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Étkezéskor hálaadás 

Óvodai nevelés - keresztény szellemben 
Két kétségbeesett hölgy keresett meg a szerkesztőség-

ben néhány nap ja : mindket tőjüket az Avar utcai óvodá-
ról ter jengő hírek nyugtalanították: 

Az óvónő: 
— Április 13-án közölte velünk a vezető óvónő, hogy 

intézményünk egyházi óvoda lesz. Ennyit mondott, mást 
semmit. Annyi később még a tudomásunkra jutott, hogy 
ú j gyerekeket már toboroztak a gazdát cserélő óvodába, 
de a mi, iskolába még nem menő, 31 kisgyerekünk, a 2 
óvónő és a 3 da jka sorsa bizonytalan. 

Az édesanya: 
— Eszterke fél füllel elkapta, amint mondtam az 

édesapjának: a gyereknek valószínű más óvodába kell 
ma jd járnia. A kislány kegyetlen sírásba kezdett. Nem 
csoda, hiszen megszokta ezt a közösséget, szerette az ÓVÓL 
nőt. A fölnőtteket is megviseli a környezetváltozás, há t 
még az ilyen kicsi gyerekeket. 

Vallásosak maradhatnak 

Somogyi Károlyné fölvétele 

Hétköznapi alpinisták a régi Hungária tetején 

i 
Á kettős spirál 

Sínek és talpfák 
Közel 40 éve, amikor Wat-

son, és Crick 1953-ban meg-
alkották modeljüket az örök-
lődésben és a fehérjeszinté-
zisben irányító desoxy-ribo-
nukleinsavról, a DNS-ről, 
egészen fiatalok voltak, de a 
nagy tekintélyű Pauling is 
megadta nekik a kellő tiszte-
letet. Mert szinte elsőként 
figyelt fel a r ra a jelenségre, 
hogy az öröklődés alapvető 
életfolyamat, éppen úgy jel-
lemzi az élöanyagot, mint az 
anyagcsere, a mozgás vagy 
az ingerlékenység. Az örök-
lődés hatalmas biológiai tör-
ténéssor, amelynek eredmé-
nyeként az utód az elődei tu-
lajdonságait tartalmazza. Ez-
zel foglalkozik a genetika — 
vulgarizálva a kérdést —, 
amely máris számos nagy 
eredményt produkált . 

Ha nem is se j t jük, de sej t -
jeinkben, a sejtmag alkotó-
részei, a kromoszómák, és 
ezek alkotórészei, a gének, 
vagy újabb kifejezéssel a 
cisztronok, az öröklődő tulaj-
donságok hordozói. Ezek 
olyan egységek, amelyek 
összehangolt, bonyolult m ű -
ködésük során épülnek fel, 
az egyed az elődöktől kapott 
öröklődő információk, pa-
rancsok szerint, az elődök 
képmására. 

Ekkor két jelenséggel kell 
számolnunk, az egyik: a f a j 
állandósága, a generációról 
generációra való átlapolódás. 
(Én haj lamos vagyok azt ál-
lítani, hogy figyelmet, érde-
mel a történelem — különö-
sen a balsorsos sors —, a 
földrajzi hatás, az életmód 
stb.) De azt is fontos figye-
lembe vennünk, hogy ezek az 
alkotórészek biztosítják az 
egyed (az egyén) mindennapi 
megújulását . 

Gregor Mendel — mond-
hatnánk, az első genetikus — 
múlt század végi megfigyelé-
sei óta óriásit fejlődött a ge-
netika, de a jövő számára is 
jelentős felfedezések a m á -
sodik világháború utáni 
időkből valók, a DNS és az 
RNS (ribonukleinsav) tanul-
mányozásával. Watton és 
Crick (1962-ben kaptak No-

bel-dijat) nagy érdeme, hogy 
fel tárták a térbeli vázat és 
genetikai jelentőségüket. 

