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Tizenötmillió a baksi romaprogramra 

Esélyt a d n a k 
a b e i l l e s z k e d é s r e 

Elhunyt Morvay Sándor 
Újságíróként, a hatvanas évek máso-

dik felétől pedig szerkesztőként dolgozott 
a Délmagyarország szerkesztőségében 
hatvankét esztendős koráig, akkor ment 
nyugdíjba, de nem a tétlenségbe, mert 
évekig szerkesztette még a Démász-újsá-
got. Fiatalon szegődött az „acélhegyű ör-
dög,, szolgálatába Makón, Koncsek Lász-
lót tartotta mesterének, és a Maros-par-
ti városból Szegedre, a nagy múltú Dél-
magyarország redakciújába vezetett út-
ja, ahol sok mindent megélt, átélt és ki-
bírt. Szerkesztőnek lenni egy napilap-
nál nagy lelki teher is. O hozzáedződött 
ehhez az embernyüvő, dohányfüstös, éj-
szakába nyúló munkához, a kikerülhe-
tetlen sajtóhibákhoz, a folyton változó, de 
sohasem kiszámítható munkahelyi lég-

körhöz. Sajátos humorával és munka-
bírásával tűnt ki a redakcióban. Makói 
„inaséveit" leszámítva a Délmagyaror-
szág szolgálatában futotta be hírlapírói 
pályáját. S beírta nevét a lap történeté-
be.' 

Tizennégy éve, hogy megszerkesztet-
te az utolsó újságoldalt és elbúcsúzott a 
Délmagyartól. Rövid betegség után, het-
venhat esztendősen, október 17-én, szer-
dán reggel bevégezte földi pályafutását. 

Szegeden, a Belvárosi temetőben no-
vember 5-én, hétfőn délelőtt 10 órakor kí-
sérik majd utolsó útjára rokonai , is-
merősei, és egykori pályatársai. 

Nyugodj békében. Isten veled, Morvay 
Sanyi! 

B. Gy . Gy . 

Fagylaltot „süt", libamájat tárol a makói feltaláló 

Ellesték az ötleteit? 

Lovas Zsigmondné a közjegyző által igazolt irat tanúsága szerint huszonegy napig tárolja a májat, 
s negyven napig a húst - plusz öt fokon. (Fotó: Karnok Csaba) 

Tizenötmillió forint, 
vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült a 
Baksi Altalános Iskola és 
Óvoda , miután sikerrel 
pályázott az elmúlt évben 
meghirdetett Phare-prog-
ramra. Az uniós pályázat 
elsősorban a halmozot-
tan hátrányos helyzetű, 
roma fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének elősegí-
tését célozta meg. Bakson 
jelentős a roma lakosság 
aránya. 

Gyermekek, szülők, peda-
gógusok, de mondható, hogy 
Baks teljes lakossága lehet a 
részese annak a programsoro-
zatnak, amely uniós támoga-
tással valósul meg a község-
ben, tudtuk meg Thán Judit-
tól, a baksi iskola igazgatójá-
tól. A főként roma gyerme-
kek társadalmi beilleszkedé-
sét elősegítő projekt megva-
lósítására ez év szeptembe-
rétói 2002. július 31-ig kerül 
sor. Ennek költségeit a „Zele-
no D r o m " címmel hirdetett 
Phare-pályázatra benyújtott 
programjukkal elnyert 15 mil-
lió forintnyi támogatásból fe-
dezik. Mindennapi tapasztalat 
- hangsúlyozta az igazgató 
hogy a nehéz beilleszkedniük 
a tá rsada lomba azoknak a 
fiataloknak, akik lehetőség 
hiányában az alapvető kultu-

rális javakból sem részesül-
hetnek. Ezért a társadalmi el-
várásoknak sem tudnak meg-
felelni. Évtizedeken át szem-
érmes hallgatás övezte ezt a 
problémát . Ma szerencsére 
már más a helyzet, véli Thán 
Judit. Egyre természeteseb-
ben esik szó a arról, hogy a 
hátrányos helyzetű fiatalok 
számára is esélyt kell terem-
teni arra, hogy környezetük 
befogadja őket. Véleménye 
szerint ez lehet az egyik alap-
ja annak, hogy fe lnőt tként 
könnyebben ju thas sanak 
m u n k á h o z . Erre azonban 
külső segítséggel kell felké-
szíteni őket, illetve családja-
ikat. Ezért a program össze-
állításánál kollégáival, Mol-
nárné Csepregi Zsuzsanná-
val és Jeneiné Vidács Mári-
ával azt is szem előtt tartot-
ták, hogy a pedagógusok is 
megismerjék a más kultúrá-
ból érkezett gyermekek mo-
tivációját, gondolkodásmód-
ját. Enélkül ugyanis nem tud-
ják elfogadtatni és elsajátít-
tatni velük a többségi társa-
dalom szabályait. Márpedig 
ez éppen be i l l eszkedésük 
megkönny í t é se é rdekében 
nagyon fontos, hangsúlyoz-
ta Thán Judit . A Phare-pá-
lyázat elbírálásánál - többek 
között - ezen szempontok is 
döntó szerepet játszottak. Az 
uniós támogatás ugyanis az 

esélyegyenlőség biztosítást 
kívánta elősegíteni. 

