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LÁTOGATÓ SZOLGÁLAT 
Az ópusztaszeri otthonban látogató szolgálat is működik. Ennek 

során bevonják a rehabilitációba a családtagokat, a korábbi mun-
katársakat és barátokat. Teszik ezt annak érdekében, hogy az ott-
honlakók ne veszítsék el kapcsolatukat a külvilággal. Ezért keres-
nek olyan nőket és férfiakat, akik rendszeresen beszélgetnének a 
gondozottakkal. Az igazgató szerint a bentlakó számára nincs an-
nál nagyobb öröm, mint amikor vár valakit. 

Gyönyörű környezetben élnek 
az ópusztaszeri pszichiátriai 
o t thon lakói. A hatalmas fák 
alatt padok, gondozott ösvé-
nyek vannak, amelyeket szépen 
rendezett sövények határolnak. 
Délelőtt lévén a gondozottak, a 
bentlakók éppen dolgoznak, 
foglalkozásokon vesznek részt, 
vagy saját elhatározásuk szerint 
múlat ják az időt. Míg Lajos Ti-
bor igazgató irodájáig eljutunk, 
sokan ránk köszönnek. 

A Csongrád megyei ö n k o r m á n y -
zat fenntartásában működő in-
tézmény mindennapi életében a 
közvetlenséget próbáljuk mi is 
meghonosítani. Az itt lakó 310 
gondozottunk ezt egyre jobban 
érzi, s mindinkább így is viselke-
dik, vallja Lajos Tibor, aki Kis-
kunhalasról került ide, s tavaly 
november elején vette át az in-
tézmény vezetését. Elmondja 
még, hogy a létesítmény a pszi-
chiátriai betegek otthona és re-
habilitációs intézménye. Össze-
sen 113 munkatárs látja el a be-
tegeket, gondozottakat, bentla-
kókat. 

Az ópusztaszeri otthonban a 
szakterületek szerint van ápolási 
rész, mentálhigiénés csoport, 
gazdasági-ügyviteli részleg, mű-
szaki csoport, amelyeket tapasz-
talt szakemberek irányítanak. 
Többen az igazgatóval együtt ér-
keztek Kiskunhalasról. 

Az emberek általában arra kí-

váncsiak, hogy m i t nyú j t egy 
ilyen intézmény azoknak, akik 
itt töltik hétköznapjaikat. A di-
rektor elmondása szerint az in-
tézmény egyik legfontosabb fel-
adatának azt tartja, hogy az itt 
lakóknak mindazokat biztosítsa, 
ami ma a szociális szakmában 
elfogadott. Ezek alatt a legújabb 
terápiás módszereket, a gondo-
zottakkal való rendszeres beszél-
getést és a foglalkoztatást érti az 
igazgató. Erre szolgál a külső 
kapcsolattartás is: a hozzátarto-
zók, illetve a baráti kör bevonása 
a terápiába. Ezeket az elképzelé-
seket az itt dolgozók elfogadták, 
s a szemléletváltás megtörtént. 

Lajos Tibor szavait mintegy 
megerősítendő látjuk, hogy a fog-
lalkozó termekben és a folyosó-
kon kisebb csoportokban ülnek 
az emberek és halkan beszélget-
nek. Míg az egyik helyen a rongy-
szőnyeg készítéséhez szükséges 
ruhát hasogatják és gombolyít-

ják, addig a másikon díszeket, 
bábukat készítenek. Az egyik sa-
rokban két férfi sakkcsatát vív 
egymással. A kibicek között akad 
olyan, aki egykedvűen néz, más 
viszont hasznos tanácsokkal lát-
ja el a sakkozókat. A „szépség-
szalon" is zsúfolt: a fodrász az 
egyik bentlakó hölgy frizuráját 
csinosítgatja, a pedikűrös pedig 
egy férfi lábujjait vette kezelésbe. 

