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Tágabb teret kérnek 
lapunk olvasói 
Dicsérték és bírálták a Délma-
gyarországot és a Délvilágot a 
szegedi Közéleti Kávéház hétfői 
estjén, amelyen a törzstagok Sze-
tey András főszerkesztőt faggat-
ták. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ez volt a Közéleti Kávéház 1529. 
estje - mondta a nagy hagyományú 
beszélgetéssorozat dokumentáto-
ra, jogos büszkeséggel, s a szavai-
ban a nem leplezett kéréssel, hogy 
ezentúl lapunk is figyelmesebben 
dokumentálhatná a kávéházi es-
ték eseményeit. Szetey András fő-
szerkesztő nem látta ennek aka-
dályát. 

Miért nem tart fogadónapot a 
szerkesztőség vezetője? - szólt a 
kérdés, amely mögött az az igény 
bujkált, hogy a város és vidéke leg-
nagyobb példányszámú napilapjá-
val szorosabb kapcsolatokat óhaj-
tanak az olvasók. Ugyanez nyilvá-
nult meg annak firtatásában, hogy 
ki dönt az olvasói levelek sorsáról 
és miként, s vajon miért nem jelen-
het meg a jelenleg szokásosnál több 
írás az újság „fogyasztóinak" tollá-
ból. Ugyanez az igény világlott ki 
azoknak a szavaiból is, akik rögtön 
megírandó témákat javasoltak Fog-
lalkozzunk többet a nyugdíjasokkal! 
A rendőrökkel - no nem a főrend-
őrökkel, hanem az utcákon szolgá-
latot teljesítő beosztottakkal, akik 
a fölszólaló szerint a legnehezebb 
munkát végzik, ám ezzel nem áll 
arányban a bérezésük. írjunk vég-
re boldog családokról, ne csak a 
szerencsétlen páriákról... És lehes-
sen a véleményre is reagálni.. Ez 
a kultúra, a szellemi alkotóerő vá-
rosa, mondta a neves művészet-
történész, s azt kérte számon, mi-

ért nem jelenik meg több művé-
szetkritika. 

Dicsérő szavak is elhangzottak 
persze, ám Szetey András a szak-
ma diktátuma szerint inkább a bí-
rálatokra reagált. A magyar nyelv 
helytelen használatát illusztráló, 
mi tagadás, fájóan hosszú idézet-
listától aligha volt elragadtatva, de 
mert a saját hasonló listája, vall-
juk meg, hosszabb, a szerkesztősé-
gi gárda e téren való megerősítését 
helyezte kilátásba. A témajavas-
latokat köszönte, az olvasói leve-
leknek nagyobb terjedelmet ígért, 
azt azonban nem szeretné, mond-
ta, ha az újságírók névvel vállalt vé-
leményeit „igazítanák helyre" az ol-
vasók az övékkel - ez lenne a lex 
Répássy, működésben. Amelyet 
pedig a közelmúltban nem talált el-
fogadhatónak az Alkotmánybíró-
ság. Fölsorolhatatlan, mi minden-
re voltak kíváncsiak a kávéházi 
törzstagok, közügyektől a sze-
mélyesekig. Vaskos spirálfüzeté-
ből az est moderátora, Szilágyi Ár-
pád olvasta persze a legtöbb kér-
dést, de igen aktív volt a közönség 
is. Mibe került a főszerkesztő au-
tója? Vannak-e titkok a mai újság-
írásban? Milyennek találja a 
Budapestről idekerült újságíró a 
szegedi embereket? Miért lakik 
Domaszéken? Miért jelent meg 
„túl nagy" fotó Kuncze Gáborról? 
Miért nem foglalkozik az újság 
Churchill szerepével a második vi-
lágháborúban? Minek emelni a lap 
árát? Van-e a főszerkesztőnek ellen-
sége és irigye? Igaz-e, hogy költö-
zik a szerkesztőség? 

Nos, maradunk. Szegeden a Ste-
fánián, a sajtóházban leszünk ez-
után is és remélhetőleg egyre több 
előfizető postaládájában - búcsú-
zott a kávéház vendége. 

