-
szervezői szakát. Végül az 
ELTE-n az elsők között kap-
tam meg a szociálpolitikusi 
diplomát. A népjóléti iroda 
vezetői posztjának elnyeré-
séig a SZOTE-n tanítottam 
társadalom- és szociálpoliti-
ka-elméletet. 

• A szegények táborának 
növekedésével, a szociális 
kiadások csökkenésével, 
magyarán: a szociális se-
gítségnyújtás lassú elle-
hetetlenülésével egy idő-
ben mi motiválta arra, 
hogy egy, a segélyosztás-
ra hivatott iroda vezetését 
megpályázza? 

- Az én koncepcióm ép-
pen az - s ez a korszerű szo-
ciálpolitika alapelve - , hogy 
nem a segélyosztásra kell 
épülnie a szociális támoga-
tásnak- Egy jól működő szo-
ciálpolitikai rendszerben 
nem a pénz az elsődleges és 
a legcélravezetőbb segély-
nyújtási forma. Az egyszeri 
segély ugyanis nem oldja 
meg a rászoruló problémájá-
nak gyökerét. Ma átsegít a 
bajon, de az alapprobléma 
holnap újra jelentkezik, nem 
is szólva arról, hogy a pénz-
segély igen alacsony össze-
gű, nem képes követni az 
inflációt, következésképpen 
nem tudja elérni a célját. 
Mindezek okán a szociális 

A Csongrád 
Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Köz-
művelődési Bizott-
sága kiállítást ren-
dez Nóvák András 
festőművész alko-
tásaiból. A meg-
nyitóra szeptember 

Kiállítás 
g rendőrségen 
14-én 15 órai kez-
dettel kerül sor a 
Szegedi Rendőrka-
pitányság előcsar-

nokában Szeged, 
Párizsi krt. 16-22. 
szám alatt. A kiál-
lítás megtekinthető 
szeptember 14-től 
29-ig ügyfélfog-
adási idő alatt na-
ponta 7.30-tól 
15.30-ig. 

Borminösítö-verseny 
Mórahalmon 

Tóth Blanka Zita szeptember 8-án, 16 óra 28 perckor 
jött a világra, 3200 grammal. 

Édesanyja Farkas-Csamangó Gyöngyi, 
édesapja Tóth Béla (Szeged). 

Szántai Péter István szeptember 8-án, 
19 óra 35 perckor született, 3300 grammal. 

Édesanyja Zámbó Mariann, 
édesapja dr. Szántó István (Szeged). 

Hencz Ádám szeptember 11-én, 16 óra 21 perckor 
jött a világra, 4100 grammal. Édesanyja Palotás Zsófia, 

édesapja Hencz Imre (Szeged). 
Oláh Lili szeptember 12-én, 8 óra 5 perckor született, 

3700 grammal. Édesanyja Daka Erika, 
édesapja Oláh Attila (Szeged). 

Szász Krisztina szeptember 12-én, 10 óra 20 perckor 
jött a világra, 4050 grammal. Édesanyja Petri Etelka, 

édesapja Szász Gábor István (Szeged). 
Mortonyosy Gábor Tibor szeptember 11 -én, 

17 óra 42 perckor született, 3300 grammal. 
Édesanyja Bónai Erzsébet, 

édesapja Mortonyosy Tibor (Szeged). 
Juhász Dominik szeptember 12-én, 

6 óra 45 perckor jött a világra, 3650 grammal. 
Édesanyja Ottlik Erika, 

édesapja Juhász László (Zsombó). 
Kardos Laura Csenge szeptember 12-én, 
8 óra 45 perckor született, 3650 grammal. 

Édesanyja Baumann Laura, 
édesapja Kapdos Sándor (Szeged). 

Szívből gratulálunk! 

