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A létezés határán 
élnek a romák 

Nem lehet négyévente alapkér-
déseken változtatni, ezért az 
MDF kidolgozza azt a szakmai 
minimumot, amelytől nem tér-
nek el ciklusváltáskor sem. 

Az MDF továbbra is önálló arc-
cal rendelkező, mérsékelt, jobb-
közép, keresztény-konzervatív, 
szociálisan érzékeny párt - jelen-
tette ki Gémesi György tegnap 
Szegeden azokra a hírekre reagál-
va, amelyek szerint pártja baka 
tolódna. - Az MDF alapítása óta 
balra zárt, a jobboldali pártokkal 
szövetségben álló, a szélsősége-
ket elutasító - hangsúlyozta az 
MDF alelnöke. 

A párt önkormányzati ügye-
kért felelős politikusa szerint a 
kormány „roggyantó" ütést vitt 

be az önkormányzatoknak, ami-
kor nem biztosította a közalkal-
mazotti béremelések fedezetét. 
Gémesi elmondta: az MDF 
egyetért a bérkorrekcióval, azzal 
azonban nem, hogy a hiányos fe-
dezet miatt 600 önkormányzat 
került kilátástalan helyzetbe, és 
néhány már „ki is vérzett". 

Az MDF szakmai minimum-
rendszer kidolgozására készül. 
Ezzel azt szeretné megelőzni, 
hogy választások után a minden-
kori kormányzat alapkérdéseket 
változtasson meg. Gémesi példa-
ként említette a tervezett nagy-
arányú közoktatási reformot, 
amely az MDF által kidolgozott 
Nemzeti alaptanterv bevezetése 
óta már a sokadik változtatás. 

K.B. 

Az MDF a szakmai 
minimumról 

A hivatal a Hajnóczy utcai helyett már másik óvodát javasol 

Átszervezés, levelezőn 

Kozma József: Végleges döntés még nincs, így nincs mit cáfolni 

Szünet az iskolabezárásokban 

Folytatás az 1. oldalról 

A fürdőszobában ruhák szárad-
nak, a konyhában tej melegszik, 
amit a srác az utolsó utáni pilla-
natban kap le a villanyrezsóról. 

- Két hét múlva szabadul a fér-
jem. Nem nagyon várom haza. 
Megszoktam már, hogy a gyere-
keket egyedül nevelem. Most ép-
pen gyesen vagyok a legkisebbel, 
de szeretnék hamarosan vissza-
menni munkába. Konyhán dol-
goztam, de bármit elvállalnék -
sorolta gondjait az asszony. 

A kétszobás lakás nagyobbik 
szobájában lakik a család. A fű-
tésről egy villanyradiátor gon-
doskodik, a régi, rossz hűtőn a 
szemcsés fekete-fehér televízió-
ban egy brazil sorozat megy. A fa-
lak és a mennyezet salétromos, a 
parkettáról is eltűnt a lakk az 
évek során. 

Az emeleti lakások közül na-
gyon sokat szétvertek már az ön-
kormányzat kilakoltatást végző 
munkatársai, ekkor néhány hét-
re máshol húzták meg magukat 

az itt lakók, majd egy másik la-
kásba költöztek be. Az itt élő ro-
mák elmondták, nagyon félnek 
attól, hogy akár egyik napról a 
másikra is kilakoltathatják őket. 
Máshová nem tudnak menni, 
Halasról, Majsáról, Dorozsmá-
ról is úgy kellett eljönniük. A 
gyermekek közül senki sem jár 
óvodába, iskolába, ezért sokszor 
megbüntették már a szülőket, 
akik nem nagyon tudnak mit 
tenni. 

Az itt lakók közül sokan anal-
fabéták, a hetente jövő családse-
gítők nélkül nem tudnák elintéz-
ni ügyes-bajos dolgaikat. - Ők 
segítenek nekünk megfogalmaz-
ni a kérvényeket, meg az összes 
többi papírt. Egyszerű emberek 
vagyunk, sokszor nem értjük mit 
is akar tőlünk a hivatal - mondja 
Edit asszony. 

