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Eltiltották az óralátogatástól a dyslexiás kisfiút 

Kizárható az iskolából Dugonics téri napfürdőzés 

Aranyhalért kínálják 
a horgászbérletet 
Egész éves, 2003-ra érvényes 
horgászengedélyt ajánlott fel a 
Városi Sportigazgatóság annak a 
horgásznak, aki először „akaszt-
ja meg" a Maty-érbe telepített 
aranyhalat. A narancssárga-feke-
te mintás díszhal, japán nevén: 
koi, két héttel ezelőtt került a tó 
vízébe. A véletlenül lehalászott 
aranyponty eredetileg Ázsiából 
származik, a legkorábban házia-
sított halfajták közt tartják nyil-
ván. Mintázatuk eltérése alapján 

több változatot is megkülönböz-
tetnek a szakértők, de mivel 
egyikük sem tenyészthető, a sze-
gedi példány is valódi ritkaság-
nak számít. A Maty-érben élő 
aranyhal körülbelül másfél kilós 
és 35 centiméter hosszúságú. A 
nyertes azonban nem viheti haza 
az értékes halat, a sportigazgató-
ság ugyanis szeretné, ha mások-
nak is szerencsét hozhatna a 
maty-éri koi, ezért a partra hú-
zott halat visszaengedik. 

írás-, olvasás- és számolásza-
vara miat t nem járhat iskolába 
egy 13 éves kisfiú. Gábor szel-
lemi képességei jók, éppen ezért 
kisegítőbe sem küldhetik. 

A tizenhárom éves Gábor egész 
nap otthon ül, nézi a tévét, hall-
gatja a magnót, vagy kutyájával 
játszik. Iskolába nem jár, mert 
részképesség-zavarai miatt nem 
tud együtt tanulni a többiekkel. 
Lassan, kínlódva ír, számol és ol-
vas. Az órákon nem vehet részt, 
mert zavarta a többieket. Magán-
tanuló: egyedülálló édesanyja ké-
szíti föl a negyedéves beszámolók-
ra. Csakhogy az anya két műszak-
ban dolgozik (napi váltásban), így 
keveset lehet a gyerekkel. 

A kisfiú egyedül képtelen ta-
nulni. A leckét anyukája olvassa 
föl neki. Gábor tíz percnél tovább 
nem tudja összpontosítani a fi-
gyelmét; rövid szünet után foly-
tatják a munkát. 

Anya és gyermeke kálváriája 
még Gábor óvodás korában kez-
dődött. Gábor szülei abban az 
időben váltak el, s az édesanya 
egyedül maradt három gyerme-
kével. Akkor fedezték föl, hogy a 
kisfiú nem rajzolt, játszott úgy, 
mint a többiek. Úgy gondolták, a 
furcsaságokat idővel majd kinövi 
a gyerek, s Gábort az óvónők is-
kolaérettnek nyilvánították. 

Az iskolában sem ismerték föl 
azonnal a gyermek részképesség-
zavarait, pedig az írással, olva-
sással, számolással már kezdet-
től nagyon nehezen boldogult. A 
pedagógusok úgy látták, „Gábor 
hanyag, mert nem foglalkoznak 
vele eleget." A kisfiú két év múl-
va került először a tanulási ké-
pességeket vizsgáló bizottság elé, 
ám a dyselxia még ekkor sem ke-
rült szóba. 

Tízéves korában minden addi-
ginál súlyosabb fájdalom szakadt 
a kisfiúra: nővére, aki anyja tá-
vollétében „pótmamaként" vi-
selte gondját, és segítette a tanu-
lásban, közlekedési baleset áldo-
zata lett. Gábor azóta teljesen be-
zárkózott; a pszichológus szerint 

a gyermek érzelmileg kiegyensú-
lyozatlan, depresszióra hajla-
mos. 

Az iskolaváltás nem segített, a 
tanulási nehézségek tovább foko-
zódtak: az ötödik osztályt ismét 
új tanintézményben kezdte meg 
a gyerek, akit ekkor már erősödő 
kisebbségi érzések is gyötörtek. 

A klinika gyermekpszichiátriá-
ján tavaly nyáron vizsgálták ki 
először a kisfiút (néhány hete új-
ra befektették!. Itt állapították 
meg a súlyos részképesség-za-
vart, hangsúlyozva, hogy Gábor 
intellektusa ép, kisegítő iskolába 
irányítása tehát nem indokolt. 
Ebben klinikai pedagógus, pszi-
chológus, pszichiáter - egyszóval 
minden szakember egyetért. 
Ugyanilyen eredményt hozott a 
képességvizsgáló bizottság újabb 
vizsgálata is. 

Az újabb iskolacsere sem ho-
zott eredményt: az első félév 
után csaknem eltanácsolták a 
magántanulóként bejáró gyere-
ket - végül csak az órák látogatá-
sától tiltották el. 