Szetey Andrást, lapunk főszerkesztőjét (balról) Szilágyi Árpád 
kérdezte. Fotó: Káinok Csaba 

Halló, itt az ünnepi 
lelkisegély 
Sokan úgy gondolják, a karácsonyhoz, a szilveszterhez közeledve egy-
re többen sodródnak lelki válságba. Rosszul érezhetik magukat példá-
ul azok, akik egyedül vannak és nincs kivel ünnepelniük. A makói te-
lefonos lelkisegély-szolgálat vezetője, dr. Benyovszky István az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján cáfolja ezt a vélekedést, ám állítja: munká-
juk ilyenkor is van bőven. 

A hosszú évek óta sikeresen működő, szakmailag is elismert makói 
telefonos lelkisegély-szolgálat (telefonszáma: 212-515, 249-529) az el-
múlt egy esztendőt csendes munkával töltötte. A csoport működése az 
elmúlt években többször is veszélybe került, ez azonban szerencsére ma 
már a múlté. Szakmai vezetője, dr. Benyovszky István örömmel újsá-
golta, hogy az önkormányzat jóvoltából helyiséggondjaik is megoldód-
tak. Az önkéntesekből álló, gondosan felkészített és kiképzett társaság 
így a munkára koncentrálhat. Tennivalójuk pedig van bőven, mert - mint 
köztudomású - éppen a Dél-Alföld az a régió, ahol a legtöbben küsz-
ködnek különböző mentálhigiénés zavarokkal. Ennek egyik jele az ön-
gyilkosságok magas száma. 

A telefonos lelkisegély-szolgálatok többek között ezeket a válsághely-
zeteket képesek megelőzni. Az elmúlt években a makói csoport is jó né-
hány lelki krízisben lévő embernek nyújtotta azt az utolsó szalmaszá-
lat, amiben meg tudott kapaszkodni, vezetőjük szerint már az is segít-
séget jelenthet, hogy valaki meghallgatja a vonal túlsó végén beszélőt. 
A beszélgetés után a hívó általában megnyugszik, egy kicsit más szem-
szögből látja helyzetét és már ez is elég a túléléshez. Ám a szolgálat ve-
zetője nem osztja azt a vélekedést, hogy karácsony táján megszaporod-
nának a hívások. Éppen ellenkezőleg: ebben az időben az átlagosnál ke-
vesebben keresik a szolgálatot. A szakpszichiáter úgy gondolja, az ün-
nepeknek egyfajta megtartó erejük is van. 

SZABÓ I M R E 

Szegeden nincs önálló fertőtlenítő állomás 

Fertőzések és veszélyek 
Számos alkalommal szállítanak 
a mentők, olykor a rendőrök fer-
tőzött beteget a különböző egész-
ségügyi intézményekbe. Télen 
nagyobb problémát jelent azok-
nak a személyeknek az ellátása 
és fogadása, akiknek higiéniája 
igencsak kívánnivalót hagy ma-
ga után. A vastagabb ruházat 
több kosznak és kórokozónak ad 
helyet. A kórházban dolgozók-
nak naponta kell fertőzésve-
széllyel szembenézniük, a város-
ban ugyanis nem működik önálló 
fertőtlenítő állomás. 

- A gennyes, fertőző bőrelváltozás-
sal kezelt emberek is ugyanabba 
az ellátó rendszerbe kerülnek, 
mint a többi beteg. Az egészség-
ügyi intézetekben nem megoldott 
az ilyen személyek fertőtlenítése 
- nyilatkozta lapunknak Zentay 
Attila, a szegedi mentőállomás 
főorvosa. 

Az orvos nélküli mentőautók 
személyzete a területileg illetékes 
kórház belgyógyászati osztályára 
szállítja az utcán talált, és általá-
ban fertőző bőrbetegségben szen-
vedő hajléktalan betegeket, ha az 
érintett ittas, akkor a II. kórház 
addiktológiai osztályára. Egyik in-
tézmény sincs felkészülve a 
fogadásukra, nincs lehetőség elő-
zetes fertőtlenítésre. A mentőau-
tót minden alkalommal fertőtle-
nítik. 

