
csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
ezen a héten Újszászi Ilonával oszthatják 
meg. Ügyeletes újságfró munkatársunk 
hétköznap reggel 8 és 10 óra között, vasár-
nap 14 és 15 óra között a 06-20-9432-663-
as rádiótelefon-számon hívható. Elveszett 
tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat 
visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes 

hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 
8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Menetrend. Küldözget-
ték egyik helyről a másikra 
Konkolyné Kovács Gizellát 
(435-601), de idei helyi me-
netrendet nem kapott, a Vo-
lán és az SZKT közös kö-
zönségkapcsolatok irodáján 
egy 1997-est akartak rásóz-
ni. Nincs végleges idei me-
netrend, folyik a tárgyalás 
az önkormányzattal, mert a 
jegyző hagyhatja jóvá a bu-
szok, villamosok és trolik 
járásának helyi szabályát -
tudtuk meg Heintz Fe-
renctől, a Tisza Volán Rt. 
marketing igazgatójától. El-
lenben a megállók informá-
ciós tábláján szereplő ada-
tok pontosak, az utazókö-
zönséget szolgálják. 

Gázórád^? Nem érti Gál 
Béláné, július 1. után a föld-
gázt használóknak, akinek a 
lakásában gázóra van, miért 
kell fizetniük 1800 forin-
tot?! A „háztartási ügyfe-
lek" számára „rendelkezésre 
állási díj" bevezetését írja 
elő az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium árrendelete, 
melyet az Energia Hivatal is 
jóváhagyott - tudtuk meg 
Tanácsné Magda Évától, a 
Dégáz Rt. szegedi kirendelt-
sége ügyfélszolgálati és ke-
reskedelmi vezetőjétől. Ez 
az új tjíj a vezetékrendszer 
karbantartását, a szolgáltató 
költségeinek megtérülését 
szolgálja, s havi bontásban 
(150 forintonként) terheli 
majd a gázszámlánkat. 

Tüzek. A tűzgyújtási ti-
lalom idején, a hétvégi pi-
henő napokon is, a szomszé-
dok jó levegőhöz való jogá-
nak figyelmen kívül hagyá-
sával gyakran égetnek nye-
sett ágakat, kerti szemetet, 
amit kifogásol R. Z-né Új-
szegedről. 

Rendőrlámpa. Forgalom 
•rányitó fényjelzőre lenne 

szükség a Fonógyári úti vil-
lamos átjáróba - véli Tóth 
István Tibor. 

Suttyomban. Egy drapp 
Wartburg (AKK254) tulaj-
donosának üzenik a Nemes 
takács utca-Moszkvai krt. 
sarkán álló házból, hogy a 
lakók közül többen is látták, 
a gépkocsivezető egy hatal-
mas, szeméttel teli zsáktól 
úgy szabadult meg, hogy 
suttyomban az udvaron álló, 
a ház tulajdonát képező kon-
ténerbe dobta, így a szemét-
szállítási és elhelyezési díjat 
maga helyett idegenekkel fi-
zetteti. 

Platz. A járdából közutat, 
az iskola előtti platzból par-
kolót csinálnak a Csongrád 
téri intézménybe sportolni 
járó idegenek - dohogott 
M.-né, aki fél a balesettől, 
aki tiltakozik a környzet 
rombolás e formája ellen. 

Padok. A város egyes 
pontjain pusztító „vandálok-
ról" írtunk lapunkban, mire 
az egyik önkormányzati 
képviselő, Tóth András tu-
datta a „csöröggel": neki a 
Környzetgazdálkodási Kht. 
megígérte, a lehető legrövi-
debb úton rendbe teszi a 
környéket, az ottani pado-
kat. 

Ellenőrök. Kell a tömeg-
közlekedési járművön az el-
lenőr, de e feladattal csak 
emberismerettel rendelkező, 
elfogadható stílusú szemé-
lyeket lehetne megbízni -
véli Kiss László (465-690), 
amit Engi Edit azzal, egészí-
tett ki: az SZKT „bü-
netőkommandójának" a jog-
szerűség mellett arra is kel-
lene figyelnie, hogy különb-
séget tegyen jóhiszeműség 
és rosszhiszeműség között. 

