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Diákok 
találkozója 

• Munkatársunktól 
Második alkalommal ren-

dezi meg az országos egész-
ségügyi diákkonferenciát már-
cius 29-én a Csongrád Megyei 
ÁNTSZ nagytermében (Der-
kovits fasor 7-11.) a Kossuth 
Zsuzsa Egészségügyi Szakkö-
zépiskola. A rendezvény ven-
dégei: dr. Helembay Kornélia, 
a Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem 
Egészségügy Főiskola Kar 
Ápolási Tanszékének vezetője 
és Tóth Lászlóné, a kecskemé-
ti Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi és Humán 
Szakközépiskola és Szakkép-
ző Intézet vezetője. A konfe-
renciát 9.30 órakor Tripolszky 
Imréné igazgató nyitja meg, 
majd a délelőtt folyamán a di-
ákok ismertetik pályamunkái-
kat. A bemutatók és az értéke-
lés után 12.20 órakor kezdő-
dik az eredményhirdetés és a 
díjátadás. 

Molnárék 
az Arany 

Koronában 
• Munkatársunktól 

Újra indul a Molnár Dixie-
land Klub: a népszerű zenekar 
a közeljövőben az Arany Ko-
rona étteremben tartja rendez-
vényeit. A Molnár Dixieland 
Band kedvelói március 26-án 
(pénteken) 19-től 23 óráig 
hallgathatják kedvenceik mu-
zsikáját. 

Segédmotoros 
kupa 

• Munkatársunktál 
Ifjú segédmotor-kerékpáro-

sok vetélkedtek március 20-án 
(szombaton), a szegedi Mak-
kosházi Általános Iskolában. 
A Segédmotor-kerékpáros 
Kupa Csongrád megyei dön-
tőjében 14 és 18 év közötti fia-
talok mérték össze tudásukat. 
A verseny első helyét Bodnár 
László (Kiss Ferenc Erdészeti 
Szakközépiskola) szerezte 
meg. A második helyen Ka-
rasz Árpád (Bedó Albert Er-
dészeti Szakiskola és Kollégi-
um), a harmadik helyen pedig 
Gáspár Péter (Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakközépiskola) 
végzett. A segédmotoros kupa 
országos döntőjét június 2-5. 
között rendezik Szolnokon. A 
döntőbe a megyei verseny el-
ső két helyezettje jutott. 

Mósorok 
a Telinen 

• Munkatársunktál 
Ma 18 órától ismét jelent-

kezik a Nyitott Stúdió a Telin 
tévén. Az adásban többek kö-
zött dr. Kováts Gábor véde-
lemvezető nyilatkozik az ár-
vízvédelmi helyzetről. Ezen-
kívül bemutatják a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Ipar 
Kamara, valamint a Démász 
Rt. tavalyi eredményeit, illet-
ve szó lesz az átalakított Gar-
déniáról, a MIX Üzletházról 
és a VI. Gastrotrade Élelmi-
szeripari Kiállításról is. 

A Nyitott Stúdió után 19 
órakor a „Mi ablakunkból" cí-
mű magazin következik. A 
műsorban Bódi György, a Re-
gionális Civil Iroda program 
felelőse bemutatja Nonprofit 
Információs Alapítványt. A 
rendőrségi rovatban szó lesz 
az elmúlt hét bűnügyeiről, ke-
resett személyekről. Ezenkí-
vül beszámolnak az április el-
sején nyíló Tini Ambulanciá-
ról, végezetül a Csongor téri 
iskola tanárainak véleményét 
ismerbetik meg az intézmény 
bezárásáról. 

• Kötelező lesz a vezetői szakképesítés 

Iskolapadban az igazgatók 
'C, Törvény írja elö, hogy 

2002-töl az iskolaigazga-
tói pá lyáza tokon előny-
ben kell részesíteni azo-
kat, akik vezetői szakké-
pesítéssel rendelkeznek, 
2 0 0 8 u t á n p e d i g m á r 
csak o lyanokat lehet ki-
nevezni az óvodák és is-
k o l á k é l é r e , a k i k n e k 
megvan a vezetői okleve-
lük. Ezért jó hír az iskola-
igazgatók számára, hogy 
szeptembertől Szegeden 
is indul a kétéves, közok-
tatás-vezetői szakirányú 
továbbképzés. 