• Világsztárokkal, jam-sessionokkel 

Kanizsai jazz-fesztivál 
Holnap zenés felvonulás-

sal kezdődik és vasárnap éj-
szaka Szakcsi Lakatos Béla 
koncertjével ér véget a kani-
zsai jazz-fesztivál. A Sze-
gedtől alig több mint negy-
ven kilométerre lévő határon 
túli kisvárosban négy napig 
szól majd' mindenhol - mo-
ziban, parkban, fürdőben, 
Tisza-parti mólón - ez az 
élő, pulzáló és intenzív mu-
zsika. A fesztivált jazzfotó-
kiállítások és - természete-
sen, ahogy az ilyenkor illik -
jam sessionok színesítik 
majd. A közreműködők kö-
zött található Dresch Mi-
hály, Benkő Róbert, Mákó 
Miklós, Geröly Tamás, Me-
zei Szilárd, Valentina Cesn-
jevar, Johannes Bauer, Sza-
bados György és a Magyar 
Királyi Udvari Zenekar, va-

lamint a Kurina/Tűzkő kvin-
tett. Pénteken este két fekete 
amerikai világsztár is szín-
padra lép. Mai Waldron 
(zongora), akit hangszerén 
az utolsó klasszikusnak tar-
tanak és Steve Lacy (szaxo-
fon), a kortárs zene egyik 
meghatározó alakja. A duóra 
mély hatást tett Thelonius 
Monk életműve. 

A koncertekre, illetve a 
jam sessionokra öt dinár 
(150-200 forint) a belépő. 
Szegedről reggel fél 6-kor, 
illetve 12.30-kor indul autó-
busz Kanizsára. Onnan pe-
dig 8.30-kor, illetve 17.30-
kor jön vissza Szegedre. A 
busz minden nap közleke-
dik. A menetjegy ára: 300 
forint. 

Sz . C. Sz. 

Sorozatunkban a városi 
önkormányzat újonnan kine-
vezett irodavezetőit mutat-
juk be. Esetünkben nemcsak 
új vezetőről, hanem új irodá-
ról is szó van, hiszen eddig a 
népjóléti iroda két „tagoza-
tot" foglalt magába: a szociá-
lis- és az egészségügyi cso-
portot. Mostantól kettévál-
nak, s a népjóléti önálló iro-
daként végzi tovább a szociá-
lis ügyekkel kapcsolatos 
munkáját. Az immáron önálló 
iroda vezetői tisztét - pályá-
zat útján - Majláthné Lippai 
Éva nyerte el. 

• Az egyetlen külső pá-
lyázó volt a népjóléti iro-
davezetői posztra, ami 
azért meglepő, mert aki-
nek nincs közigazgatási 
gyakorlata, ritkán me-
részkedik rögtön vezetői 
posztra ilyen kényes terü-
leten, mint a szociális 
szféra. 
- Éppen azért pályáztam, 

mert úgy érzem, megfelelő 
eméleti felkészültséggel ren-
delkezem ahhoz, hogy ki-
próbáljam a gyakorlatot, s 
kivált azt, hogy a szociális 
elvek élnek-e, alkalmazha-
tók-e, s miként - a minden-
napokban. Meglehetősen 
messziről és más irányból 
indultam, amire eljutottam 
addig, hogy a szociális terü-
let pillanatnyilag elérhető 
legmagasabb végzettségével 
rendelkezem. Érettségi után 
közel 10 évig az egészség-
ügyben dolgoztam, a Zöld 
Sándor utcai rendelőintézet 
belgyógyászatán voltam 
asszisztens, majd elvégez-
tem az Orvostovábbképző 
Egyetem Főiskolai Karának 
egészségügyi szakoktatói 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Mint dr. Békési Imre fő-

igazgatótól megtudtuk, fel 
kellett áldozni valamennyi 
betöltetlen álláshelyet; 
összesen 12-en nyugdíjba 
mentek, öt oktatónak lejárt a 
határozott időre szóló szer-
ződése. Nem kellett egytelen 
nem nyugdíjkorú és nem ha-
tározott időre szerződött ok-
tató állását sem megszüntet-
ni. Tény azonban, hogy a 
maradóknak jelentősen meg-
növekedett az óraszáma. 

A főiskolán - mint min-
den felsőoktatási intézmény-
ben - folyton számolnak 
mostanában: a normatív álla-
mi finanszírozásra készülve 
számos adatot gyűjtöttek 
össze. A főigazgató szerint 
ezekből az is látszik, hogy a 
JGYTF az ország egyik leg-
olcsóbban képző intézmé-
nye. 

