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Adventi gála 
belgyógyászatért 

• Szegedi szegények: a város figyel rájuk 

A segélyek 877 milliója 

Pályaválasztási 
fórum 

Az idősek klubjának szolgáltatásait közel négyszáz szegedi veszi igénybe. (Fotó: Schmidt Andrea) 

• DM-információ 
A szegedi kórház belgyó-

gyászati osztályának javára 
jótékonysági adventi gálamű-
sort rendeznek holnap, szom-
baton délután 3 órakor a 
Dómban. Közreműködik: a 
Radnóti Miklós Gimnázium 
nagykórusa, Illés Mihály ve-
zényletével, a Liszt Ferenc 
Kamarakórus, Czifra Kriszta, 
Dobos Katalin, Galkó Bence, 
Jakab Tamás színművészek, a 
fuvolista Dobcsányi László, 
Égető Mária orgonista , az 
énekes Széli Bernadett, az 
Akropolisz tánccsoport, Kerek 
Attiláné vezetésével, a Sep-
Team énekegyüttes, Weninger 
Richárd és a Weiner kamara-
kórus. A műsorra jegyek 1000 
forintos árban vásárolhatók a 
színház Kárász utcai jegyiro-

• Munkatársunktól 
Az érvényben lévő jogsza-

bályok rendelkeznek a pálya-
választási tanácsadásról - de 
csak általánosságban. A gya-
korlat pedig nem felel meg - a 
kor követelményeinek. A pá-
lyaválasztási tanácsadás mai 
feladatait vette számba az a 
fórum, melynek tegnap adott 
otthont a Csongrád Megyei 
Munkaügyi Központ. 

A továbbtanulás és pálya-
választási tanácsadás a vilá-
gon mindenhol alapvetően is-
kolai keretek között történik. 
Áz itthoni rendszer azonban 

• Munkatársunktól 
A kárpátaljai árvízkáro-

sultak megsegítésére rendez-
nek koncertet december 27-
én a Budapest Sportcsarnok-
ban, melyen többek között 
fellép a Bikini, a Beatrice, 
Bródy János, Demjén Fe-

dájában, a városi kórház orvo-
si könyvtárában, valamint a 
Tisza Lajos körúti rendelőin-
tézet titkárságán. 

A város több pontján elhe-
lyeznek adományládákat azok 
számára, akik bármilyen 
összeggel támogatni tudják a 
belgyógyászat megsegítésére 
szervezett akciót. Fel lehet ad-
ni csekken is pénzt a kórház 
Posonyi Ignác Alapítványá-
nak számlájára, amelyről el-
különítik a belgyógyászati 
osztály javára érkezett össze-
get. Szívesen vesznek az osz-
tály betegeinek jobb közérze-
tét, az ápolók munkáját segítő 
bármely felajánlást. A számla-
szám: 11735005-20333175 a 
csekkre íiják rá: Posonyi Ig-
nác Egészségügyi Intézmény-
fejlesztő Alapítvány. 

jelentős fejlesztésre szorul. 
Erre alapulhat a lakosság egé-
szét érintő komplex életút-fej-
lesztési program. 

Tehát a továbblépést az eu-
rópai gyakorlat követése je-
lenti. A humán erőforrások 
fejlesztését szolgáló nemzet-
közi információs rendszer 
munkájában az elmúlt év ok-
tóberétől hazánk is teljes jogú 
tagként vesz részt. A vállalt 
feladatok eredményes teljesí-
tése érdekében Szegeden 
megkezdte működését a ma-
gyar Európai Pályainformáci-
ós Központ. 

renc, a Magyar Rádió Kama-
razenekara, Kim Nóvák, Ho-
hó, a Skorpió, a Republic, 
Sinkovics Imre, a Kormorán 
és Sebestyén Márta. Jegyek 
kaphatók: a PÁHOLY Jegy-
irodában (Deák Ferenc u. 
28-30.) 

Megyek az önkor-
mányzathoz segélyért. 
Aligha lepődnek meg so-
kan azon, ha szomszéd-
juk ezzel a mondattal kö-
szön el tőlük, hiszen Sze-
geden 1995-ben még 
csak 65 ezer, tavaly pe-
dig több, mint 80 ezer 
ügyben intézkedett a vá-
rosháza népjóléti irodája. 
De vajon van-e elegendő 
pénze a város önkor-
m á n y z a t á n a k ahhoz , 
hogy ne csak az akták 
gyűljenek a hivatal pol-
cain, hanem segíteni is 
tudjon Szeged szegénye-
in? Többek között e kér-
désre is kértük a választ 
Majláthné Lippai Évától, 
a v á r o s h á z a népjóléti 
irodájának vezetőjétől. 