Magyarországon minded-
dig bevett gyakorlat volt, 
hogy az óvodákat, általános-
és középiskolákat olyan peda-
gógusok vezetik, akik csak az 
élet iskolájában, vagyis a napi 
gyakorlatban tanulják meg az 
irányítás fortélyait. Az elmúlt 
években viszont kiderült: az 
iskolai autonómia kialakulása, 
az oktatás piacosodása profi 
vezetőket, menedzsereket kí-
ván. Vagyis szükség van a kö-
zoktatási vezetők egyetemi 
szintű képzésére. A feltételek 
megteremtése érdekében 
1992-ben a holland és a ma-
gyar kormány megállapodást 
kötött a képzési program ki-
dolgozására és a megfelelő 
szervezet létrehozására. A 
program tartalmi kimunkálá-
sát három magyar tudomány-
egyetem, a szegedi a budapes-
ti és a pécsi, valamint az Or-
szágos Közoktatási Intézet vé-
gezte el két holland intéz-
mény, az Amszterdami Egye-
tem és a Holland Oktatásügyi 
Vezetőképző közreműködésé-
vel. Ugyanezek az intézmé-

Baráth Tibor i rodavezető, Nagy László és Kurecz Istvánná okta tásszervezők 
a Közoktatási Vezetőképző Intézet i rodá jában . [Fotó: Schmidt Andrea) 

nyek hozták létre egy évvel 
ezelőtt az oktatást országosan 
szervező Közoktatási Vezető-
képző Intézetet is. A KÖVI 
tehát egyetemközi szervezet, 
melynek gesztorintézménye a 
József Attila Tudományegye-
tem, központja pedig ennek 
megfelelően Szegeden van. 
Az együttműködés jele az is, 
hogy a három magyar egye-
tem ugyanazt a szakalapítási 
kérelmet nyújtotta be, vagyis 
nem egymással versenyezve, 
hanem az országot közösen 
lefedve kívánják elindítani a 
közoktatási vezetők képzését. 
A dél-alföldi régióban, ezen 
belül Szegeden, a JATE-n 

szeptemberben indul a kété-
ves, másoddiplomát nyújtó 
oktatás. 

Baráth Tibor, a KÖVI 
igazgatója, az egyetem peda-
gógiai tanszékének adjunktu-
sa elmondta, hogy az ország-
ban „a" holland-magyarként 
ismert program gyakorlatori-
entált elméleti oktatásból, 
készségfejlesztő tréningekből, 
valamint iskolai és önkor-
mányzati gyakorlatból áll -
mindez a Hollandiában már 
jól bevált módszerek szerint. 
A vezetőképzés kiemelt terü-
lete a kötelezővé tett tanárto-
vábbképzésnek, így a tandíj 
az erre a célra elkülönített 

költségvetési keretből finan-
szírozható. A pedagógusi dip-
lomát feltételező posztgraduá-
lis tanfolyamot tanároknak, 
óvoda- és iskolavezetőknek, 
valamint az önkormányzatok 
oktatásszervezéssel foglalko-
zó munkatársainak ajánlják. 
Már csak azért is, mert tör-
vény (íja elő, hogy 2002-től 
az iskolaigazgatói pályázato-
kon előnyben kell részesíteni 
azokat, akik vezetői szakké-
pesítéssel rendelkeznek, 2008 
után pedig már csak olyano-
kat lehet kinevezni az iskolák 
élére, akiknek megvan a veze-
tői oklevelük. 

K e c n r Gabriella 

Népdalénekesek versenye 
G Munkatársunktál 

Szeged és környéke álta-
lános iskoláinak rendezett 
népdaléneklési versenyt a 
Gedói Általános Iskola. A 
versenyen az alábbi eredmé-
nyek születtek: a 4-6. osztá-
lyosok között 1. Agod Aliz 
(Fő Fasori Általános Iskola, 
felkészítő tanára: Borbély 
Melinda); 2. Magyar Enikő 
(Rókusi I. Számú Ált. Isk., 
dr. Baricz Zsoltné); 3. Para-
gi Katalin (Sándorfalvi Ált. 