Szerintük két egymás mel-
lett futó, térben spirálisan 
megcsavarodott cukorlánc 
között, amelyben a cukormo-
lekulákat foszforsav köti 
össze, mint a vasúti sínek 
közötti ta lpfák helyezkednek 
el, szigorú rendben, egymás 
felé fordulva a különböző 
purin és pirimidin bázisok egy 
olyan rendben, hogy a szem-
közti párok meghatározzák 
egymást, vagyis az egyik bá-
zis meghatározza, hogy mi 
lehet vele szemben, és önma-
ga is meghatározott a szem-
közti által. Ebből nagyon 
fontos és nagyon lényeges 
dolog következik. Az, hogy 
se j tmagja inkban génjeink 
cisztronjaink által meghatá-
rozott tulajdonságaink két-
szeresen is rögzítettek. Úgyis 
lefordíthatnám ezt a bonyo-
lultnak tűnő szerkezetet, 
hogy a DNS az a könyvtár, 
amelybe örökletes adataink 
két példányban is szerepel-
nek, és onnan egy példány ú j 
elemek épülésekor te rvra jz-
ként kivehetők. Az RNS fel-
ada ta a DNS-től szállított 
információ felvétele, és a 
kellő alkatrészeknek átadása 
a megfelelő helyre, vagyis a 
tervrajzról meghatározzák, 
hogy milyen fehérjeelemek 
épüljenek, és milyen sor-
rendben, mert ez is nagyon 
fontos. Annyi minden eset-
ben biztos, hogy a genetikai 
információ lánca a követke-
ző: DNS—RNS—fehérje. . 

A genetika a ha tvanas 
évek legeleje óta számos 
bravúr t produkált . Ismert az 
ember ál tal előállított mes 
terséges gén. Azóta éli a ge 
netika pagy korszakát a vi-
lágban, hazánkban, váró 
sunkban Szegeden is. 

Bátyai Jenő 

Ma nyílik Szegeden, a 
technika házában a Biotech-
nológia perspektívái eímű, 
kétnapos, nemzetközi rész-
vételű szimpózium. 

Szögi Bélánét, a városi ta-
nács vb művelődési osztá-
lyának óvodai főelőadóját 
kérdeztem elsőként, hány 
óvodát vesz át az egyház 
Szegeden, milyen föltételek-
ben egyeztek meg, és ho-
gyan gondoskodtak a ko-
rábban ott dolgozókról, va-
lamint az intézmény régi 
lakóiról. 

— Szeptember l - jé től két 
egyházi óvoda kezdi meg 
működését a városban. Va-
lójában nyolc olyan óvoda-
épület van Szegeden, amely 
valaha az egyház birtoká-
ban volt, közülük például a 
Toldy utcainak a visszaadá-
sa szervezési okokból nem 
valósítható meg. Az alsó-
városi Szabadság téri óvo-
da az, amely kielégítette az 
egyház igényét. A püspök 
úrban azonban fölmerült az 
is — a hirdetésre jelentke-
zők láttán —, hogy lakó-
telepek közelében is szük-
ségük lenne egy óvodára. 
Így esett a választása az 
Avar utcai épületre, amely 
ugyan nem tartozott soha 
az egyházhoz, de 50 gyerek 
elhelyezésére alkalmas, így 
megfelelne az ö elképzelé-
seiknek. 

Hogy mi lesz a sorsuk az 
ott dolgozóknak és a gyere-
keknek? A főelőadó szerint 
nem maradnak állás nél-
kül az óvónők és a dajkák. 
A püspök úr a két óvodába 
10 óvónőt választ a jelent-
kezők közül, s az ő megüre-
sedett posztjuk közül betölt -
hetik az Avar utcaiak a ne-
kik leginkább tetszőt. A 
Szabadság téri óvoda 4 óvó-
nőjének könnyebb a dolga, 
mivel a Hámán Kató Alta-
lános Iskola két tantermét 
á tad ja a Földműves utcai 
óvodának, helyet teremtve 
itt a Szabadság téri 2 óvo-
dás csoportnak és 4 óvó-
nőjének is. 