Rendszeres pénzellátás, 
segély, járadék, jövedelem-
pótlék, nyugdíjminimum, mi-
nimálbér, létminimum, sze-
génységi küszöb. Ezekkel a 
fogalmakkal aligha találkoz-
hat az, aki a televíziós csator-
nák szappanoperáiba szerel-
mesedve lesi, miként is há-
nyódnak frissen meszelt vil-
láikban az ábrándos szemű 
milliomosok. Aki viszont bé-
réből és fizetésből élve tévés 
álomvilág helyett a pénztár-
cájában kotorászik, s a na-
gyon leértékelt, „csak nálunk 
kapható...", 30 ezer forintos 
kabátot szeretné megvenni 
havi huszonnyolcezres brut-
tójából, már sokkal értőbb 
bólogatással nyugtázza: bi-
zony ilyen szavakat is kitalál-
tak már. 

80 ezer ügyirat 
De vajon szegény-e a mi 

170 ezer lakosú városunk, 
vagy örülnünk illik, ha más 
települések gondjaival vetjük 
össze a Tisza-parti panaszo-
kat? Erről is kérdeztük Maj-
láthné Lippai Évát, Szeged 
város önkormányza tának 
népjóléti irodavezetőjét, aki 
évek óta nap mint nap szem-
besül a hétköznapok nyomo-
rúságával. 

- Hogy mennyire szegény 
Szeged polgársága? Nem 
könnyű erre megadni a vá-
laszt. Hiszen, ha azt nézzük, 
hogy Csongrád megyében 
hosszú évtizedeken át alacso-
nyabb volt az átlagkereset, 
mint az ország nagy részén, s 
ebből adódóan a nyugdíjak is 
kisebbek, mint a jobban meg-

fizetett, egykoron nehézipar-
ral, s más kiemelt ágazatok-
kal büszkélkedő körzetekben, 
csak azt mondhatom: sok sze-
gedinek van miért panasz-
kodnia. Egyébként ezt tá-
maszt ják alá a számok is. 
Amíg '94-95-ben alig több, 
mint 65 ezer ügyiratot iktat-
tak a városháza népjóléti iro-
dáján, addig tavaly már a 80 
ezret is meghaladta a kérel-
mek száma, s hozzátehetem: 
az idén sem lesz kevesebb. 
Irodánk forgalma is egyértel-
műen mutatja, hogy egyes ré-
tegek elszegényedése tovább 
folytatódott, s ma már messze 
nem elég az, hogy csak hét-
főn és szerdán fogadjuk csak 
az ügyfeleket. Éppen ezért 
péntek kivételével a hét min-
den munkanapján nyitva ná-
lunk az ajtó. S nem csak a 
Széchenyi téren lehet kérel-
meket benyújtani és segítsé-
get kérni, hanem a Kossuth 
Lajos sugárúti, az Alsó kikö-
tő sori, a Keresztöltés utcai és 
a Rákóczi utcai szociális iro-
dában is fogadjuk a kérelme-
zőket. 

• Van-e arról pontos sta-
tisztikájuk, hogy az idén 
például hányan és milyen 
ügyekben kopogtattak 
önöknél? 
- Természetesen minden 

ügyiratot pontosan iktatunk 
és ellátási formánként rend-
szerezünk. így például máris 
mondhatom önnek, hogy 
gyermeknevelési támogatást 
526-an, a munkanélküliek jö-
vedelempótló támogatását pe-
dig havonta 1 ezer 128-an ve-
szik átlagosan igénybe. Míg 
az időskorúak járadékát 96-
an kapják városunkban, addig 
lakásfenntartási támogatást 3 
ezer 250 esetben í tél tünk 
meg. De ennél is jóval na-
gyobb az átmeneti segélyt ké-
rők száma - az év első 11 hó-
napjában 11 ezer 570 eset-
ben, 4 ezer 620 családnak 
utaltunk át több, mint 92 mil-
lió for intot . A felsorol tak 
mellett kérhetnek még a rá-
szorultak, ápolási díjat, rend-
szeres gyermekvédelmi támo-
gatást, temetési segélyt is az 
önkormányzattól, míg példá-
ul a gyermekintézményi térí-
tési díjhoz 1 ezer 280 gyerek 
kapott támogatást. Ez utóbbi 
összege meghaladta a 39 mil-
lió forintot. 