Gábor édesanyja szerint ezzel a 
kör bezárult. Kisfia a kisegítőhöz 
„túl okos", általános iskolába pe-
dig nem járhat. Neki és dyslexiás 
társainak nincs elérhető távol-
ságban oktatási intézmény. Bu-
dapesten a középiskolás dyslexi-
ások tanulhatnak. Kőszegen mű-
ködik ugyan bentlakásos általá-
nos iskola, de az édesanya - akit 
munkája Szegedhez köt - nem 
akarja olyan messzire vinni kisfi-
át. Pedig Gábornak nagy szüksé-
ge lenne a kortárs közösségre. 
Magánya csak még visszahúzó-
dóbbá teszi. 

A nevelési tanácsadó a számo-
lászavar enyhítésében segít, heti 
egy alkalommal. Az írás- és olva-
sási problémák kezelésére vi-
szont nincs lehetőség. 

Az anya már csak a hasonló 
sorsú szülők összefogásában bí-
zik. Reméli, hogy közös erővel 
bebizonyíthatják: gyermekeik 
nem fogyatékosak, csupán má-
sok, mint a többiek - ezért taní-
tani is másképpen kellene őket. 

NYILAS PÉTER 

Hátsó ülés alatt volt 
a marihuána 
Több mint 160 jogsértő cse-
lekményt derítettek fel az el-
múlt napokban a vámosok. Az 
elkövetési érték meghaladta a 
14 millió forintot. 

Utóellenőrzést tartottak a békés-
csabai vámosok egy békési, ex-
porttal és importtal foglalkozó 
cégnél. Két szállítmányról is ki-
derült, hogy a vámkezelt vám-
áruknál nem a valós külföldi és 
belföldi fuvardíjat tüntették fel, 
így mintegy 10 millió forintos ér-
téket eltitkoltak a fináncok elől. 
Az ügyben csempészet alapos 
gyanúja miatt indult eljárás. Egy 
magyar kamionos viszont áru 
hamis megjelölésének alapos 
gyanúja miatt számíthat hosz-
szabb vizsgálódásra. A gyulai ha-
tárállomásra érkező pilóta 
ugyanis a benyújtott vámokmá-
nyokon szót sem ejtett arról, 
hogy védett márkajelzésű farme-
reket fuvaroz. A pénzügyőrök az 
563 darab nadrágot lefoglalták, 
így a célállomáson már hiába 
várták az 1,4 milliót érő szállít-
mányt. Bács-Kiskun megyében a 
jövedéki ellenőrzések során értek 

el sikereket a fináncok. A Kecs-
keméti Jövedéki Központ mun-
katársai Sz. S. ingatlanán egy il-
legálisan üzemeltetett gázlefejtő-
és töltő állomást fedeztek fel. Ta-
láltak itt gázfejtő szivattyút és 58 
darab töltött gázpalackot is, s 
mindez már vámraktárban pi-
hen. A kiskunhalasi vámosok 
pedig 780 doboz külföldről beho-
zott cigarettát és 900 liter ás-
ványolajterméket vihettek ma-
gukkal, állami megőrzésre, L. I. 
fülöpszállási házából. 

Kábítószerfogással kezdték az 
áprilist a röszkei pénzügyőrök. B. 
J. jugoszláv származású, ám ma 
már osztrák állampolgárként 
utazgató úr autójának hátsó ülé-
se alatt 74,6 gramm marihuánát 
dugott el. A 190 ezer forintot érő 
kábszertől B. J. elköszönhetett, s 
most azon tanakodhat ügyvédjé-
vel, mit is mondjon a kábítószer-
rel való visszaélés miatt induló 
eljárás során. 

Végül egy kis vámleltár: a 
dél-alföldi pénzügyőrök lefoglal-
tak még 768 karton cigarettát, 
115 liter italt, 76 liter tiszta 
szeszt és 324 kiló kávét is. 

B.Z. 

KOZMA-KAMPÁNY ALGYŐN 
Együtt a településünkért, régión-
kért címmel kampánygyűlést 
tart péntek este Kozma György. 
A Csongrád megye 3. választóke-
rület, Magyar Vállalkozók Egy-
ségpárt országgyűlési képviselő-
jelöltje hat órakor Algyőn, a Fa-
luházban szeretettel várja az ér-
deklődőket. 

Kincsestár szegedi szerzőktől 

Segítség a tanároknak 
Folyamatosan bővülő tartalom-
mal jelenik meg az az angol-
tanároknak készült segédtan-
könyv, amit szegedi, felsőokta-
tásban dolgozó pedagógusok ál-
l í tottak össze. 

Szegedi műhelymunka eredmé-
nye az Angol - Tanári Kincsestár 
című nyelvoktatási segéd-
anyag-gyűjtemény. A nyelvet ok-
tató pedagógusoknak komoly se-
gítséget jelent a Szegeden össze-
állított könyv, amit gyakorló ta-
nárok írnak és szerkesztenek -
tudtuk meg Hódiné Jónás Eriká-
tól, a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolai Kar Idegen Nyelvi Lektorá-
tusának tanárától. 