A hallottak a lapján föl-
tételezhető, hogy a szülők 
mindegyike bizonyára nem 
lesz elégedett a gazdacsere 
után. Lesz, aki az Északi 2-
es óvodába viszi ma jd gyer-
mekét, elképzelhető, hogy 
némi áldozat árán. Ha so-
vány is, de vigasz: föllebbe-
zésre van lehetőség, 15 na-
pon b e l ü l . . . Aki meg vallá-
sos szellemű nevelésben sze-
retné részesíteni gyerme-
két, ragaszkodhatott tovább-
ra is az Avar utcai óvodá-
hoz. 

— Nem mi válogattunk 
volt óvodáink közül, hanem 
a tanács jelölte ki számunk-
ra a Szabadság téri épüler 
tet. A Művelődési Miniszté-
riumtól én a Hunyadi ut-
cai, a Szét utcai és az új-
szegedi épületet kértem. 
Amikor meghirdettük a je-
lentkezést, 138 szülő jelez-
te, hogy egyházi óvodába 
szeretné járatni gyermekét. 
Általános iskolásunk is len-
ne 270, gimnazistánk 471. Az 
a ján la t szerint iskolánként, 
kapnánk egy-egy osztályt, a 
középiskolákról még nem 
született döntés. 

Mivel több kisgyerekes 
szülő Tar ján , új-Rókus há-
zaiban él, valóban kérte a 
püspök úr, hogy egy közel-
eső óvodát is kapjanak. A 
fölajánlottak közül végül az 
Avar utcait fogadta el az 

egyház — noha ez sose volt 
az övé. Az ,oda járó 50 
gyerek névsora már ismert, 
a Szabadság téri óvodába 
még 10 nagycsoportos je-
lentkezhet. 

Megkérdeztem a püspök 
urat, kiválasztotta-e már az 
óvodák szakembereit, s ha 
igen, milyen szempontok 
alapján. 

A szépszámú vállalkozó 
közül 10 óvónőt talált al-
kalmasnak a püspök úr a 
gyerekek nevelésre. Amint 
viccesen mondta, lekáderez-
te őket: vallásos érzéseikről, 
műveltségükről igyekezett 
meggyőződni, hiszen, merő-
ben más szellemben foglal-
koznak ma jd ők a gyerekek-
kel, mint amihez hozzá-
szokhattunk az elmúlt 3-4 
évtizedben. 

A cél: boldogabb gyermekkor 

Nem válogattak — kijelölték 
Érdeklődtem Gyulay End- tézmények egyházasítása, 

re püspök úrtól is, milyen nevezetesen az erre alkal-
nehézségekkel jár Szegeden m a s , . t v o d á k kiválasztása. * 

„ , , , puspok ur rogton helyesbi-
az allamositott oktatasi in- t ^ mondván: 

Kíváncsi voltam, mit kér-
dezett a püspök úr ezen a 
sajátos fölvételi vizsgán. El-
árulta, az első kérdés az 
volt: mi a különbség az óvo-
da és a katolikus óvoda 
között. A helyes válasz: 
olyan szeretetteljes, csalá-
dias légkör uralkodik a ka-
tolikus óvodában, amely egy-
ben tanúságtétel, amelynek 
alapján kifejlődhet a gyer-
mekekben a keresztény vi-
lágnézet. Nem oktatással, 
nem hit tanórákkal igyek-
szik ezt elérni a pedagógus, 
hanem érzelmi alapozással, 
mint például étkezéskor a 
hálaadás. 

A püspök úr természete-
sen érdeklődött afelől is, 
milyen az óvónők kapcsola-
ta istennel, a templommal, 
katolikusak-e, bár ha nem. 
az sem kizáró ok. 