Isk., Kovács Lászlóné). A 
7-8. osztályosok kategóriá-
jában: 1. Nagy Réka (Rókusi 
I. Számú Alt. Isk., Száz 
Krisztina) és Brzózka Hele-
na (Fő Fasori Ált. Isk., Bor-
bély Melinda); 2. Csernov 
Ágnes (Gedói Ált. Isk., 
Meszlényi Lászlóné); Popo-
vics Renáta (Rókusi I. Szá-
mú Ált. Isk., Száz Krisztina) 
és Vágvölgyi Anna (JATE 
Ságvári Endre Gyakorló Ált. 
Isk., Halász Zsuzsa). 

Arany Pódium 
• Munkatársunktól 

Újabb tehetség-bemuta-
tóra várják a közönséget 
pénteken este 7 órától a Ju-
hász Gyula Műve lődés i 
Házba. A legkisebbeket a 
szép országos sikereket el-
ért Gumibocsok rock and 
roll táncosai képvisel ik . 
Ezután „Besenyő Anti né-
ni" legújabb fárasztó törté-
neteit meséli el. Az új han-
gok közül Kékesi Dóra fog 
ezúttal bemutatkozni, a ré-

giek közül újdonságokkal 
jelentkezik többek között 
Kállay Etelka, Mezei Éva 
és az egyenesen Toldy Má-
ria S túd ió jábó l é rkező 
Zsurkán Zsanett. 

A művészvilágot ezúttal 
Nyíri Ferenc, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar har-
sonása képviseli, aki hang-
szere bemutatása után egy 
érdekes kamaradarabot ad 
elő Győri Péter zongorakí-
séretével. 

Hová költöznek az osztályok? 
A k ö z g y ű l é s á l t a l 

megszavazot t há rom is-
kola megszüntetése után 
a z önkormányza t közle-
m é n y b e n t u d a t j a a z 
érintett szülőkkel , hogy 
g y e r e k e i k e t a k o r á b b i 
egyeztetés a lap ján mely 
iskolák f o g a d j á k . 

Az önkormányzat köz-
gyűlésének döntése alapján 
1999. június 30-án megszű-
nik az alapfokú oktatás a 
Gutenberg Általános Iskolá-
ban, a Móricz Zsigmond Ál-
talános Iskolában és a Cson-
gor Téri Általános Iskolá-
ban. A megszűnő és a foga-
dó iskolák között korábban 
egyezség született arról. 

hogy melyik osztály mely is-
kolába járhat 1999. szeptem-
ber elsejétől. 

Az önkormányzattól ka-
pott közlemény szerint a 
„költöző" osztályoknak az 
osztályfőnök vezetésével le-
hetőségük nyílik az új iskola 
meglátogatására: erre a célra 
nyílt napot fognak meghatá-
rozni. Azt, hogy a gyereke-
ket hová kívánják adni, a 
szabad iskolaválasztás jogán 
természetesen végső soron a 
szülők döntik el, de a zökke-
nőmentes szervezés érdeké-
ben az önkormányzat arra 
kéri a szülőket, hogy az elő-
zetes jelentkezéseket a tava-
szi szünet után a jelenlegi is-
kolában adják le. 

A Gutenberg iskolából 
13 osztályt helyeznek el, így 
a fogadó Kodály téri iskolá-
ban az 1999/2000-es tanév-
ben 28 osztály kezdi meg 
tanulmányait. Az összevont 
iskola osztályainak létszáma 
a táblázatunkban bemutatot-
tak szerint alakul. 

