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Betörök, csapdában 
• Munkatársunktól 

T e g n a p kora dé lu t án a 
Vedres utca lakói a rendőr-
ség megérkezéséig két olyan 
fiatalembert tartottak vissza, 
akik az utca egyik házának 
harmadik emeleti lakásába 
akartak betörni. 

A ház kapujában matató 
idegenekre az egyik lakó lett 
figyelmes. Amint a két férfi 
bejutott a lépcsőházba, utá-
nuk ment. Ekkor vette észre, 
hogy az egyik lakás ajtaját 

feszegetik. Azonnal szólt a 
szomszédoknak, a zajra fel-
figyeltek a betörők és meg-
próbáltak elmenekülni. Eb-
ben megakadályozták őket, s 
közben riasztották a rendőr-
séget. 

A kiérkező járőrök a 33 
éves B. Zoltánt és a 26 éves 
S. Zsoltot bevitték a kapi-
tányságra. Ott gyorsan kide-
rült, hogy már a bíróság is 
körözteti őket lopások mi-
att. 

• Sikeres pályázat után 

Lakóházak 
a Szent István térre 

Lakóházak épülnek a 
Szent István tér 3-4. szá-
mú, városi tulajdonú tel-
kekre. A tér és a Sóhordó 
utca sarkán valaha álló 
házat már régen lebon-
tották: ide, s a szomszé-
dos barakk helyére két 
lakóházat épit a szegedi 
önkormányzat. 

A Szent István tér Sóhordó -
utca és Szent Mihály utca kö-
zötti oldala igazán nem tarto-
zik a város látványosságai kö-
zé. A Szent Mihály utca sar-
kán álló szecessziós ház szép 
ugyan, de ráférne a fölújítás; 
mellette üres telek tátong: a 
városé volt, de néhány éve 
magánkézbe került - új tulaj-
donosának nem sürgős a be-
építés. A szomszédos barakk 
megjelenése sem méltó a Bel-
város, Fölsőváros és Rókus 
határán meghúzódó térhez, 
amely mindhárom városrész 
jellegzetességeit fölmutatja. A 
Sóhordó utca sarkán ugyan-
csak üres telek látható: itt 
ütött-kopott lakóház állt, ame-
lyet jó néhány éve lebontot-
tak. 

Most viszont remény mu-
tatkozik arra, hogy megindul 
a tér régen várt rendezése. A 
sarki üres terület, s a szom-
szédos telek beépítésére no-
vemberben pályázatot írt ki a 
szegedi önkormányzat. A pá-
lyáztatást a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium is támogatta. A polgár-
mesteri hivatal 1,4 millió fo-
rintot, a minisztérium 1 millió 
forintot szánt a meghívásos 

tervpályázat résztvevőinek 
díjazására. A rendelkezésre 
álló összeg korlátozott volta 
miatt öt pályázó vehetett (vol-
na) részt a versenyben - egyi-
kük azonban nem küldött 
anyagot , egy másik pedig 
megsértette a titkosság szabá-
lyát: ráírta nevét a borítékra, 
így a zsűri a maradék három 
tervet rangsorolta. 

Nóvák István városi főépí-
tésztől megtudtuk, hogy a 
tervpályázatot kettős céllal ír-
ták ki. Az önkormányzati tu-
lajdonú lakóházak a város 
bérlakás-építési programjának 
részekén készülnének el. 
Ezen felül a tervek megvaló-
sítása elősegítené a tér re-
konstrukciójának megkezdé-
sét. 

Az első díjat Kónya Imre 
és Koltai Béla, a szegedi 
KESZ Kft. munkatársai nyer-
ték. A Szent István tér 3-4. 
számú telkekre lakóházakat 
terveztek. A 3. szám alatt 12 
lakásos, a 4. számú telken 15 
lakásos házat emelnek. Az 
épületek földszinti helyiségeit 
üzletek foglalják el. A házak-
hoz 43 férőhelyes parkolót is 
terveztek: a süllyesztett ga-
rázs fölött tetőkert virít majd. 

Az építkezés a jelenlegi 
számítások szerint 430 millió 
forintba kerülne. A költsége-
ket városi kasszából fedezik. 
Ha a házak, s velük együtt a 
tér rekonstrukciója jövő év 
augusztus 20-áig elkészül, a 
megvalósult program a 2000. 
évre kiírt városfejlesztési pá-
lyázatnak is része lehetne. 