Akárcsak a két egyetem 
(a JATE és a SZOTE elbo-
csátásairól lapunkban már 

Számottevően gyengítette 
a termékdíj törvény hatását 
az alkalmazására kiadott mi-
niszteri rendelet. Ennek oka 
- hangzott el a Hulladék 
Munkaszövetség (Humusz) 
sajtótájékoztatóján - , hogy a 
környezetvédelmi miniszter 
a rendelet kiadása előtt meg-
állapodást kötött az ipar kép-
viselőivel. így például míg a 
műanyagok kötelező vissza-

olvashattak információkat), 
a Szegedi Élelmiszeripari 
Főiskola is rosszabbul járt, 
mint eredetileg számították. 
Mivel a Kertészeti Egyetem 
karaként működik, az anya-
intézményt sújtó elvonásból 
kénytelen-kellétlen osztoznia 
kellett. A megtámadott mi-
nisztériumi számítások sze-
rint pedig nemhogy elvonni, 
hanem hozzáadni kellene a 
költségvetéséhez: az oktatói-
hallgatói arány alapján mint-
egy 40 millió forint hiányzik 
a SZÉF büdzséjéből. Ehhez 
képest most 8,3 milliót von-
tak meg tőlük, ez összesen 
21 álláshely elvesztését je-
lentette. Felmondtak 3 
nyelvtanárnak, egy kollégiu-
mi nevelőtanárnak, egy ok-
tatónak; hárman nyugdíjba 
mentek. A hallgatói létszám 
ugyanakkor az idén is nőtt, a 
nappali tagozatosok száma 
immár 650 feletti. 

S. E. 

gyűjtési, újrahasznosítási 
arányát a nyugati országok-
ban 65 százalékban határoz-
zák meg, addig a rendelet 
Magyarországon jövőre 
12,5, 1997-re 25 százalékos 
arányt ír elő. A szabályozás 
alapján 8 százalékos vissza-
gyűjtéssel, újrahasznosítás-
sal a cégek akár a termékdí-
jak 80 százalékára is kaphat-
nak kedvezményt. (MTI) 

Szeptember 24-én (vasár-
nap) szüreti mulatságot ren-
deznek Mórahalmon, amely-
nek keretében a hagyomá-
nyoknak megfelelően bormi-
nősítő versenyt is tartanak fe-
hér és vörösbor kategóriában. 
A szervezők kérik az érdek-

MA 
A PEDAGÓGIAI INTÉ-

ZETBEN (Közép fasor 1-3., 
114-es terem) 13 órától Phi-
lip Glover angol-, 15 órától 
Krámli Györgyné tart rajz-
tanároknak továbbképzést. 

PSZICHOLÓGIAI TA-
NÁCSADÁST tartanak 
15-17 óráig az Ifjúsági Iro-
dában (Arany J. u. 7.); az 
Amiga Klub foglalkozása 17 
órakor kezdődik. 

A MAHARISHI-féle 
transzcendentális meditáció 

szférában tevékenykedőknek 
egyéb más megoldásokat, tá-
mogatási formákat kell kí-
nálnunk az embereknek, 
amelyek a rászorultak sorsán 
jobbítanak. A legfontosabb-
nak azt tartom, hogy a bajba 
jutott embert a helyzete javí-
tását illetően számos olyan 
információhoz juttassuk, 
amelyek birtokában a későb-
biekben is boldogulni képe-
sek. Azokra a stratégiákra 
kell megtanítani az embere-
ket - s itt most elsősorban 
nem a rokkantakra, az idős 
emberekre gondolok, hanem 
a még aktivitásra képesekre 

amelyek a problémameg-
oldásukat segítik. 

• Ez elméletben nagyon 
szépen hangzik, de az 
emberek elsősorban 
pénzre, azonnali támoga-
tásra számítanak, ha baj-
ba jutnak, s nem stratégi-
ai képzésre. 
- Információadás alatt én 

azt értem, hogy a hozzánk 
segítségért fordulókat meg-
ismertessük azoknak a lehe-
tőségeknek a körével, ami-
ket igénybe vehetnek sorsuk 
jobbítása, helyzetük javítása 
érdekében. Nagyon sokszor 
éppen a nem tudás, a lehető-
ségek ismeretének hiánya 
szab gátat annak, hogy vala-
ki kiléphessen egy számára 
nehéz, és megoldhatatlannak 
látszó helyzetből. 

