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A postás adja a diplomát 
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolai Karán az idén végzett hall-
gatók közül néhányan nem vehették át dip-
lomájukat. Egyikük elmondta, nem a postástól 
számított a diploma átvételére. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolai Karának hét végi diplomaosztó ün-
nepségén a több mint ezerkétszáz végzős mellett 
néhány diák nem vehette át diplomáját. Ők egysza-
kos tanári képesítést szereztek, s nekik időben ké-
relmezni kellett, hogy tanulmányaikat egyszakos 
tanárként fejezzék be. 

Galambos Gábor főigazgató elmondta: idén ösz-
szesen 14 ilyen jellegű kérelem érkezett a tanulmá-
nyi osztályra, közülük tizenkettőt, mivel az előírt 
határidőre nyújtották be, elbíráltak. Ketten alig né-
hány nappal a június 29-én és 30-án rendezett dip-
lomaosztó előtt, június 20-án, illetve 26-án adták 
be kérvényüket. 

Az utóbbi esetben a főigazgató szerint az idő rö-
vidsége miatt érthető módon nem születhetett meg 

a döntés, nem volt elegendő idő a kreditpontok át-
számolására sem. 

Az egyik érintett, Stumpf Viktória azonban la-
punknak nyilatkozva azt állította, hogy ő a lehető 
leghamarabb, június 20-ai államvizsgája után adta 
be kérelmét, ám péntek este telefonon értesítették 
a főiskoláról: ne is induljon el a vasárnapi ünnep-
ségre, mert az okirat nem készült el. A diplomát 
később kiküldik postán, vagy személyesen is átve-
heti a tanulmányi osztályon. 

A végzett diák magyar-történelem szakos hallga-
tó volt, ám nem sikerült hetedik féléves szigorlata, 
így csak magyar szakon államvizsgázott. - Az okle-
velem a mai napig nem érkezett meg. Nagyon saj-
nálom, hogy négyéves tanulmányaim végén a pos-
tástól kell átvennem a diplomámat, ami csalá-
dunkban egyébként az első ilyen irat lesz. Nagyon 
készültünk az ünnepre: meghívtam a rokonságot, 
új ruhát vettem, asztalt foglaltattunk egy étterem-
ben, s mindezt hiába. Az egyetemen ilyen esetben 
egy üres oklevelet, ürest dobozt adnak át, így talál-
nak köztes megoldást - kesergett a fiatal lány, aki 
biztos abban, hogy második diplomáját nem ebben 
az intézményben kívánja megszerezni. 

Fokhagymás világnézet 
Akármerre bócorogtunk hagy-
maország földjein, Makó tér-
ségében, mindenfelé azt láttuk, 
szállítják a fokhagymát. Ki te-
herautóval, ki vontatós pótko-
csival, ki pedig lovas fogattal. 

Maroslele határában Mata Já-
nost kértük meg, állna meg né-
hány szóra. Púposra rakva gu-
mikerekűje gyönyörű fokhagy-
mával, de kiderült, nem a sa-
játját viszi. Páger István ter-
melte, rá csak a szállítás ma-
radt. 

Nem azt kérdeztük tehát, amit 
kérdeztünk volna, ha maga ka-
pálta volna. Nem azt például, 
mennyit kellett térden állva dol-
goznia az ebből fakadó minden-
napi kenyeréért, mert sokat tud-
na ugyan beszélni erről is, de 

most nem ebben illetékes. Fordí-
tottunk a szón. 

-Sok a fuvar? 
- Az a baj, hogy nem. Ahogy 

mondani szokták, a megélhetés-
hez kevés, az éhenhaláshoz sok. 

-Azelőtt? 
- Állatgondozó voltam. Hu-

szonkét évig a téesz marháira vi-
gyáztam. A mostani parasztem-
bernek nem az a legnagyobb 
gondja, hogy kevés termett vala-
miből, talán mindenből, inkább 
az, hogy azt se tudja eladni. Én is 
elkezdtem otthon folytatni, amit 
a téeszben csináltam. Disznónk 
is van, tehenünk is. 