A Csongor Téri Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
hat gimnáziumi osztálya az 
Eötvös József Gimnázium 
részeként a Csongor téri 
épületben marad. Az általá-
nos iskolások elhelyezése az 
egyeztetés után a követke-
zőképpen alakul: Az 5/a, 6/a 
osztályok a Tabán Általános 
Iskolába, a 2/a, 3/a, 3/b osz-
tályok a Weöres Sándor Ál-

talános Iskolába, a 2/b, 6/b 
osztályok és a 7/b fele in-
tegrálva (az angol nyelvet 
tanulók) a Felsővárosi Álta-
lános Iskolába, az 5/b, 4/a 
osztályok a Rókus II. Sz. 
Általános Iskolába, a 7/a 
osztály a Makkosházi Álta-
lános Iskolába, a 6/c osztály 
integrálva és a 7/b osztály 
fe le integrálva (a német 
nyelvet tanulók) a Tarján 
III. Sz. Általános Iskolába 
kerülnek. Jogviszony szerint 
ugyancsak a Tarján III. Sz. 
Általános Iskolába kerülnek 
a 8/a és a 8/b osztályok is, 
ám ezek a tanulók a Cson-
gor téri épületben marad-
nak. 

P . J . 

A Gutenberg és a Kodály téri iskolák összevonása 

l .évf . 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

beiskolázás 
szerint 

26 
25 T 
20 
24 

33 (fele A) 
32 (feleT) 

28 A 
20 T 

30 M+A 
32 M+A 

28 A 
27 T 

31 M+A 
29 M+A 

23 
24 

23 T 
31 

22 
25 

29 (fele T) 
30 M+A 

22 
21 
33 

T+M+A 
26 

T = testnevelés tagozat, M = matematika tagozat, A = a ngol tagozat 

• A „jogi út" 

Perlik az önkormányzatot 
A megszüntetet t Cson-

gor téri iskola szülői kö-
zössége p recedens érté-
kű j o g o r v o s l a t o t k íván 
keresni , hiszen a közös-
ség p e r r e v a g y á l l a m -
igazgatás i e l járás ú t já ra 
k í v á n j a vinni a z in téz-
ményről született önkor-
mányzati döntést . 

A szülők lépése eddig 
előzmény nélküli a szegedi 
oktatási átszervezések gya-
korlatában, hiszen jogi útra 
eddig még egyetlen bezárt in-
tézmény iskolaszéke vagy 
szülői munkaközössége sem 
terelt közgyűlési határozatot. 
A Csongor tériek beadványát 
egy szülő, dr. Vajda Imre 
ügyvéd készíti, aki már a 
közgyűlési döntés előtt is le-
vélben tájékoztatta a városi 
vezetőket a szülők törvényes-
ségi aggályairól. A közösség 
vagy bfrósághoz, vagy bizo-
nyos eljárási hibákra hivat-
kozva a közigazgatási hiva-
talhoz fordul. 

Információink szerint a bí-
rósági anyag arra hivatkozna, 
hogy az önkormányzat nem 
vette figyelembe azokat a ga-
ranciákat, amelyeket a kö-
zoktatási törvény a tanulók, 
illetve a szülők érdekeinek 
védelmében tartalmaz. A be-
advány a törvénynek arra a 
passzusára támaszkodna, 
hogy „a szülőt megilleti a ne-
velési, illetőleg nevelési-ok-
tatási intézmény szabad meg-
választásának joga", és e jog 
alapján a szülő „gyermeke 
adottságainak, képességei-
nek, érdeklődésének, saját 
vallási, illetőleg világnézeti 
meggyőződésének, nemzeti 
vagy etnikai hovatartozásá-
nak megfelelően választhat 
óvodát, iskolát, kollégiu-
mot". Egy másik érv amellett 
szólna, hogy a Csongor téri 
iskolában lévő alapfokú ze-
nei tagozatos oktatás folya-
matosságának megszűnésé-
vel az a tanulói, illetve szülői 
jog sérül, miszerint a tanuló-
nak joga van hozzá, hogy 
„tehetségének elismerése és 
fejlesztése érdekében alapfo-
kú művészeti oktatásban ve-
gyen részt". 

A gimnáziumi összevonás 
ellen az a kifogás merült fel, 
hogy a tanulók és szüleik 
azért választották a Csongor 
téri intézményt, mert a gyer-
mekek képességeinek ez az 
iskola felelt meg. Az anyag 
azzal érvel, hogy ha a szülők-
nek az Eötvös gimnázium fe-
lelt volna meg, akkor oda 
íratták volna a tanulókat. 