• Hogyan festene ez a 
mindennapok gyakorla-
tában? 

lődő bortermelőket, bormin-
táikat szeptember 20-ig küld-
jék el a mórahalmi művelő-
dési ház címére. Nevezési díj 
nincs, a versennyel kapcso-
latban felvilágosítást, további 
információkat a 381-25l-es 
telefonszámon lehet kérni. 

Központ Kertbarátkörének. 
AZ AURA TERMÉ-

SZETGYÓGYÁSZ KLUB-
BAN (Kálvária sgt. 14.) 
18.30 órától Látogatóban 
egy Szeged környéki ufó-bá-
zison címmel Boros Imre 
klubvezető tart előadást. 

RÓKUSI ORGONAES-

- Kiragadott példákat tu-
dok csak sorolni, hiszen 
minden egyes ember eseté-
ben más és más a segítség-
nyújtás lehetősége és formá-
ja. Az eddigi gyakorlat lát-
ványos változtatása lesz, 
hogy a népjóléti irodán a 2 
napos ügyfélfogadási idő 4 
napra bővül, tehát majdnem 
egész héten fogadjuk a segít-
ségre szorulókat. Külön ügy-
félszolgálati irodát alakítunk 
ki, ahol kulturált körülmé-
nyek között lesz arra mód, 
hogy munkatársaink fogad-
hassák az „ügyfeleket". Arra 
törekszünk, hogy a város 
több szociális intézményé-
ben - például az idősek 
klubjaiban, szociális ottho-
nokban - is lehetőség legyen 
a segítségnyújtással kapcso-
latos információk megszer-
zésére, s ne kelljen ezekért 
az ügyfélszolgálati irodára 
bejönni. Munkatársaimmal 
arra törekszünk, hogy ki-
szolgáljuk a szociálisan 
rossz helyzetben élőket. 
Ugyanakkor igényt tartunk 
arra, hogy az önkormányzat 
nem irodánkban dolgozó 
szakemberei - jogászok, 
közgazdászok - nekünk 
nyújtsanak segítséget szakte-
rületüket illető kérdésekben. 

• Az egészségügytől im-
máron külön vált népjó-
léti irodának milyen fel-
adatai maradtak? 
- A szociális törvényben 

megfogalmazott vala-
mennyi, pénzben, illetve ter-
mészetben nyújtott ellátás, a 
lakásvásárlási és -támogatási 
hitelekkel kapcsolatos dön-
tések, és a közmunkával 
kapcsolatos szervezés tarto-
zik a jövőben hozzánk. 

K . K . 

Csoportok 
a Tabánban 

A Tabán Családsegítő 
Közösségi Ház októbertől is-
mét indítja díjmentes cso-
portjait. Felnőtteknek Gor-
don szülői eredményességi 
tréning, egészségvédő jóga, 
önismereti csoport, autogén 
tréning, életreformklub és 
nyitott nyugdíjasklub. Gye-
rekeknek: egészségvédő jó-
ga, autogén tréning, tanulás-
módszertani tréning, iskolák 
igénye alapján kihelyezett 
preventív egészségmegőrző 
foglalkozások választható 
témakörökkel. Bővebb felvi-
lágosítás és jelentkezés szep-
tember 30-ig. Kereszttöltés 
u. 13. Telefon: 326-636. 

Dave Robinson a személyi-
ségtípusokról. 

HOLNAP 
INGYENES JOGI TA-

NÁCSADÁST tart 14-18 
óráig dr. Csepregi Tamás a 
United Way Eszperantó utca 
1. szám alatti irodájában. 