Nyi las Péter 

Ilyen lesz, ha elkészül. A KESZ Kft. díjnyertes 
pályázata. (Részlet az elsödijas tervrajzból) 

Kalmár Márton 
az Albumban 

• Munkatársunktól 
Ma 22 órakor vetíti a Glo-

be-TV az Album című soro-
zat következő részét, a Kal-
már Már ton s z o b r á s z m ű -
vésszel készített portréfi l -
met. A szegedi alkotómű-
vésszel Pacsika Emília szer-
kesztő-riporter beszélget. Az 
adást jövő szerdán 22 órakor 
ismétli a Globe-TV. 

• Vörös posztó az általános iskoláknak 

Verseny a hatosztályos képzésben 

Ök egyelőre még az általános iskola padjaiban maradnak. (Fotó: Schmidt Andrea) 

S z e g e d e n ma mór 
négy középfokú oktatá-
si intézmény között vá-
laszthatnak azok, akik 
hatosztá lyos gimnázi-
umba szeretnék járatni 
gyermeküket. A régi-új 
képzési struktúrát első-
sorban a kitűnő képes-
ségű tanulóknak ajánl-
ják , ak ik már hetedik 
osztályban biztosak le-
hetnek az érettségi utá-
ni továbbtanulásban. A 
képzési forma túl van a 
kísérleti fázison, hiszen 
az első induló osztályok 
már leérettségiztek. 

A pedagógusok vélemé-
nye megoszlik a hatosztá-
lyos képzési formát illetően. 
A képzést előnyösnek tart-
ják a jó képességű tanulók 
esetében, mivel a hatosztá-
lyos program j o b b ü temű 
haladást és elmélyültebb ta-
nulást nyújt , ám hátránya-
ként könyvel ik el, hogy a 
gyermekeknek meglehető-
sen korán, tizenhárom éves 
korukban kell eldönteniük, 
milyen orientáltságú képzés-
ben vesznek részt a követke-
ző hat esztendőben. A hat-
osztályos képzés a felsőok-
ta tás i t o v á b b t a n u l á s n á l 
azoknak jelent előnyt, akik 
jól választottak és a képzés 
témakörében folytat ják az 
egyetemeken. A hatosztá-
lyos gimnázium ugyanakkor 
vörös posztó azoknak az ál-

ta lános i sko láknak , ame-
lyekből a középiskolák „el-
szippantják" a hetedik, nyol-
cadik osztályos diákok leg-
javát. A képzést indító gim-
náziumokban azt sem tartják 
kizártnak, hogy a gyerekek 
megtartása érdekében az ál-
talános iskolák elhallgatják 
e képzési lehetőséget a szü-
lők elől. Az általános isko-
lák úgy érezik, utolsó két 
évfolyamuk oktatási színvo-
nala e hatosztályos képzés 
miatt csökken. Ez az aggály, 
látva, hogy a városban négy 
intézmény tíz osztálya kínál 
hatosztályos képzési formát 
a városban, megalapozott-
nak látszik. 

Azok a d iákok , akik a 
számítástechnika iránt érez-
nek elkötelezet tséget , hat 
esztendeje jelentkezhetnek 
az Eötvös József Gimnázium 
hat évfolyamos képzésére. 
Az induló osztály diákjai az 
elmúlt tanév végén tettek 
érettségi vizsgát. Ahogyan 
azt Horváth Balázs igazgató-
tól megtudtuk, intézményü-
ket a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola II. számú 
gyakor ló i skolá ja kereste 
meg a hatosztályos képzés 
ötletével, hét esztendővel ez-
előtt, a NAT módosításával 
kapcsolatos főiskolai kísérlet 
nyomán. Azóta a hat osztá-
lyos képzésbe fölvett diákok 
a JGYTF gyakorlójában jár-
ják az első két évfolyamot, s 
utána kerülnek ténylegesen 

is az Eötvös padsoraiba. Mi-
vel a számítástechnikai ori-
entáltságú képzés meglehe-
tősen speciális, s a gyerme-
keknek igen korán kell dön-
teniük, ezért l ehe tőségük 
van a negyedik évfo lyam 
után arra, hogy megváltoz-
tassák a képzés irányultsá-
gát, így anyanyelvi kommu-
nikációs oktatásban is része-
sülhetnek. A4 igazgató elis-
merte, hogy a hatosztályos 
képzést kínáló intézmények 
számának gyarapodásával 
csökkent az érdeklődés osz-
tályukba. Sokan több helyre 
is elmennek fölvételizni, és 
végül az általuk legszínvo-
nalasabbnak ítélt intézmény-
ben kezdik az első gimnázi-
umi osztályt. így meglehető-
sen nehezen jósolható meg, 
hogy milyen jelentkezéssel 
lehet számolni. 