A jogi érvelés egyik sar-
kalatos pontja, hogy a tör-
vény szerint az önkormány-
zat a közoktatási intézmé-
nyét, illetve egyes szolgálta-
tás ellátását akkor szüntetheti 
meg, ha az adott szolgáltatás-
ról továbbra is a megfelelő 
színvonalon gondoskodik, 
úgy, hogy annak igénybevé-
tele a szülőknek és a gyere-
keknek ne jelentsen arányta-
lan terhet. A közösség képvi-
selőjének értelmezése szerint 
„az aránytalan teher nem szű-
kíthető le a megközelítési le-
hetőségekre". Nem biztosí-
tották valamennyi zenetago-
zatos gyerek elhelyezését 
más iskolák zenetagozatos 
osztályaiban, ezzel pedig a 
gyerekeknek és a szülőknek 
aránytalan sérelmet okoztak 
- állítja a közösség jogi véle-
ménye. 

Az üggyel kapcsolatban 
dr. Mezei Róbert, az önkor-
mányzat jegyzője úgy vélte, 
a közgyűlési döntéssel nem 
vétettek a törvényesség ellen, 
hiszen az önkormányzat min-
den egyeztetési kötelezettsé-
gének eleget tett, a törvény 
által előírt megfelelő színvo-
nalú szolgáltatást biztosítot-
ták, és ezt a közoktatási fej-
lesztési terv kapcsán adott 
megyei önkormányzati szak-
vélemény is alátámasztja. A 
jegyző szerint a közösségnek 
természetesen jogában áll bí-
rósághoz fordulni, de nem hi-
szi, hogy a bíróság helyt adna 
az fenti érvelésnek. 

A szülők azt szeretnék el-
érni, hogy a bíróság felfüg-
gessze az önkormányzat dön-
tését és a közgyűlés újratár-
gyalja az ügyet, bár abban a 
jogász sem optimista, hogy a 
procedúra megfelelően rövid 
időn belül lebonyolódhat. 

Panek József 

Kiválók a szakmájukban 
• Munkatársunktól 

Március 24-26. között 
rendezi meg a Móra Ferenc 
Szakközép- és Szakmunkás-
képző Iskola a Szakma Kivá-
ló Tanulója verseny országos 
döntőjét központifűtés-, víz-
vezeték-, valamint gázveze-
ték- és készülékszerelő szak-
mákban Szegeden, a Kálvária 
sgt. 84. szám alatt. A szerve-
zőkhöz tartozik még a szege-

di önkormányzat, valamint a 
Nemzeti Szakképzési Intézet. 

A program tegnap este ün-
nepélyes megnyitóval kezdő-
dött meg. Ma, csütörtökön 
délelőtt gyakorlati, délután 
elméleti versenyek lesznek 
az iskolában, a mérőlaborban 
és a Tornádó International 
Kft.-ben. Az ünnepélyes 
eredményhirdetést pénteken 
tartják. 

• Közép- és kelet-európai résztvevőkkel 

Felsőoktatási konferencia 
nyílik Újszegeden 

a JATE rektora és Dávid Ja-
ques, az Oxford Brooks 
Egyetem képviselője nyitja 
meg. Pénteken és szombaton 
9.30-tól 12 óráig worksho-
pot, 13.30-tól 14.30 óráig 
pedig stratégiai bemutatókat 
tartanak a meghívott elő-
adók. A 14.45-kor kezdődő 
panelekben többek között 
szó lesz az innovatív tanítás 
kihívásairól, az európai in-
tegráció hatásairól és a vi-
lágháló tanítási módszerei-
ről. A rendezvényt március 
28-án 11 órakor plenáris 
ülés záija. 

• Munkatársunktól 
Harmadik alkalommal 

rendezi meg március 25. és 
28. között a „Régiónál 
Workshop on Teaching Stra-
tegies in Higher Education" 
konferenciát a szegedi Ren-
dezvényházban (Közép fasor 
1-3.) a Civic Education Pro-
ject Hungary (CEP). A ren-
dezvényen több mint tizenöt 
közép- és kelet-európai or-
szág küldöttei vesznek részt. 
A programsorozatot március 
25-én 19.30 órakor Galam-
bos Rita, a CEP országos 
igazgatója, Mészáros Rezső, 