A baksi program részleteiről 
szólva az igazgatónő elmond-
ta: nyolc témakörben foglal-
ták össze megvalósításra váró 
feladataikat. Elsősorban pozi-
tív példákkal szeretnék igazol-
ni, hogy a karrier lehetősége 
adott a roma fiatalok számára 
is. Ezért kiemelkedő cigány 
származású személyiségeket 
hívnak meg a faluba. A fej-
lesztő program keretében pe-
dig a tanulási zavarok me-
gelőzését, logopédiai terápia 
alkalmazását tűzték ki célul. 
Emellett a tanulók erdei isko-
lában, valamint rendhagyó 
ének- és irodalomórákon vesz-
nek részt. Az elnyert pénzből 
úszásoktatásra is futja majd. 
A szabadidő hasznos eltöltésé-
re játszóházat, kézművestábort 
szerveznek. Ez kapcsolódhat a 
tehetséggondozási, pályavá-
lasztást elősegító programhoz. 
A lelki zavarok, a szenvedély-
betegségek megelőzése, a tes-
ti higiénét fejlesztő programok 
megvalósítása azonban elkép-
zelhetetlen a felnőtt családta-
gok bevonása nélkül. Ezért 
mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy a szülők akadé-
miáján és a Thomas Gordon 
módszerein alapuló szülői ha-
tékonysági tréningen minél 
többen részt vegyenek. 

N . Rácz Judit 

Kikelt a csirke az egy éven 
át húsz fokon tárolt tojásból a 
makói Lovas Zsigmondné la-
boratóriumában. A tojást tartó-
sítószer nélkül tartotta, de erről 
mi nem tudtunk meggyőződni. 
Csak a hivatalos papírokra ha-
gyatkozhattunk. Miután azon-
ban megettük a fagylaltot , 
amely kívül forró volt, belül 
pedig jéghideg, hinni kezdtük 
a szomorú makói asszony sza-
vait, aki megmutatta a találmá-
nyairól szóló dokumentumo-
kat, a szabadalmi hivatal ira-
tait, meg a határozatokat is, 
amelyek mentességet biztosí-
tanak számára a licencdíj fize-
tése alól, tekintettel vagyoni 
helyzetére. 

„Ne lepődjenek meg, elég 
rossz állapotban lévő házban 
lakom!", mondta a telefonban. 
És láthattuk, ez is igaz. 

A makói asszony megerősí-
ti, a panírozott, sült fagylalt 
és a tároláshoz használt folya-
dék sem tartalmaz egészségre 
káros anyagokat. Mint ahogy 
a többi eljárás is mentes a ká-

Munkatársunktól 
Szeged ad otthont a csütör-

tökön kezdődött II. orvos-jo-
gász kongresszusnak. A há-
romnapos tanácskozást Bart-
ha László polgármester nyi-
totta meg a városháza díszter-
mében, a tanácskozás ma és 
holnap a Forrás Hotelben foly-
tatódik. Az orvosjogász kong-
resszuson elhangzó előadá-
sok az egészségügyi rendszer 

Könyvek 
Munkatársunktól 

Jótékonysági könyvgyűjtés 
indult a szegedi Márton Áron 
Szakkollégiumban lakó hatá-
ron túli magyar hallgatók 

ros adalékoktól. A fagylaltra 
van gyártási engedély is, állí-
tólag még piaca is lenne. Saj-
nos, ez idáig nem talált ko-
moly gyártót. 

- Később olyan eljárást kí-
sérleteztem ki, amelynek révén 
tartósítószer nélkül lehet tá-
rolni a húst, a belsőségeket. A 
libamájat huszonegy napig tá-
rolom, ötfokos hűtőben, a hús-
féléket pedig negyven napig. 
Ezzel kapcsolatban itt vannak 
az állomás által végzett vizs-
gálatok eredményei. Kicsit hü-
lyén éreztem magam, amikor 
a nyakkendős menedzserek kí-
séretében bevonultunk a tizen-
négy napos májjal a köz-
jegyzőhöz, mert én ugyan tud-
tam, hogy a kísérlet sikerülni 
fog, mások azonban nem hit-
tek benne. De hát, itt a doku-
mentum. Ezután variáltam a 
tojással, s az eljárásnak kö-
szönhetően egy év múlva is 
alkalmas volt emberi fogyasz-
tásra. Ugyanezt az eljárást egy 
módosított összetételű folya-
dékkal alkalmaztam testek tá-