• A felsoroltakból kide-
rült: összeírni is sok, 
hányféle jogcímen utazik 
a segély városunk szegé-

nyeihez. Most már azt is 
megkérdezném, vajon 
mennyi milliót tud költeni 
Szeged önkormányzata 
ezek kifizetésére? 

Mégis, 
mire elég? 

- Mindent összevetve az 
idén eddig kifizetett összeg, 
meghaladva a költségvetés 
650 milliós eredeti előirány-
zatát, elérte a 877 millió fo-
rintot. De azt is tudni kell, 
hogy Szegeden sem csak se-
gélyezéssel segíti a városháza 
a rászorultakat. Megemlíte-
ném, hogy például az Egyesí-
tett Szociális Intézmény 212 
millió forintot kapott, az Acél 
utcai idősek otthonára 96 mil-
liót különített el az önkor-
mányzat a város költségveté-
séből, a Humán Szolgáltató 
Központ pedig - amely pél-
dául a hajléktalanok átmeneti 
szállását, az idősek klubjait, 
vagy mondjuk a népkonyhát 
is működteti - 274 millió fo-
rintos költségvetéssel dolgo-
zik. Szociális célú beruházá-
sokra egyébként 53 milliót fi-
zetett ki a város, felújításokra 
pedig 19 millió forint jutott. 

• Rengeteg pénz mindez. 
Csak azt nem lehet kiol-
vasni a statisztikákból, 
hogy ennyi forint sok, ke-
vés, netán még elég is ah-
hoz, hogy Szeged szegé-
nyei úgy érezzék, törődik 
velük a város? 
- Nézze, szociális ügyek-

ben ma nincs annyi pénz, 
amennyi elégnek bizonyulna 
ebben az országban. Ám ha 
azt vizsgáljuk, hogy a többi 
megyei jogú városban 
mennyit költenek mondjuk 
segélyezésre, Szegedet a költ-
ségvetésben meghatározott 
eredeti összeg, vagyis a 650 
millió forint az élmezőnybe 
emeli. Szombathelyen példá-
ul alig többi mint fele ennyi 
jut a szegények segélyezésé-
re, míg Debrecenben, ahol 
közel ötven ezerrel többen él-
nek, mint a mi városunkban, 
700 mil l ió for int körüli 
összeggel gazdálkodhat a 
népjóléti iroda. 

# Segélyeket említve min-
dig a szegényekről szó-
lunk. Holott Szegeden is 
nagyon sokan úgy vélik, a 
város pénze nem mindig a 
leginkább rászorultak 
pénztárcájába kerül. Azt 
is sokan kifogásolják, 
hogy a segélyforintokat jó 

néhányan hamarabb köl-
tik egy kis testmelegttő 
itókára, mintsem gyerek-
cipőre, netán a háztartá-
suk megerősítésére... 
- Természetesen mi is hal-

lunk ezekről az ügyekről, de 
el kell mondanom: a népjóléti 
iroda nem nyomozó hatóság, 
így aztán nem kutathatunk a 
megsegélyezettek vásárlási 
szokásaiban. Mi egyébként 
sem arra törekszünk, hogy ki-
zárjunk családokat a segélye-
zettek köréből, hanem arra, 
hogy minél több ember kap-
jon támogatás . Az ellátás 
megállapításakor családláto-
gatást végzünk. Természete-
sen arra van módunk, hogy 
utólagos el lenőrzéssel bi-
zonyságot szerezzünk arról, a 
város pénze mire lett felhasz-
nálva. Folyamatos ellátásnál 
lehetőség van a segélyezés le-
állítására, egyes esetekben a 
visszafizetés elrendelésére is. 
Kis létszámú apparátusunk 
ilyen módon is igyekszik a 
társadalmi igazságosságot 
képviselni. 