Megtudtam: az Avar utcai 
óvoda óvónői nem voltak a 
jelentkezők közt, a da jkák-
nak azonban fölajánlotta, 
maradhat , aki akar. S, hogy 

mi megnyugtatót tudunk 
mondani a két óvónőnek? 
Csuk azt, amit a tanácsnál 
hallot tunk: az ígéret sze-
rint senkit nem bocsátanak 
el. A megüresedett állások 
közül ki-ki választhatja a 
neki leginkább megfelelőt. 
Remélhetően máshol is tud-
nak olyan légkört terem-
teni, amelyben ismét szí-
vükhöz nőnek a gondjaikra 
bízott kisgyerekek. A most 
kissé csalódott, volt Avar 
utcai óvodásoknak és szü-
leiknek mi mást mondha-
tunk: egy év nem a világ, 
s azután ennél is nagyobb 
környezetváltozást jelent 
majd számukra az iskola. 

Bízzunk benne, hogy ezek 
az apró sérüléseket is oko-
zó változások mégiscsak oda 
vezetnek: boldogabb, szebb, 
kiegyensúlyozqttabb gyer-
mekkoruk lesz a magyar 
óvodásoknak és iskolások-
nak, mint szüleiknek volt. 

Chikán Ágnes 

Mit tehet a szegedi polgár? Helyi önkormányzat, 
helyi érdekek 

Az utóbbi időben egyre 
sürgetőbben adjak ki a 
különböző politikai pártok 
a jelszót: nosza, rajta, ké-
szüljünk az önkormányza-
ti választásokra. A parla-
menti pártoknak leplezet-
len célja az, hogy helyi 
szinten megerősítsék a 
választásokon elért pozí-
ciójukat, mig a hatalom-
ból kinnrekedtek a hely-
hatósági választást re-
ményfutamnak tekintik. 
Az ál lampolgárnak — je-

lesül a szegedi polgárnak — 
pedig nem fogy csodája. El-
sősorban azért, mer t úgy 
véli, hogy már megint pár t-
politikai, ígéretekben nem 
szűkölködő választási kam-
pány van készülőben, má-
sodsorban azért, mer t szá-
mára az önkormányzat, 
helyhatóság kifejezések csu-
pán a távoli múltból visz-
szacsengő, valós tar ta lom-
mal már alig-alig bíró fo-
galmak. Ráadásul a polgár 
fenntartásokkal viseltetik a 
helyi tanáccsal, végrehajtó 
bizottsággal és szakigazgatá-
si apparátussal szemben, 
mivel ezen testületeket, il-
letve szerveket is behálózta 
a ha jdani ál lampárt . Jogos 
az aggodalom: nem lesz 
gyökeres változás, csak a 
háló többpártivá alakul á t 
Ugyanis a tanács és a vég-
reha j tó bizottság jelenleg a 
politikai pártokkal tárgyal, 
mivel a pártok a jövendő 
önkormányzatban közvetle-
nül, sa já t képviselőik ú t j án 
kívánnak ma jd részt venni. 
Nagv az esélye tehát annak, 
hogy a helyi önkormányzat 
összetételét, működési irá-
nyát a pártpolitikai erővi-
szonyok határozzák meg. 

Vagyis a polgár számára 
úgy tűnik, mintha ismét a 
szokásos, jól ismert szituá-
cióba került volna: történik 
valami körülötte, ráadásul 
nem is a nagypolitikában, 
hanem itt, helyben, ahol ó 
él, dolgozik, közlekedik, 
sorban áll, fogyaszt, szolgál-
t a t stb. És amihez talán — 
a választás aktusán túl — 
neki is köze lehetne. Hol itt 
az ó szerepe, feladata? Mit 
tehet, és milyen fórumokon 
keresztül, hogy ne csak a 
pártpolitika, hanem elsősor-
ban a helyi polgár helyi ér-
deke érvényesüljön? 