Hódiné elmondta, rendkívül 
ritka, hogy országos kiadók nem 
budapesti szakmai műhelyt bíz-
nak meg tankönyv-, vagy segéd-
könyvírással. A már több mint 
egy éve megjelent alapkötetet 

használó tanároktól pozitív visz-
szajelzéseket kaptak. 

- A kézikönyv kitűnően kiegé-
szíti a nyelvóráinkon használt 
külföldi kiadású tankönyveket. 
A segédanyag a magyar diákok 
igényei szerint, a magyarországi 
vizsgarendszer követelményei-
hez igazodva a kezdőtől a haladó 
szintig felhasználható - mondta 
a könyvet megjelenésétől hasz-
náló Tóthné Ságodi Terézia, az 
SZTE Ságvári Endre Gyakorló 
Általános Iskola angoltanára. 

A „Kincsestár" egy folyamato-
san bővíthető, tesztekkel, cik-
kekkel, képekkel és vetítőfóliák-
kal gazdagított könyv, ami az ál-
talános iskola 4. osztályától az 
érettségiig hasznos segédléttel 
szolgál a pedagógusoknak. A 
könyv a sporttól az informatikán 
keresztül a történelemig a nyelv-
vizsgák szinte minden lehetséges 
kérdéskörét érinti, tudtuk meg 
Hódiné Jónás Erikától. 

I. SZ. 

Augusztusig felépül a Radnóti tornacsarnoka 

Diáknevek az alapkőben EGÉSZSÉGNAPOK 
CSENGELÉN 
Egészségügyi napokra várják az 
érdeklődőket április 3-ától 5-éig 
Csengelén, a faluházban. Mától 
egészen péntekig számos vizsgá-
latot végeznek el helyben. Töb-
bek között lesz tüdőszűrés, vér-
nyomásmérés, nőgyógyászati 
rákszűrés, illetve megnézik a 
vércukorszintet és a csontsűrű-
séget is. A rendelés 8-tól 13 óráig 
tart. A csengeleiek április 5-én, 
pénteken vért is adhatnak a falu-
házban 9 és 13 óra között. 

A város és a gimnázium vezetői elhelyezik a beruházás alapkövét. Fotó: Schmidt Andrea 

Már augusztusban átadják a 
Radnóti Miklós Gimnázium 
tornatermét , aminek alapkövét 
tegnap tet ték le. 

Tornateremmel, ötszáz diákot 
kiszolgáló étteremmel, és 
könyvtárral gazdagodik a Rad-
nóti Miklós Gimnázium. A ter-
vezett beruházások összértéke 
meghaladja a félmilliárd forin-
tot. Az első lépcsőben, augusz-
tusig megvalósuló tornacsar-

nok alapkövét tegnap Bartha 
László polgármester és Mike 
Csaba, az intézmény igazgatója 
tette le. A fémhenger egyebek 
mellett az intézmény jelenlegi 
diákjainak névsorát is tartal-
mazza. 

- Nem lett igaza azoknak, akik 
csak kampányfogásként értékel-
ték az önkormányzat törekvéseit 
- szögezte le Mike Csaba kö-
szöntőjét követően Bartha Lász-
ló, aki egykor radnótis diák volt. 

A 283 millió forintért megva-

lósuló tornacsarnok építéséhez a 
város kormányzati céltámoga-
tást is nyert. A háromszintes 
épület illeszkedik a sétány palo-
tasorához. Akár két kosárlabda-
pályán is folyhat majd a küzde-
lem, és kondicionáló terem is 
működik majd a komplexum-
ban. 

Az ünnepélyes ceremónián 
megjelent az intézmény legendás 
hírű, nyugalmazott direktora, 
Bánfalvi József is. 

K.B. 

NEM FOGAD 
AZ OKMÁNYIRODA 
A Belügyminisztérium központi 
adatfeldolgozó, nyilvántartó és 
választási hivatal utasítása alap-
ján - az országgyűlési képvise-
lő-választás miatt - az okmány-
iroda április 3-án, szerdán nem 
fogad ügyfeleket. 

PIHENŐ A CSILLAG TÉREN 
Padokkal, ivókúttal „berende-
zett", díszburkolattal kirakott pi-
henőhely épül Szegeden a tarjáni 
Csillag tér és a Lugas utca sarkán 
- tájékoztatta lapunkat Makrai 
László, a terület önkormányzati 
képviselője. Az újságos- és jegy-
árusító pavilon mögötti terüle-
ten alakítják ki a közeli forga-
lomtól bokrokkal és fákkal vé-
dett parkot. 

Kora nyári meleget hozott az április: mindenkiről lekerült a kabát, dzseki, pulóver. Az ingujjra vetkőzött f iatalemberek láthat ták, hogy 
idén is érdemes lesz szemügyre venni a trikóban feszítő lányokat... Fotó: Karnok Csaba 