A szegedi, II. számú belgyógyá-
szati klinika ambulanciáján dolgo-
zó nővér, Jancsó Ilona elmondta, 
hogy nemcsak a hajléktalanok, 
hanem a tanyán élő, idős emberek 
egy része sem törődik a tisztálko-
dással. 

- Az ambulancián csak kézmo-
sási lehetőség van. Az egyik éj-
szaka legalább 35 bolhát szedtem 
le magamról. Nagyon nagy szük-
ség lenne egy rendes fürdetőre -
panaszolta a nővér. 

Az erősen ittas személyeket a 
rendőrség és a mentők is a II. kór-
házba szállítják. Temesvári Beáta, 
a pszichiátriai osztály vezetője sze-
rint a városnak szüksége lenne 
egy detoxikálóra is a fertőtlenítő ál-
lomás mellett. A kórház ugyanis 
nem rendelkezik az ilyen szemé-
lyek ellátásához szükséges eszkö-
zökkel. A nem ritkán agresszív ré-
szegek ellátásakor valós fizikai és 

A hajléktalan magányossága... Miskolczi Róbert 

fertőzésveszéllyel kell szembenéz-
nie az itt dolgozó ápolóknak amel-
lett, hogy az osztályon fekvő bete-
geket is el kell látniuk. 

Amennyibe jogsértést követ el 
egy erősen elhanyagolt külsejű 
személy, s a rendőrség őrizetbe ve-
szi, akkor a fogdában való elhelye-
zés előtt orvosi vizsgálaton esik 
keresztül - tudtuk meg Németh 
Károly alezredestől, a Csongrád 
megyei Rendőr-főkapitányság köz-
biztonsági főigazgatójától. A tisz-
tálkodásra lehetőség nyílik az őr-
sön, ha szükséges, tiszta ruhával 
is el tudják látni az őrizetest. - A 
fogda veszélyes üzem, az össze-

zárt emberek között mindig na-
gyobb a fertőzésveszély - fogal-
mazott a rendőrtiszt. 

Az ANTSZ Csongrád megyei 
főorvosának helyettese, Kovács 
Ferenc elmondta, hogy annak-
idején, még a „Köjál", működte-
tett fertőtlenítő állomást Szege-
den, ami megszűnt, ugyanúgy, 
mint a „kényszermosdatás" lehe-
tősége. 

- Aki nem akarja, azt nem lehet 
megfürdetni - mondta a szolgálat 
helyettes vezetője, és hozzátette: 
nekik nincsenek előírt kötelezett-
ségeik, feladatuk főként a szakta-
nácsadás. 

A Bajai úti hajléktalan szálló ré-
szeként működik egy fertőtlení-
tő, a mentők azonban nem szál-
líthatják az állomásra, majd onnan 
vissza az elhanyagolt betegeket. 
Az ott dolgozó fertőtlenítő szakem-
ber, Pontét Miklós elmondta, hogy 
évente 50-60-szor veszik igénybe 
a fertőtlenítő fürdőt a betérő haj-
léktalanok, nyáron kevesebben, 
télen többen. Majláthné Lippai 
Eva, az önkormányzat szociális 
irodájának vezetője lapunknak 
nyilatkozva elmondta, hogy a vá-
ros nem tervezi egy fertőtlenítő 
állomás felállítását. 