A JATE Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnáziuma spe-
ciális helyzetben van, hiszen 
a hat gimnáziumi évfolyam 
közül az első kettőt az egye-
tem gyakorló általános isko-
lájában járhatják a diákok. A 
két intézmény pedig nem-
csak épületében, de pedagó-
guskarában is egyre inkább 
összeolvad, hiszen a „hatos" 
osztályok első évfolyamai-
ban a gimnázium tanárai is 
oktatnak. Dr. Kánitz József 
igazgató szerint jó a kezde-
ményezés, hiszen a végzős 
általános iskolai osztályok 
munkájában jelentős vissza-

húzó erőt jelentenek azok a 
d iákok , akik már tud ják , 
hogy nem gimnáziumokban 
akarnak továbbtanulni. Az 
igazgató szerint a hatosztá-
lyos képzés létjogosultságát 
jelzi, hogy sokan különbö-
zeti vizsgával is jelentkez-
nek a már futó osztályokba. 
A Ságváriban is leérettségi-
zett már az első osztály. A 
képzés a kezdetek óta ide-
gen nyelvi orientációjú; an-
gol, francia, spanyol és né-
met nyelvet oktatnak. Az 
igazgató elmondta, a két év-
vel ezelőtti magas túljelent-
kezés után tavaly már csak 
kevéssel többen jelentkeztek 
a hat évfolyamos osztályba, 
mint amennyi diákot fel tud-
tak volna venni, és az idén 
sem számítanak komoly túl-
jelentkezésre. 

A négy esztendősre sza-
bot t közép i sko la i képzés 
időtartamának bővítésével 
Szegeden először a Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnázium 
és Általános Iskola próbál-
kozott. Az 1988-ban indított 
képzés azonban speciális, 
matematikai orientál tsága 
miat t csak 17-25 d iákkal 
számolhatott és első két év-
folyamában a diákok csak a 
ma tema t iká t t anu l t ák ki-
emelt szinten, a többi tár-
gyat az általános iskolai tan-
terv szerint sajátították el. 
Tava ly őssze l a zonban 
mindjárt három párhuzamos 
osztályban kezdték meg a 

Doni hősökre 
emlékeznek 

• Munkatársunktál 
A Szt. József j e z s u i t a 

templomban (Szeged, Dáni 
János utca 3.) szombaton 
délelőtt 11 órától istentiszte-
letet tartanak a doni áttörés-
nél 1943 januárjában elesett 
hősök emlékére. A szentmi-
se áldozatát Gyulay Endre 
megyés püspök mutatja be. 

Csöngőbánat. Tavaly óta 
„csengőrongáló" banda ga-
rázdálkodik Petőfitelepen, 
hívta fel a figyelmünket egy 
ott lakó hölgy. Múlt év ápri-
lisában éjszakánként valakik 
azzal szórakoztak, hogy a te-
lep utcáit járva sorra leverték 
a csengőket. Bosszankodás 
és a szerelési költség kifize-
tése után a lakók többsége 
már el is felejtette volna a ta-
valyi kellemetlenséget, de a 
napokban újrakezdődött 
minden. A panaszosok nem 
értik, vajon kiket zavarhat-
nak a csengők? 

Defektes kocsi. Egy ol-
vasónk az AMM-690-es 
rendszámú, szürke Ford 
Granada kombi tulajdonosá-
nak szeretné felhívni a fi-
gyelmét arra, hogy a defek-
tes jármű két-három hete 

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű prob-
lémáikat, észrevételeiket, tapasztalatai-
kat Kormos Tamás újságíró munkatár-
sunkkal oszthatják meg, aki munkana-
pokon reggel 8 és 10 között, vasárnap 14 
és 15 óra között hívható a 06-20-9432-
663-as rádiótelefon-számon. Elveszett 
tárgyaikat kereső, illetve talált tárgya-
kat visszaadni szándékozó olvasóink in-
gyenes hirdetésben tehetik közzé mon-
dandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra 
között a 06-80-820-220-as zöld számon, 

illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

parkol az Etelka sori gumijavító 
előtt és lassan elemeire bontják 
szét, ha a gazdája nem viszi el 
időben.. 