• A gyermekből nem válik teljesítőgép 

Iskola a tehetségekért 

Magafeledt kézműves foglalkozás a Táltos Tehetséggondozó Iskolában (Fotó: Schmidt Andrea) 

S z e g e d e n m á s o d i k 
éve működik a lapítvá-
nyi fo rmában a Táltos 
Tehetséggondozó Iskola. 
Az intézmény azt a célt 
tűzte ki, hogy a kitűnő 
képességű gyermekeket 
ne csak legjobb tehetsé-
gük irányában fejlessze, 
hanem pedagógiai több-
letmunka árán elősegít-
se, hogy kiegyensúlyo-
zott, a világban jól tájé-
kozódó emberré vál ja-
nak. 

Szeptembertől soron kí-
vül indít negyedik és ötödik 
általános iskolai osztályt a 
Táltos Tehetséggondozó Is-
kola. Az alapítványi formá-
ban működő iskola két évvel 
ezelőtt indult az egykori Po-
ósz Jenó utcai bölcsőde épü-
letében, amelyet azóta szinte 
teljesen felújított. Az intéz-
mény a szegedi és Szeged 
környéki tehetséggondozást 
tűzte ki célul, és tanulóit 
azok közül a gyermekek kö-
zül válogatta ki, akik vala-
milyen területen jobban ké-

pezhetők, mint társaik. Az 
iskolában, amelynek jelenleg 
elsős, másodikos és ötödikes 
osztályai vannak, 15 fős cso-
portokban folyik az oktatás. 
Pedagógiai programja alap-
ján a szó szerinti tehetség-
gondozás negyediktől indul, 
az első három évfolyamon a 
gyermekeket megfigyelik és 
sajátos pedagógiai eszkö-
zökkel felkészítik a képessé-
gek - később több munkával 
járó - fejlesztésére. Ennek 
jegyében elsőtől része példá-
ul az oktatásnak a viselke-
déskultúra, a drámapedagó-
gia, valamint a hagyományá-
polás. Negyediktől az iskola 
a legígéretesebb képességek 
kibontakoztatására tanren-
den kívüli zenei, rajz, mate-
matikai, kommunikációs, il-
letve tánc tehetséggondozó 
foglalkozásokat tart kisebb 
csoportokban. A Táltos ta-
nulói „Mizújs?" címmel ha-
marosan olyan újsággal is 
jelentkeznek majd, amely-
ben valamennyi szegedi is-
kola tehetséges tanulói köz-
reműködhetnek. 

A Táltos iskola igazgató-
ja, Mártonné Ritter Mária 
hangsúlyozza, hogy az intéz-
ményben folyó munkát nem 
zseniképzésként fogják fel, 
vagyis nem azon igyekez-
nek, hogy a diákokban egye-
dül a tehetséges vonalat fej-
lesszék. A gyermek számára 
ez veszélyes lenne, hiszen 
így óhatlanul csak ugyan-
azon a pályán fut majd, ho-
lott feltehetőleg vannak ben-
ne olyan készségek is, ame-
lyeket párhuzamosan fej-
lesztve sokkal boldogabb 
lenne. A versenyszellem 
persze hozzátartozik a kép-
zéshez, vallja az iskola ve-
zetője, de nem az a cél, hogy 
a gyermekből teljesítőgép 
váljék, aki húsz éves korára 
kiég: „Szerintem a tehetség-
gondozásnak nemcsak az a 
feladata, hogy megtalálja a 
tehetséget, hanem az is, 
hogy ha már megvan, akkor 
lelkileg és szociálisan úgy 
gondozza, hogy a gyermek 
később kiegyensúlyozottan 
érvényesülni tudjon vele." 
Az iskola ennek megfelelően 

játék közbeni megfigyelés, 
nem pedig valamilyen felvé-
teli eljárás szerint veszi fel 
növendékeit. 