Az idén felvételt nyerhet-
nek a 6-7 éves gyerekek a 
Szeged Táncegyüttesbe: a 
táncolni vágyó lányokat és 
fiúkat, illetve a szüleiket 
részletes felvilágosítással 
várják az együttes székházá-

igazda: Poór Zsolt. 
KOZMO ARKANUM 

Táncolni jé! 
ban (Kálvária sgt. 14.). 
Személyesen szeptember 20-
án, délután 4 órakor lehet je-
lentkezni. 

szakkör és csuhéfo-
nás 16-tól 20 óráig. 

/i ENERGO-THERM Kft. 
f Á , Fütingáruk, Pelgrin, Zanussi gáztűzhelyek, hűtőgépek, 
i w i klímaberendezések, Zanussi és Whirlpool mosógépek. 
A F VOGEI.-NOOT radiátorokra RENDKÍVÜLI, 
^ 48°/o-OS KEDVEZMÉNY! 

Szeged, Budapesti krt. 37. T./fax: 485-650 

\ 

ÉPÍTŐANYAG 
Térburkoló kövek, vlzszigelő anyagok 

THERWOOLIN hőszigetelők 
Falazó-,burkoló-, vályogtégla 

ÉS OLTOTT MÉSZ, CEMENT 

ÉPÍTŐANYAG 
KERESKEDÉS 
Szeged, 
Bécsi k r t 36. 
Tel / fax : 
(62) 323-609 

A U T O V E Z E T E S ! 
3 0 % elméleti kedvezménnyel! 
Tanfolyam indul szeptember 19-én, 
16 órakor a Gábor Dénes 
Szakközépiskolában, Mars tér 14. 
J e l e n t k e z n i lehet : Botló A u t ó s i s k o l a , M a r s tér 20. 

N y i t v a : 9 - 1 7 - i g T. : 3 2 5 - 0 8 3 

A Hulladék Munkaszövetség 
bírálja a rendeletet 

AZ IFMSA6IHAZBAN 
ma: 16.30-kor in-

gyenes jogi tanácsa-
dást tart dr. Szokol 
M á r t a ; 17 ó r a k o r 
Videóklub: Egy szo-
b a l á n y napló ja (r.: 
Luis Bunuel); 

ma é s h o l n a p : 
eM. Soós György fo-
tókiállítása és Pata-
ki Ferenc g ra f iká i -
nak kiállítása. 

programajánlat 

és TM-Sidhi módszer ismer-
tető előadás 17 órakor lesz 
az Arany János Általános Is-
kolában (Kukovecz Nana u. 
4-6.). 

KERTBARÁTOKNAK: 
Időszerű munkák a kisker-
tekben címmel Ónozó Fe-
renc tart előadást 18 órától a 
W n e t n Íz D a I o ÁJn írül A/inni 

TEK - Nyírő Gábor (Várpa-
lota) hangversenye este 7 
órakor kezdődik a Rókusi 
Katolikus Plébániatemplom-
ban. Közreműködik: Lőrincz 
László blockflőtén. 

A JATE KLUBBAN 17 
órakor boogie-woogie tánc-
klub; 19 órakor Te milyen 
vasv? címmel előadást tart 

ÉGRE NYÍLÓ ABLAK -
a filmet 15 órától vetítik a 
JGYMK nyugdíjas klubjá-
ban (Kossuth L. sgt. 53.). 

GYÓGYÍTÓ KEZEK 
címmel Simái Mihály tart 
előadást a reikiről, 16 órától, 
a Bálint Sándor Művelődési 
Házban. 

A JATE KLUBBAN 17 
órától az Arizóniai álmodo-
zók című filmet vetítik. Utá-
na zenehallgatás: Bijelo 
Dogme; 21-03-ig nosztalgi-
aHiili niriAneófTAUzol T-I ÓT 

KLUB. A lélek segíti elő a 
gyógyulást címmel Benárik 
Ádám asztrológus tart elő-
adást 18 órától a Juhász Gyu-
la Művelődési Központban. 

AZALKOTOHAZBAN 
Árbóc u. 1-3. 
m a : 1 5 - 1 8-ig 

hímzés, 16-20 óráig 
kosárfonás; holnap: 
fazekas szakkör fel-
n ő t t e k n e k 1 5 . 3 0 -
18 .30- ig ; f a f a r a g ó 