A válasz keresésekor per-
sze számolni kell — ezúttal 
jobban, mint valaha — a 
civil szféra meglevő adott-
ságaival. Ugyanis tény az, 
hogy a többség ma még 
nem fe j t ki sem pártpoliti-
kai, sem helyi közéleti te-
vékenységet A társadalom 
önszerveződése alacsony fo-
kú, szinte kitapinthatatlan a 
hagyományos értelemben 
vett öntudatos és áldozat-
kész polgárság, amely pár t -
politikai érdektől függetle-
nül a helyi társadalmi érde-
kek és értékek szószólója 
lehetne. Ha meg is fogalma-
zódnak érdekek, feladatok, 
r i tkán lépnek túl a munka-
helyi, társasági, baráti be-
szélgetéseken, és jelennek 
meg érdekképviseleti szin-
ten. (És a címzettek még 
r i tkábban veszik azokat ko-
molyan !) 

Mégis, mindezek ellenére, 
Szeged polgárságának van 
reális mozgástere. Első és 
égetően sürgős feladatként 
meg kell keresni és aktivi-
zálni kell azokat a helyi 
társadalmi, önszerveződő, ér-

dekvédelmi csoportosuláso-
kat, melyek nem a pártlogi-
ka alapján szerveződtek. 
Ezeknek a különböző terü-
leteken működő, nem pár t -
politikai érdekképviseleti 
csoportosulásoknak, egyesü-
leteknek már most, a hely-
hatósági választások előtt 
jelezniük kell beleszólási és 
részvételi igényüket a helyi 
közügyek gyakorlásában, be 
kell jelenteniük, hogy ta-
nácskozási joggal részt kí-
vánnak venni a tanácstes-
tület és vb munká jában 
(már a meghosszabbított 
mandátum idején is!), úgy, 
ahogyan azt a politikai pár-
tok már korábban megtet-
ték. 

A hatékonyabb működés 
érdekében szükséges, hogy a 
hasonló profilú önszervező-
dések, egyesületek, érdek-
képviseletek összefogjanak, 
és összehangoltan dolgozza-
nak, például: közös társa-
dalmi, szakmai fórumokkal, 
közös jelöltállítással, össze-
hangolt szakvélemény-ké-
szítéssel. 

Szegednek a legtöbb tele-
püléshez képest jelentős elő-

nye: egyetemi város lévén, 
jelentős szakértelmiséggel 
rendelkezik. Ez a szakértel-
miség a majdani képviselő-
testület mellett szerveződő 
szakmai tanácsadó testüle-
teket segítve já ru lha tna hoz-
zá a város arcula tának a la-
kításához. 

A helyi politikai pártok-
nak is van egy fontos fel-
adatuk. Ha komolyan gon-
dolják, hogy a helyhatóság-
ban elsősorban a helyi ér-
dekeket és nem a (sokszor 
központi) pártpolitikai érde-
keket k ívánják képviselni, 
úgy sokat segíthetnének az-
zal, ha pártállástól függetle-
nül (esetleg közösen!) támo-
gatnák azokat, akik eddig is 
felelősséget éreztek a helyi 
társadalomért , és szaktudá-
sukról. áldozatkészségükről 
már bizonyságot tettek. Kö-
zös cél, hogy olyan helyha-
tóság alakuljon ki, melyet 
Szeged város polgárai ma-
gukénak éreznek, és melyet 
nem tehet ingataggá az ak-
tuális politikai széljárás. 

Az „Egyházfórum" Köz-
életi Társaság nevében: 

Gömöri Katalin 

Plakát a tinitelefonhoz 
Az I f júsági Iroda pályá-

zatot hirdet plakáttervek ké-
szítésére. Témája a tinitele-
fon, amely lelkisegély-szol-
gálat lesz és indítását az iro-
da ősztől tervezi. Az érdek-
lődők A/3-as lapra, fekete-
fehér technikával készítsék 
el a rajzokat .komponál ják" 
meg a plakátba később be-

írandó telefonszámot és pá-
lyázatukat a következő cím-
re kü ld jék : If júsági Iroda 
6720 Szeged, Deák Ferenc ut-
ca 28—30. A beküldési ha-
tár idő: június 8. A pályá-
zattal kapcsolatban érdek-
lődni hétfőtől péntekig dél-
után négytől hétig lehet a 
10-955-ós telefonon. 