Az iskola távlati tervei 
szerint a gyerekek nyolcadik 
után az ugyanott induló an-
gol-magyar két tanítási 
nyelvű szakközépiskolai 
osztályban folytathatják a ta-
nulást. Az intézmény jelen-
leg pedagógiai jellegű, érett-
ségi utáni középfokú szak-
képzési programokkal is 
foglalkozik. 

A Táltos iskola kiemelten 
közhasznú alapítványként 
működik, a szülők ebbe fize-
tik be hozzájárulásukat, 
amelyet az intézmény a 
működtetésre fordít. Az is-
kola egy tanévének fejen-
ként szükséges hozzájárulá-
sa mintegy 120 ezer forint, 
ám több példa van rá, hogy a 
Táltos a szerényebb anyagi 
körülmények között élő te-
hetséges gyermekek eseté-
ben a lehetőségekhez mérte 
a fizetést. 

S. P. S. 
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MA 
INGYENES JOGI TA-

NÁCSADÁS 10-12 óráig a 
Bécsi körút 7. szám alatti 
nyugdíjasklubban. Jogtaná-
csos: dr. Fügi Réka. 

HÉTFŐN 
A SZOCIALISTA PÁRT 

irodáján (Tisza L. krt. 2-4. 
1/122.) dr. Bálint János 15-16 
óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATI fogadóórát tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Kálvária 
sgt. 14.) 14-től 16 óráig az 
MSZOSZ tagjai részére (a 
tagságot hitelt érdemlően iga-
zolni kell). Dr. Hajdú István 
ad felvilágosítást munkavi-
szonyban lévők, pályakezdők 
és nyugdíjasok részére. 

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület (Móravá-
ros) képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig a Somogyi 
Könyvtár Móra utcai Fiók-
könyvtárában. 

TÓTH JÓZSEF, a 16-os 
választókerület (Kiskundo-
rozsma) képviselője fogadóó-
rát tart 16 órától a Bölcs utcai 
Általános Iskolában. 

Tampont 
loptak 

• Munkatársunktól 
Két orosházi férfit vett 

őrizetbe a rendrőség, akiket 
azzal gyanúsítanak, hogy 
egy raktáráruházból nagy ér-
tékben loptak különböző 
cikkeket. A Fonógyári úton 
lévő áruház kamerája rögzí-
tette, amint ezen a héten 
hétfőn a 28 éves L. Szabolcs 
és a 29 éves N. Nándor egy 
kartondobozba pakolt 216 
doboz „ob Comfort" és 48 
doboz „ob Conrtoll" tam-
pont, valamint 681 doboz 
Tic-tac-ot, közel 146 ezer 
forint értékben. A két férfi 
csütörtökön jött ismét az 
áruházba, s ekkor ugyancsak 
egy kartondobozba 88 ezer 
forint-értékben 4 karton Tic-
tac-ot és 72 darab Signal 
fogkémet rejtettek el, amikor 
tetten érték őket. 

• Kettős aláírás az átirathozáson 

Új iskolát választottak 
pűleg a l a k ó h e l y h e z 

való közelség és a test-
v®rek egy iskolában tar-
tósa volt a Csongor téri 
**ül6k szempontja, ami-

° r az új iskola válasz-
t e á r ó l kellett dönteni-
"k- Az át i ratkozás ha-
tórideje á prilis 15-én járt 

Csak részben valósult 
meg az előzetes megegyezés 
a Megszüntetett Csongor téri 
fakola tanulóinak elhelyezé-
s i más iskolákban: az 
ese,ek többségében a szülők 
s?abad iskolaválasztási jó-
ikkal élve nem a felajánlott 
'tóézményt választották. A 
tülöknek április 15-ig kel-
, e t t nyilatkozniuk arról, 
I °8y elfogadják-e a felaján-
.o t t iskolát vagy máshová 

atJák a gyereket, s a közel-
gőben eszerint irányítanak 

14 osztálynyi tanulót. Az 
Osztás során az önkor-

0 n yza t és az érintett isko-
a k arra törekedtek, hogy a 

°yerekek egész csoportok-
a n mehessenek át az új in-

faménybe, mert - legalább-
a l s ó tagozaton - így velük 

mehetne pedagógusuk is, va-
lamint ekképpen kisebb lett 
volna a törés a megkezdett 
pedagógiai programban. 