Jegyfüzet. A tegnapi Csö-
rögben megjelent jegyfüzettel 

kapcsolatos kérdésre adott vá-
laszt a következőkkel egészíti ki 
Heintz Ferenc, a Tisza Volán 
Rt. értékesítési és marketing-
igazgatója. A közeljövőben be-
vezetésre kerülő, 16 útra szóló 

bérletjegy-szelvényt bárki, 
bármilyen célból, akár mun-
kába járásra is igénybe vehe-
ti. A szelvény nem csak he-
lyi bérlettel együtt érvényes, 
külön is megvásárolható. 
Akinek azonban van helyi 
bérlete, annak csak a helyi 
tarifahatáron túli szakaszra 
szükséges megváltani a szel-
vényt, így akár 20 százalékos 
mértéket is meghaladó ked-
vezménnyel utazhat. 

8-as troli. Egy hölgy sze-
retné megköszönni a Szegedi 
Közlekedési Társaságnak, 
hogy a 8-as trolik a Vidra ut-
cából most már egészen a 
Tescóig szállítják az utaso-
kat. Ez nagy segítséget jelent 
a Belvárosból a rókusi panel-
házakba igyekvőknek is. 

I Jti *lv«J 

hat évfolyamos oktatást. Gál 
Béla igazgató szerint azért, 
mert a törvény csak 40 szá-
zalékos tudásbéli azonossá-
got követel meg az általános 
iskolákból kikerülő tanulók-
tól, és így igen nagy idő-
veszteséggel járt, míg leg-
alább megközel í tőleg egy 
tudásszintre hozták a legkü-
lönbözőbb oktatási színvo-
nalú intézményekből fölvett 
diákokat. Ezért az iskola a 
két, eredményességében ki-
emelkedő képzési terület - a 
matematika és a biológia-
kémia - mel le t t a humán 
orientáltságú oktatást is me-
gindította, hat évfolyamos 
képzés formájában. A város 
hat évfolyamos képzést biz-
tos í tó in tézménye i közül 
egyedül a Radnótiban folyik 
egyetlen épületben, s intéz-
ményben az oktatás. Aho-
gyan azt Gál Béla igazgató-
tól elmondta, az iskola még 
azt az áldozatot is vállalta 
ennek érdekében, hogy egy 
négy évfolyamos osztállyal 
kevesebbet indítottak. „így 
tudunk csak f e l e lős sége t 
vállalni a legkisebbekért" -
hangsúlyozta az igazgató. 
„Ha tehát a gye rmekek 
gyengébben szerepelnek az 
elvártnál a fö lsőbb osztá-
lyokban , csak magunka t 
tudjuk hibáztatni." Ha azon-
ban a diákok úgy ítélik meg, 
hogy a kilencedik osztálytól 
más tárgyak felé fordulnak, 
minden további nélkül átme-
hetnek egy másik osztályba. 
A tantervet ugyanis úgy állí-
tották össze, hogy a különb-
ség az első két évfolyamban 
a legkisebb legyen az osztá-
lyok között. 

A Deák Ferenc Gimnázi-
um iskolaszövetséget hozott 
létre, és a há tévfo lyamos 
képzés első két osztályát a 
társult intézményekben - a 
Tatján M.-as, a Madách, és 
az Arany János Általános Is-
kolában, illetve a Mórahal-
mi Álta lános Iskolában -
végezhetik el a diákok. Az 
intézményben három teljes, 
és egy fél hat évfolyamos 
osztály fut párhuzamosan, 
az iskola hagyományai sze-
rint idegen nyelvi és humán 
orientáltsággal. A nyolc éve 
indított oktatási forma sike-
rességét jelzi, hogy a végzett 
évfolyamok diákjai jelentős 
százalékban továbbtanultak. 
Révész Mihály igazgató el-
mondta, a szoros iskolaszö-
vetség ugyan jól működik, 
ám e lgondo lá sa ik közöt t 
szerepel, hogy az első évfo-
lyamokat is az iskolában ok-
tassák, ám ennek egyelőre 
nincsenek meg a tárgyi föl-
tételei. 

K é r i B a r n a b á s 

Diagnózis 
a Telinen 

• Munkatársunktól 
Pénteken 17 órakor ismét 

j e l en tkez ik a Telin tévé 
egészségügyi magazinja, a 
Diagnózis. Az adásban dr. 
Ábrahám László ügyvéd az 
orvosi jogvédelemről és az 
orvosi műhibák jogorvoslati 
lehetőségeiről beszél. Foly-
tatódik a pszichés megbete-
gedésekről szóló sorozat, 
melyben dr. Pető Zoltán a 
kedélybetegségeket , ezen 
belül a depressziót ismerteti. 
Dr. Tekulics Péter igazgató 
főorvos egy oxfordi egész-
ségügyi konferencián szer-
zett tapasztalatairól, dr. Ru-
das László kardiológus pe-
dig az eszméle tvesz téses 
ájulás okairól számol be. 