Lajos Tibor igazgató elmondja, 
jó csapatot talált az intézmény-
ben. Közli, az emberközpontú in-
tézményben szoros együttest al-
kotnak az otthon lakói és az al-
kalmazottak. 

Amikor távozunk az intéz-
ményből, a kijárati sétányon kö-
zépkorú, pirospozsgás, mosoly-
gós férfi áll meg mellettünk, s azt 
mondja: Tudom, maguk újság-
írók. De azért eljönnek máskor 
is, ugye? 

Elmegyünk. 
KISIMRE FERENC 

Május elején átadják a gyermekklinika új részlegét 

Jótékonysági koncert 
az égési osztályért 

Narancs az asztalon, plakát a földön 

Diákok a választási harcban 
A felfokozott választási küzdelem nem 
hagyja érintetlenül a szegedi iskolákat és 
diákokat. Az egyik igazgató szerint a gyer-
mekek csupán a felnőtteket utánozzák. 

- Mindeddig sikerült a politikát az iskola fa-
lain kívül tartanunk, a diákok részéről még 
kérdés szintjén sem merült fel a választások 
ügye - mondta Dudás Zoltánná. A Radnóti 
gimnázium igazgatóhelyettese úgy véli, a 
tanórákon nincs nyoma annak, hogy a vá-
lasztások miatt zaklatottabb a közélet a meg-
szokottnál. 

Az egyik szegedi szakközépiskola negyedik 
osztályban - ahol a tanulók nagy része már 
szavazati joggal is rendelkezik - az egyik tan-
órán néhányan narancsot tettek az asztaluk-
ra. A pedagógus kérésére azonban eltették a 
szimbólumként is értelmezhető gyümölcsöt. 
Az érintett iskola igazgatója szerint a gyer-
mekek ezzel azt akarták kiprovokálni, hogy a 
tanár beszélgessen velük a politikáról. 

- A gyermek azt játssza, amit lát. Ha példá-
ul új tévésorozat indul, annak hősét utánoz-
za. így vannak a gyermekek a választási kam-
pánnyal is - fogalmazott Bácsi János. A Sze-
gedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gya-
korló Általános Iskolájának igazgatója sze-
rint most még az alsósokat is izgatja a pohti-
ka. A direktor fontosnak tartja, hogy otthon 
és az iskolában helyes és pontos információ-
kat kapjanak a gyermekek a választásokról. 
Megtudtuk: a gyakorló iskola érdekessége, 
hogy számos politikai, önkormányzati veze-
tő gyermeke jár ide. Bácsi úgy véli, hogy ne-
kik talán még nehezebb ez az időszak. 

A napokban választási plakátok szaggatá-
sán kaptak Szegeden hetedik osztályos tanu-
lókat. A Karolina diákjai iskolaidő után jár-
ták a várost, hogy megszabadítsák az utcákat 
a „meggyőződésükkel" ellentétes nézetet 
képviselő politikai fórumok hirdetéseitől. 

- Elítéljük a véleménynyilvánításnak ezt a 
módját - nyilatkozta lapunknak Vargacz M. 

Krisztina. A Karolina igazgatója hangsúlyoz-
ta: az iskola vezetése nem tagadja le politikai 
meggyőződését. Ugyanakkor hozzátette, 
nem engedhetik, hogy a tanulók így viselked-
jenek. - Azok a plakátszaggató diákok, akik 
délutáni tanulóidejükről szöktek el, beírást 
kaptak az ellenőrzőjükbe. Nem büntetés-
ként, hanem nevelési eszközként használtuk 
fel ezt az incidenst. Mindemellett meggyőző-
désünk,* hogy ennek a magatartásnak a kiala-
kulásáért a rossz példát mutató felnőtteket és 
a durva kampányt kell okolnunk. 

Urbán József, a Dugonics András Piarista 
Gimnázium igazgatója kijelentette: nem is-
kolai szervezésben, hanem önszorgalomból 
ment el a szombaton Budapesten megren-
dezett gyűlésre a piarista diákok egy cso-
portja. 