- Ezek szerint megéri ? 
- Egy nyavalyát! Ez a baj, hogy 

egyik se éri meg. A tejet lehetet-
len rendes áron eladni, és a leg-
szebb disznót is hitványul ve-

szik. Szeretjük a jószágot, na-
gyon szeretjük, mert elfelejteni 
azt a huszonkét esztendőt nem 
lehet, de ha harminc évvel fiata-
labb lennék, én bizony fognám a 
kalapomat, és arrébb állnék. 

Tapintatos voltam, nem kér-
deztem, hová menne, ha ar-
rébb állna. Sokan vannak még 
mindig, akik nem találnak 
megfelelő munkát. Hagytam, 
hogy indítsa Bársonyt, a lovát, 
és a rúd mellé szoktatott kicsi 
csikót, a Rárót. Szégyen ide, 
szégyen oda, ahogy megálltak, 
azonnal szopni kezdett a csikó, 
de amikor elindultak, büszkén 
vitte a fejét: a rúd mellett 
megy, akár az anyja. 

Hajszálra így szokta meg a gaz-
da is. 

HORVÁTH DEZSŐ 

M a t a J á n o s f o l t h a g y m á t s z á l l í t . Fotó: Gyenes Kálmán 

A szociális intézmény, a csongrádi Aranysziget 
Otthon a célnak megfelelően épült, és a szol-
gáltatás minősége példaértékű. 

Az ellátás, a gondozás minőségéről a csongrádi idő-
sek otthona, az Aranysziget nemrégiben tanúsít-
ványt, az ISO 9000-2001 szabványnak megfelelőt 
vett át, és ezzel egyszeriben országos példává lett. A 
gondozottak saját ruházata tisztításának gyakorla-
tát említette első példaként Rózsavölgyi Anna igaz-
gatóhelyettes, módszertani vezető. Ez - mondta -
korábban úgy történt, hogy a lakók szennyesét a 
gondozónők összegyűjtötték, elvitték a mosodába, 
majd visszahozták. Ezen úgy változtattak, hogy a 
lakó személyesen adja át ruháit a mosónőnek, 
majd ő maga veszi át. Ha reklamál, közvetlenül te-
heti meg. így a fogyasztó és a szolgáltató közötti 
kommunikációból kimarad a gondozónő, vagyis 
egyrészt „nem rajta csattan az ostor", másrészt a 
szakember tanult feladatát elmélyültebben végez-
heti. 

A változás harmadik haszna, hogy a lakó emberi 
kapcsolatai nem sorvadnak el, gyakran találkozik a 
mosónővel mint szolgáltatást megrendelő. A ne-
gyedik haszon: a mosónő, ha jól dolgozik, akkor az 
eddiginél több köszönetet kap. 

Am ez az egyszerű változtatás is ellenállásba üt-
között, mert minden szervezetben nagy úr a meg-
szokás. Ezzel számolni kell, különösen olyan kö-
zösségben, ahol sok az idős ember. Sokféle megszo-
kás alakult ki az otthonban, melynek nem volt ma-
gyarázata: miért így és miért nem másképp. Sok 

változás - mesélte Rózsavölgyi Anna - azzal kezdő-
dött, hogy megkérdeztünk: „Miért?" A válaszok 
alapján egyre érdekesebb lett az otthon életének 
vizsgálata. 

Például természetesnek tűnt, hogy délután fél 
4-kor a gondozónő megágyaz. Kiderült, hogy azért 
teszi, mert az éjszakai műszakban kevesen dolgoz-
nak, és így segített munkatársainak. Arra nem gon-
dolt, hogy így a lakó korábban lefekszik, majd né-
hány óra múlva fölébred, és nem tud este 8 után 
aludni, ezért kéri az altatót. Kis dolog, de ez is meg-
változott. Kiadták a jelszót: „Megágyazni csak va-
csora után!" 