Az átiratkozás tanulsága, 
hogy a szülők olyan sokféle 
szempont szerint választot-
tak új iskolát, hogy azokat 
eleve lehetetlenség lett volna 
összehangolni. A legfőbb 
kritérium az intézmény kö-
zelsége volt, de a nagyobb 
családoknál sokat számított 
az is, hogy az egyik testvér 
iskolájába vitték a többi gye-
reket is. Az előzetes meg-
egyezés a Weöres Sándor 
Általános Iskolával volt a 
legeredményesebb, mert ide 
került a zene tagozatos alsó-
sok zöme, akik együtt foly-
tathatják. Fél osztályok 
együtt iratkoztak át a Tabán 
és a Makkosházi általános 
iskolákba, valamint nagyobb 
számban választották a Tar-
ján III. Általános Iskolát is, 
főleg a közelben lakók. A 
megegyezésben nem szere-
pelnek, de vittek gyerekeket 
többek között a Fő Fasori, a 
Zrínyi, a Béke utcai, a Ju-
hász Gyula, a Gedói vagy a 
Karolina iskolákba is, szin-

tén a lakóhelyhez való kö-
zelség miatt. A Csongor téri 
intézményben úgy látják, 
csak részben sikerült azt a 
célt elérni, hogy az átirányí-
tással a tarjáni iskolák ki-
használtságát feljavítsák, in-
kább az amúgy is zsúfolt 
belvárosi iskolák váltai még 
zsúfoltabbakká. 

A Csongor téren egyéb-
ként a szülők úgy Íratták át 
gyerekeiket más intézmény-
be, hogy egyúttal a meg-
szüntetendő iskolában hagy-
ták őket. Ezt az ellentmon-
dást úgy oldották fel, hogy 
kétszer nyilatkoztak: először 
a választott új iskoláról, má-
sodszor pedig arról, hogy ha 
jogi vagy közigazgatási úton 
elérik, hogy a Csongor téri 
intézmény megmaradjon, 
akkor az előző nyilatkozat 
érvényét veszti, és az eredeti 
iskolát választják. 

Az átiratkozások lapjai 
hétfőn kerülnek az új isko-
lákba, amikoris a szegedi ál-
talános iskolai igazgatói 
munkaközössége fog egyez-
tetni a gyerekek beiskolázá-
sáról. 

Panok József 

• Rárepült a közgyűlés a szúnyogügyre 

Képviselői pengeváltások 
A szegedi közgyűlés 

tegnapi ülésén úgy dön-
tött, hogy felülvizsgálja a 
v í z k ö z m ű - s z o l g á l t a t ó 
francia CGE-vel 5 eszten-
deje kötött keret-
szerződést, mert az nem 
a város érdekeit szolgál-
ja. Szó esett a szúnyogir-
tás e lőkészítéséről , tu-
risztikai társaság létreho-
zásáról, és még sok más-
ról. 

A Bartha László polgár-
mester vezette tanácskozás, a 
pénteki közgyűlés, végig fe-
szült légkörben zajlott. Az 
önkormányzati képviselők -
mindkét oldalon - mondan-
dójuk közben, végén, oda-
odaböktek egymásnak. A 
pénzmaradványokról szólva a 
polgármester az elmúlt éve-
ket adatait idézte, amikor a 
szocialisták vezette testület 
kampányra fordította a vá-
lasztási harcban a forintokat. 
Kozma József (MSZP) azon-
nal visszavágott: komoly be-
ruházások alapjainak leraká-
sáról volt szó... 