Karácsonyra 
1600 csomag 

• Karácsonyhoz közeled-
vén, gondolom, szigorú 
ellenőrzések levezénylése 
nélkül is akad éppen elég 
munkájuk... 
- Én nem munkának mon-

danám, hanem jóleső köteles-
ségnek. Ugyanis most éppen 
azon dolgozunk, hogy sike-
rül jön 1 ezer 600 olyan 
csomagot összeállí tanunk, 
amellyel meglephetjük a leg-
inkább támogatásra szoruló-
kat. Egy-egy ilyen ajándék 
értéke megközelíti a négye-
zer forintot, vagyis nem csak 
csokimikulásokra, meg sza-
loncukrokra költünk, hanem 
olyan élelmiszerekre, háztar-
tási cikkekre, amelyek hasz-
nos segítséget nyújtanak a 
mindennapi megélhetéshez. 
Ezeket a csomagokat lesz, 
aki otthon veheti át, mások-
nak kis karácsonyi ünnepség 
keretében adjuk oda. Szeret-
nénk eljutni minél több ma-
gányos, idős emberhez is, 
hogy érezzék: ha nincs is 
olyan családtagjuk, aki kelle-
mes karácsonyt kívánhatna 
nekik, városuk figyel rájuk, 
és számontartja azon polgá-
rait, akiknek a szeretet napja-
iban leginkább szükségük 
van segítségre... 

Bátyi Zoltán 

Veszett róka 
Dorozsmán 

• Munkatársunktól 
Az elmúlt hét végén egy 

veszett róka kóborolt Kis-
k u n d o r o z s m a u tcá in . Az 
Á N T S Z kéri azokat , akik 
megérintették az állatot je-
lentkezzenek az intézetben 
(Szeged, Sólyom utca 2., 
tel.: 475-875), munkaidő-
ben reggel 8-tól 16.30-ig. 

Kossuth 
Tivadar 

kiál l í tása 
• Munkatársunktól 

Kossuth Tivadar, a ne-
ves Szatymazon élő festő-
művész alkotásaiból rende-
ze t t k i á l l í t á s n y í l i k ma , 
pénteken 16 órakor a For-
rás Szá l lóban. A művész 
a lkotása i ró l a megny i tón 
Dlusz tus Imre, a Dé lma-
gyarország főszerkesztője 
mondja el gondolatait. 

Drogsokk-
show 

• Munkatársunktál 
Ma a S i n g - S i n g b e n ér 

véget a november közepe 
óta tar tó Drogsokk prog-
ram. A fiatalok által kedvelt 
szórakoz ta tó cen t rumban 
délután 5 órától középisko-
lás csapa tok ve té lkednek 
egymással. A téma: á kábí-
tószer . A D r o g s o k k s h o w 
este 7-től diszkóval folyta-
tódik, amelynek sztárvendé-
ge a Shygys együttes. 

Jubileumi 
hangverseny 

• Munkatársunktól 
Fennállásának 70. évfor-

dulója a lkalmából rendez 
ünnepi hangve r seny t de-
cember 14-én 17 órától a 
Kamarasz ínházban a Hu-
nyadi János Általános Isko-
la. A műsorban az iskola 
tanulói és tanárai, valamint 
balet t- tagozatos növendé-
kei lépnek fel. 

Radnátis 
s iker 

• Munkatársunktól 
E l s ő h e l y e z é s t é r t el 

Tóth Anett (felkészítő taná-
ra: Vancsó Mariann), a sze-
gedi Radnóti Miklós Kísér-
leti Gimnázium tanulója a 
hét végén Budapesten meg-
rendezet t országos Arany 
János irodalmi versenyen. 

Kulturális 
szoba 

• Tudósítónktól 
Német kulturális szobát 

ava t a n é m e t k i s e b b s é g 
szombaton 11 órakor Sze-
geden, az Osztrovszki utca 
6. szám alatt. A szobát a 
Német Szövetségi Köztár-
saság 10 ezer márkás ado-
mányából szerelték fel. 

A „mensások" 
tesztje 

• Munkatársunktól 
A M e n s a n e m z e t k ö z i 

szervezet kimagasló intelli-
genc iá jú emberekbő l áll . 
Bárki a tagja lehet, aki ki-
váló eredménnyel tölti ki a 
szervezet által összeállított 
IQ-tesztet. A 17 év feletti 
s z e g e d i e k n e k h o l n a p , 
szombaton nyílik arra lehe-
tőségük, hogy részt vegye-
nek egy teszttráson. Az ér-
deklődőket 10 órakor vár-
ják a Kálvária sugárút 14. 
szám alatti Bibliotékában. 

MICSODA 
^ ARAK! 

Í! 
Îtjg Karácsonyi akció december l-jétől 24-éig 

az ország valamennyi Jééé diszkontjában 

Afctios áraink a készlei erejéig érvényesek. 

Jótékonysági 
koncert 