- Örülök annak, hogy határozott vélemé-
nye van a diákjainknak, így nem is ellenzem, 
hogy elmentek a budapesti rendezvényre. 

H. ZS.-I. SZ. 

Nem a kereskedők adják 
vissza az áfát a vevőnek? 
Hivatalos állásfoglalásra várnak a kereskedők 
azzal kapcsolatban, hogy valóban nekik kell-e 
visszafizetniük az áfát a külföldieknek. 

Nem kötelező a kereskedő cégeknek a külföldi vá-
sárlókat megillető áfa visszatérítése a Pénzügymi-
nisztérium álláspontja szerint - ezt a legfrissebb in-
formációt Kelemen László, a tárca munkatársa 
mondta hétfőn, az Országos Kereskedelmi Szövet-
ség rendezvényén. Elismerte, hogy az április l-jétől 
hatályos kormányrendelet nem egyértelmű, a jogá-
szok meglátása szerint ugyanakkor a paragrafusok 
alapján minden kereskedőnek kötelessége a külföl-
diek részére visszatéríteni az áfát. Kelemen László 
a rendezvényen ígéretet tett arra, hogy a Pénzügy-
minisztérium nyilvánosságra hozza hivatalos ál-
lásfoglalását az üggyel kapcsolatban. 

Egy tavaly elfogadott kormányrendelet szerint 
április l-jétől nem az adóhivatal, hanem a kereske-
dő cégek fizetik vissza a külföldieknek az áfát. Az 
ezzel kapcsolatos ellentmondásokról lapunknak 
hétfőn Martonosi István, a Kisosz titkára, valamint 
egy érintett kereskedő is nyilatkozott. Mindketten 
elmondták, nem helyes, hogy a negyed-, avagy éves 
áfabevallók ilyen hosszú időre megelőlegezik az ál-
lamnak a forgalmi adót. 

Csongrád megyében is a hiányzó állásfoglalások-
ra várnak a kereskedők, akiknek egyelőre az a sze-
rencséjük, hogy a jugoszlávok az ottani magas vá-
mok miatt nemigen vásárolnak nálunk tartós fo-
gyasztási cikket. A július l-jétől életbe lépő ma-
gyar-jugoszláv szabadkereskedelmi egyezmény 
azonban gondokat okozhat. 

F.K. 

Az ópusztaszeri pszichiátriai otthon hétköznapjai 

Emberközpontú intézmény 

Sakkpartival is lehet az időt múlatni . Fotó: Schmidt Andrea 

Rekeszben lopta a sört a férfi 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lopás vétség alapos gyanúja mi-
att indult büntetőeljárás a Szege-
di Rendőrkapitányságon a ma-
gyarcsanádi K. Róbert ellen. A 28 

éves férfi még április 13-án dél-
után mászott be az egyik szegedi 
kft. zárt telephelyére, majd on-
nan három rekesz sört vitt magá-
val. K. Róbert néhány óra múlva 
visszatért a telephelyre. A férfi 

két, üres sörösüvegekkel teli re-
keszt próbált ellopni, ám ekkor a 
biztonsági őrök tetten érték, 
majd értesítették a rendőrséget. 
K. Róbertet a rendőrség őrizetbe 
vette. 

Tovább épül az égési osztály. Fotó: Gyenes Kálmán 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetem 
gyermekklinikájának 15 millió 
forintos lakossági támogatással 
létesítendő szeptikus intenzív 
osztályán már az elektromos ve-
zetékeket szerelik és csempézik a 
falakat. A kivitelező tartja a ha-
táridőt, s május elejére elkészül 
az új részleg. 

A klinika igazgató professzora, 
Túri Sándor arról is beszámolt, 
hogy már megérkezett az égési 
sérültek kezeléséhez nélkülözhe-
tetlen két légpárnás ágy, és a be-
tegőrző monitorokat is megkap-
ták. A civil szféra körében vég-
zett gyűjtés folytatódik, ennek 
keretében április 25-én este 7 
órakor jótékonysági koncertet 
rendeznek az Ifjúsági Házban. 