W. A. 

Kínában is bizonyított Csíky, aki órákat vett kőfaragásból, hogy le ne égjen 

Négy paprika - márványból 
Táncolt a szentesi Csíky László, 
mert génjeiben hordozza székely 
elődei táncait. Dalolt, mert fiatal 
korában énekelni is tanult. Ifjakat 
megszégyenítő gyorsasággal mász-
ta meg a magas hegyeket a hatva-
nadik születésnapjához közeledve, 
mert aktívan sportolt régen, meg 
edzősködött az atlétáknál. Segít-
ségére volt a betegeknek, mert vá-
lasztott hivatása orvos. Történt 
mindez Kínában, meit a szentesi al-
kotót a világ legjobb szobrászai kö-
zött jegyzik. A Changchunban ren-
dezett szimpóziumra 1200 pályá-
zó küldte el munkáját, és közülük 
59 szobortervet fogadott el a zsű-
ri. Csíky ötletét az első helyre so-
rolták. Csak hát azt az elképzelést 
meg is kellett valósítani úgy, hogy 
sohasem faragott márványt. 
De Csíky László nem adta fel, őt 
nem olyan fából faragták. Most 
meséli, hogy a nyáron, mielőtt elu-
tazott Kínába, órákat vett a helybe-
li kőfaragómestertől, Bárányi Lász-
lótól, ám máshoz is beállt tanonc-
nak Ez kellett ahhoz, hogy ne hoz-
zon szégyent a hazájára, bár ő nem 
fogalmazott ilyen szentimentáli-
san, amikor élményeiről számolt be 
szentesi tisztelőinek. Sokan vol-
tak, mi tagadás. Nem úgy, mint a 
távoli Changchunban, ahol a szob-
rászok világtalálkozójának ünne-
pi megnyitóján csak két magyar 
„sorakozott" fel. Csíky azt mesél-
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Csíky László Tbrgyán-portréjával dacol a hideggel. Fotó: Tésik Attila 

te erről: „A piros-fehér-zöld zászló 
meg én." Ám a két hónapos meg-
feszített munka után, amikor átvet-
te az orvosi után a második diplo-
máját, immár szobrászatból is, 
szintén csak ketten voltak. Ott ün-
nepelte őt vagy hatvan ország nagy-
követe, ilyen-olyan minisztere, at-
taséja, a világ képzőművészetének 
krémje, csak éppen hazánk Kíná-
ba akkreditált első számú diplo-

matája nem ért rá elmenni, hogy 
honfitársának megszorítsa a kezét. 
Rosszul eshetett ez Csíkynek, csak 
hát gyorsan témát váltott, és meg-
mutatott valami vidám képet. S 
mesélt. Mesélte, hogy még rántott 
pillangót is evett, meg elő- és utó-
ételek garmadáját, ám ennek éj-
szakai következményét különöseb-
ben nem ecsetelte. Kitért ellenben 
egy fiatal kínai szobrászra, aki kur-

zusra jelentkezett a Csíky-iskolába. 
Eljön majd a nyáron Szentesre, 
hogy tanuljon választott mesteré-
től. Milyen étket kap a kínai titán? 
„Azt eszi, amit mi, mert én is az ő 
ételeiket fogyasztottam." Paprika 
biztosan kerül az asztalra,.hogy ez-
zel is emlékezzen a két szobrász a 
Changchunban szerzett közös em-
lékekre. Ezek között a paprikának 
ugyanis különös jelentősége volt. 
Csíky a magyar származású Nobel-
díjas tudós, Szent-Györgyi Albert-
nek úgy emelt szobrot a világszim-
póziumon, hogy a bronzból öntött 
portréja köré négy hatalmas papri-
kát faragott márványból. Nem min-
dennapi feladat volt ez számára, 
hiszen a C-vitamin feltalálójának 
tiszteletére készített mintegy három 
méter magas művel nem csupán 
Csíky tette le névjegyét, hanem 
hazánk is abban a szoborparkban, 
melyet két év múlva avatnak majd 
fel. Az biztos, hogy a magyarok-
nak nem kell szégyenkezniük. 
„Visszaadta az önbecsülésemet, ami 
ahhoz kell, hogy tovább tudjak lép-
ni. Hála a jó istennek, hiba nélkül 
kifaragtam a szobrot, szebb lett, 
mint gondoltam." Közben rengeteg 
barátot szerzett, ott még - mint 
mondta - nem múltak ki az embe-
ri érzések. Esténként alig győzi 
mostanában, hogy válaszoljon az 
e-mailekre. 

BALÁZSI IRÉN 