Megvizsgáltak sok ilyen mozzanatot, leírták, de 
mint hallottuk: nagy úr a szokás. Állandó a minő-
ség a gondozásban, az étkeztetésben - hála a belső 
ellenőrzésnek, amit a minőségbiztosításban audit-
nak neveznek. Ennek lényege - tudatta Rózsavöl-
gyi Anna - minden munkafolyamat állandó, rend-
szeres ellenőrzése. Különben nem lehet tudni, úgy 
működik-e az ellátási rendszer, ahogy leírták. A 
dolgozók egymás területét ellenőrzik. Első hallásra 
megdöbbentek az érintettek, de később rájöttek, 
nem boszorkányság ez. Ugyanis mindenki felada-
tát közérthetően rögzítették. S csak az kérhető szá-
mon, ami az illető feladata. Ha valami nem megy, 
akkor megbeszélik, s lehet változtatni. 

A minőség ekképp válik megfoghatóvá. Az ott-
hon pedig akkor működik jól, ha a dolgozó és a lakó 
egyaránt jól érzi magát benne. S ez magától nem 
alakul ki: kell hozzá a folyamatos „karbantartás". 

BÁLINT GYULA GYÖRGY 

Nemzetközi matekverseny 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az IMC elnevezésű nemzetközi 
matematikaversenyen már ötö-
dik éve képviseltetik magukat 
szegeden tanuló egyetemisták. 

Eddig 7 második és 3 harmadik 
díjat nyertek. 

Ebben az évben a Varsóban 
megrendezésre kerülő versenyen 
három elsős hallgató, Ambrus 
Gergely, Vígh Viktor és Varjú Pé-

ter, valamint egy negyedéves 
hallgató, Hartmann Miklós kép-
viseli városunkat. A fiatalok már 
számos nemzetközi matemati-
kaversenyen értek el kimagasló 
eredményt. 

A megfogható minőség Csongrádon 

Jó az ellátás és a közérzet 
az Aranyszigetben 

Miért? - kérdezték az idősek otthonában dolgozók. A válasz alapján fogalmazták újra az idősek min-
d e n n a p j a i t m e g h a t á r o z ó h á z i r e n d e t . Fotó: Tésik Attila 

KÖZLEMÉNY 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a MOL Rt. 

2 0 0 2 . AUGUSZTUS 5-ÉN, 
REGGEL 8 . 0 0 ÓRÁTÓL 

ALGYŐ TELEPÜLÉST ÉRINTŐEN 
a földgázszállító-rendszerén karbantartási és 

javítási munkálatokat végez, 
melynek Időtartama alatt a MOL Rt. nem tudja 

a DÉGÁZ Rt. részére átadni a fogyasztók 
kiszolgálásához szükséges gázmennyiséget. 

A munkavégzés időtartama várhatóan 12 óra. 
Kérjük, hogy a jelzett időszakban ne vegyék 

igénybe a gázszolgáltatást, mert ezzel lassítják 
a normál üzemmódba történő visszaállást. 

A MOL Rt. és a DÉGÁZ Rt. munkatársai mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a zavartalan 

gázellátást mielőbb helyreállítsák. 
Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság 
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( 6 7 2 2 Szeged , T isza L. krt . 63 . ) 
2001. évi közhasznú beszámolójának főbb adatait az alábbiak 
szerint teszi közzé: 

MÉRLEG 
Eszközök adatok ezer forintban 
A) Befektetett eszközök 92 300 
B) Forgóeszközök 133 015 
C) Aktív időbeli elhatárolások 140 
Eszközök (aktívák) összesen 225 455 
Források 
D) Saját töke 73 523 
E) Céltartalékok 0 
F) Kötelezettségek 139 892 
G) Passzív időbeli elhatárolások 12 040 
Források (passzívák) összesen 225 455 
EREDMÉNYKIMUTATÁS 
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 71 639 
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 19 065 
C) Összes bevétel 90 704 
D) Közhasznú tevékenység költségei 93 336 
E) Vállalkozási tevékenység költségei 21 684 
F) Összes költség 115 020 

MEGNYÍLT! 
CSAVAR-KÖTŐELEM 
RÖGZÍTÉSTECHNIKA 

NAGY- ÉS 
KISKERESKEDELMI 
RAKTÁRÁRUHÁZAK. 

HEXAGON PLUSZ Kft. 
Szeged, Zápor u. 3., a Metró Áruház mellett. 

Tel.: 62/463-030, 463-031, 486-592 