Az elsó, izgalmas téma a 
várható szúnyoginvázió elleni 

küzdelem előkészítése volt. 
Az ellenzék úgy ítélte, túl 
késő kezd hozzá az önkor-
mányzat a feladat megoldásá-
nak, korábban kellett volna 
kiírni a pályázatot a gyérítés-
re vállalkozó cégek számára. 
Ki vásárolja a szert, miként 
adagolják a támogatást a Kör-
nyezetgazdálkodási Kht-nak? 
- fogalmazódtak meg a kér-
kedések. Csonka Gábor al-
polgármester kijelentette, 
olyan szakszerű irtás kez-
dődik, mint ami eddig még 
nem volt, három év múltán 
pedig szinte teljesen eltűnnek 
majd Szegedről a szúnyogok. 

Érzelmektől sem mentes 
vita alakult ki arról, hogy az 
önkormányzat elengedjen-e 
saját cégének, a Szegedi 
Nemzetközi Vásár- és Piac-
szervező Kft.-nek egy 14,3 
millió forintos tartozást. Vé-
gül a testület rábólintott, mi-
előtt meghallgatta az észérve-
ket. 

A belvíz fenyegetése ide-
jén nagyon aktuális témává 
nőtte ki magát a csapadékvíz 
elvezetését szolgáló árkok 
helyzetét taglaló napirendi 
pont. Tóth Csaba rávilágított 

arra, hogy az ingatlantulajdo-
nosok nem törődnek ezzel, a 
bejárók építésénél megfeled-
keznek az átfolyás biztosítá-
sáról. A testület egyet értett 
vele, hogy a közterület-fel-
ügyelők jelezzék ezeket a 
gondokat, ha a városgond-
nokság felszólításának az ál-
lampolgárok nem tesznek 
eleget, akkor majd az ATIVI-
ZIG kötelezi az érintetteket 
az árkok takarítására, az átfo-
lyók kikotrására. 

A szegedi önkormányzat 
tegnap határozott a Tourin-
form Iroda Kht. megalapítá-
sáról. A stratégiai alpolgár-
mester, Csonka Gábor a kö-
vetkezőkkel indokolta az in-
tézmény szükségességét: Ha 
nincs információ, nem jön a 
turista, ha nem jön, akkor 
nem ismerik a várost, ha nem 
ismerik meg, akkor nem 
fejlődhet igazán Szeged. A 
közhasznú társaság hiánypót-
ló, abban segít, hogy a város 
bekapcsolódhasson az ország, 
Európa és a világ turisztikai 
vérkeringésébe. 

A tegnapi ülésen egyetlen 
alkalommal szavazott egy-
hangúlag a testület. Harminc-

hat képviselőből valamennyi 
úgy ítélte, hogy felül kell 
vizsgálni a vízközmű-szolgál-
tatóval, a CGE-vel kötött 
szerződést. 

A tanácskozást követő saj-
tótájékoztatón a polgármester 
elmondta, hogy a Tourinform 
iroda vezetőjének Nyárádiné 
Olasz Ilonát nevezték ki, a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar 
igazgató-karnagyának pedig 
Gyüdi Sándort lesz. Döntöt-
tek az idei önkormányzati ki-
tüntetésekről is. A város dísz-
polgárává Solymossy Frigyes 
kémikust választották. Pro 
Urbe díjat kap: Szabó Géza 
ötvös és Mészáros Rezső, a 
JATE rektora. Szegedért Em-
lékéremmel jutalmazzák a 
Canticum Énekegyüttest, Vá-
mossy Éva operaénekest. 
Gyémánt Imre mesteredzőt, 
Rimóczy Károly nyugalma-
zott tanár, idegenvezetőt, dr. 
Bodossy Mihály idegsebészt, 
Polner Zoltán költőt, Györ-
key László szabadidő-szer-
vezőt, Keszthelyi Béla nyu-
galmazott gyógyszerészt és 
Bárdi Sándor tanszékvezetőt. 

V. Fokot* Sándor 