jelenlegi működésének hibáit 
taglalják, s arra a kérdésre ke-
resik a választ, a jövőben mi-
lyen változtatásokra van szük-
ség ahhoz, hogy az egészség-
ügy megfelelően lássa el fel-
adatát. A kongresszus másik 
fő témaköre a betegjogok. 
Igazságügyi orvosszakértők, 
betegjogi képviselők, illetve 
ügyvédi irodák képviselői tar-
tanak e témáról előadásokat. A 

határon 1 
könyvtára számára. Az akciót a 
Hálózat a Szabad Információért 
Alapítvány, a Hökkentő és a Tű 
című diáklapok munkatársai 
kezdeményezték. Feleslegessé 

rolására is. Nekem nincs fehér 
egerem, de most hasznát vet-
tem, hogy ilyen rossz házban 
lakom, mert sok egeret fogott 
a fogó, és ezeket a testeket is 
hosszú ideig tudom tárolni, 
anélkül, hogy megromlanának 
a szövetek, vagy, hogy valami-
lyen szaga lenne a testnek, il-
letve a folyadéknak. Ha bele-
gondolunk abba, hogy az ilyen 
testeket formaldehidben szok-
ták tárolni, ami büdös is, rá-
adásul a tüdőt is károsítja, ez 
is hasznos találmány. De ki-
dolgoztam egy sebkezelési el-
járást is. Csak hát a szabadal-
mi hivatalon, meg az ügyvéde-
men kívül - aki ingyen segít -
más segítséget nem kaptam -
mondja a feltaláló. 

Lovas Zsigmondné eddig 
két céggel jutott el a tárgyalá-
sig. Ám egyikkel sem tudott 
megállapodni. Neveket nem 
mond, mert ügyvédje ezt taná-
csolta. 

- Szerintem engem becsap-
tak a menedzserek. A Gellért 
szállóban volt egy bemutató, 

kongresszus zárónapján az 
egészségügy aktuálpolitikai 
kérdéseiről rendeznek vitafó-
rumot, amelyre a pártok kép-
viselői kaptak meghívást. Az 
orvos-jogász kongresszuson a 
fekvőbeteg-intézmények, il-
letve a szakrendelők vezetői, 
háziorvosok valamint az or-
vosjoggal foglalkozó ügyvédi 
irodák képviselői vesznek 
részt. 

* • • 

vált könyveiket és jegyzeteiket 
az újságok szerkesztőségében 
vagy a Szegedi Tudománye-
gyetem könyvtárában adhatják 
le a hallgatók és az oktatók. 

amikor háromszáz darab fagy-
laltos rolót sütöttek meg, és 
vittek be. Hamar elfogyott, és 
ott már azt mondták, megvan 
a gyártó is. Aztán az az úr, aki 
először lelkesen fölkeresett, 
írt egy levelet, amiben közöl-
te: nincs tovább értelme az 
együttműködésünknek. Ez a 
cég az enyémhez hasonló töl-
tött rolót gyártja is azóta. Én 
azonban nem tudok semmit 
sem bizonyítani... Ehhez ma-
gánnyomozó kellene, és labo-
ratórium. 

Egy másik céggel a hústá-
rolásra kötött volna megál-
lapodást, és gyakorlati lag 
ugyanígy járt. A cég az ó eljá-
rásához hasonló módon hozza 
forgalomba a frissen vágott 
húsokat, de az sem biztos, 
hogy ez az ő módszerével 
megegyezik. Lovas Zsigmond-
né most fokhagymát pucol, 
napszámban. Ebből van némi 
pénze. Közben azonban abban 
bízik, valamelyik találmányá-
ra sikerül gyártót találni. 

B. A . 

A z Év t a n í t ó j a 

Munkatársunktól 
A Tanítók a Gyermekekért 

Egyesület által szervezett or-
szágos tanítási verseny ered-
ményét tegnap hirdették ki a 
szegedi városháza dísztermé-
ben. A kiskunhalasi Raffainé 
Fazekas Aranka lett az Év ta-
nítója, aki az emlékplaket t 
mellett százezer forintos juta-
lomban is részesült. A Szeged 
tanítója címet Kerepeczki At-
tiláné, a szegedi Zrínyi Ilona 
Általános Iskola tanítója nyer-
te el. A zsűri kiemelt, második 
díját a Sándorfalvi Általános 
Iskolából érkezett Gémes Jó-
zsefné vehette át, aki egyben a 
Gyermekekért díjat is meg-
kapta. Harmadik helyen Jenei 
Marianna, a szegedi Béke Ut-
cai Általános Iskola tanítója 
végzett. Egy iskola, ahol jól érzik magukat a roma gyerekek. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Orvos-jogász kongresszus 

MKB Európa Kötvény 
„A" sorozat: 91 napos futamidő, 9,65%* éves kamat 
„B" sorozat: 182 napos futamidő, 9,50%* éves kamat 
„C" sorozat: 365 napos futamidő, 9,25%* éves kamat 
„D" sorozat: 1274 napos futamidő, változó kamatozású" 
„E" sorozat: 736 napos futamidő, változó kamatozású" 
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