Iparművészek tárlata 
Csongrád megyei népi iparművészeti és iparművészeti alkotók mun-
káiból nyílik kiállítás április 20-án, szombaton délután 3 órakor a 
szegedi Juhász Gyula Művelődési Központban. A tárlatot Bellon Ti-
bor néprajzkutató nyitja meg. 

Szívesen tartották 
a karjukat a véradók 
Márciusban a vöröskereszt és a 
véradó állomás szervezésében 
Szegeden és környékén 1 ezer 
833 fő 176 liter vért adott. 

Öttömösön 35-en, Ásotthal-
mon 35-en, Balástyán 47-en, a 
Szilánk Kft.-nél 35-en, Bordány-
ban 31-en, Pusztamérgesen 
39-en, Szatymazon 31 -en, a Dél-
magyarország szerkesztőségében 
21-en, a Márton Áron Kollégi-
umban 7-en, Zákányszéken 
46-an, az SZTE bölcsész- és ter-
mészettudományi karán 97-en, 

Bakson 17-en, a Károlyi Kollégi-
umban 40-en, az egyetem tanár-
képző főiskolai karán 40-en, az 
egészségügyi karon 74-en, Kiste-
leken 83-an, Ópusztaszeren 
23-an, a szegedi postaigazgatósá-
gon 32-en, Dócon 18-an, Sán-
dorfalván 76-an, a szegedi fegy-
ház és börtönben 78-an, a véradó 
állomáson 833-an adtak vért az 
elmúlt hónapban. Márciusban 
80 szívműtétet, 18 érműtétet és 
7 vesetranszplantációt végeztek. 

SÁNDORFALVÁN ÜLÉSEZNEK 
Sándorfalva képviselő-testülete 
ma, kedden délután 3 órakor 
ülést tart a polgármesteri hiva-
talban. Napirenden szerepel a 
sándorfalvi rendőrőrs munkájá-
ról, valamint a 2001. évi költség-
vetési rendelet végrehajtásáról 
szóló beszámoló, illetve a dísz-
polgári cím és egyéb kitüntetések 
odaítélése is. 

A RÖSZKEI KÖZBIZTONSÁG 
Röszke község következő tes-

tületi ülése április 17-én, szer-
dán 17 órakor kezdődik a község-
háza nagytermében. Az ülésen 
tájékoztató hangzik el a község 
közrendjének és közbiztonságá-
nak helyzetéről, a határőrség és a 
Röszkei Polgárőr Egyesület tevé-
kenységéről,valamint az iskolai 
programokról. 

VERDI-KONCERT 
Verdi énekhangra és zongorára 
írt műveiből rendez hangver-
senyt ma, kedden 19 órától az 
SZTE Konzervatóriuma nagyter-
mében az Olasz Kultúrintézet. A 
koncerten a Monopol Konzerva-
tórium növendékei, Maria Cicci-
marra, Annabsa Palmisano, 
Alessandro Giangrande és Giu-
seppe Delre énekelnek. Zongo-
rán kísér: Maria Teresa Gatti. 

ILOVE LÓVÉ 
László Erika idegenvezető, író 
könyvbemutatóját rendezik meg 
I love lóvé címmel szerdán 18 
órától a Royal Szállóban a Köz-
életi Kávéház rendezvénysoroza-
tában. Az est házigazdája Mihály 
Illés, a Dél-alföldi Idegenvezetők 
Egyesületének elnöke. 

KÖZMŰVELŐDÉSI FÓRUM 
Csütörtökön fél 10-kor közmű-
velődési fórumot tartanak Szege-
den, a megyeházán. Az összejö-
vetelen Török József közművelő-
dési szakértő és Gelencsér Kata-
lin, a NKÖM szaktanácsadója 
tart előadást. 