Kilépünk a lakásból, folyosón a 
járólapok közül sok megmozdul 
a talpunk alatt. A házsor oldalá-
ban a köztisztasági kht. munka-
társai gereblyézik a szemetet... 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A gyerekek még nem tudhatják, de már érezhetik, milyen is az a 
r o m a s o r s . Fotó: Karnok Csaba 

A gyermekeiket a szegedi Haj-
nóczy utcai óvodába beíratni 
akaró szülők tegnap olyan tar-
talmú levelet kaptak az oktatási 
irodától, amelyben a hivatal azt 
javasolja, inkább másik intéz-
ménybe vigyék gyermeküket. A 
szerdai érdekegyeztető tárgya-
láson erről szó sem esett, pedig 
a levél akkor már úton volt. 

A szegedi önkormányzat okta-
tási, kulturális és sportirodájá-
nak levele várta tegnap azokat 
a szülőket, akik gyermekeiket 
a Hajnóczy utcai óvodába sze-
retnék beíratni. Felháborodást 
váltott ki a jelenlegi óvodások 
szülei között a levél negyedik 
bekezdése: „Az óvodai rend-
szer vizsgálatának eddigi ta-
pasztalatai alapján felmerült 
az ön által választott Hajnóczy 
utcai óvoda átszervezésének 
lehetősége, így engedje meg, 
hogy figyelmébe ajánljam a 
szülők igényének és választá-
sának leginkább megfelelő, a 
közelben elhelyezkedő Rigó ut-
cai óvodát, a szintén a körzet-
hez tartozó Mars téri óvodát 
vagy a város bármely más óvo-
dáját, ahol óvodapedagógusa-
ink szintén nagy-nagy szeretet-
tel várják gyermekeiket." 

A levelet április 9-én írta 
Kardos János, az iroda vezető-
je. A szülők elsősorban azt ki-
fogásolják, hogy a szerdai ér-
dekegyeztető tárgyaláson az 
iroda vezetője nem említette, 
hogy ne a Hajnóczy oviba hoz-

Kardos János irodavezető számolt levele következményével. Fotó:Schmidt Andrea 

zák csemetéiket. Ezt hitelron-
tásnak érzik, mivel ez a levél 
eltántorítja a szülőket a beíra-
tástól, így csökken az intéz-
mény fennmaradási esélye. 

- Be lehet iratkozni a Hajnó-
czyba. A szülőknek azért adtunk 
egy ilyen tartalmú levelet, hogy 
ne érje őket váratlanul az esetle-
ges átszervezés - mondta Mészá-
ros Éva, a Belvárosi Il-es Óvodai 
Körzet vezetője. (Tegnap kora 

délutánig tizennyolc apróságot 
írattak be szüleik a Hajnóczy ut-
cai oviba.) 

Az oktatási iroda vezetője, Kar-
dos János korrektnek tartja a le-
velet. - A szerdai érdekegyeztető 
tárgyaláson a most az óvodába 
járó gyermekek szüleivel talál-
koztam, ez a levél viszont a be-
íratkozóknak szól - tájékoztatta 
lapunka az oktatási iroda vezető-
je. Kardos lános szerint sokkal 

rosszabb lett volna, ha a szülők a 
beiratkozás után szereztek volna 
tudomást az esetleges átszerve-
zésről. 

A oktatási intézmények vizs-
gálata február 21-én kezdődött és 
eredmény április végére várható. 
Minden szempontot figyelembe 
vesznek a végső döntés megho-
zatala előtt, többek között a be-
iratkozok számát is. 

K.T. 

Szegeden ma befejeződnek az 
óvodai és iskolai beiratkozások. 
Kozma József várospolitikai al-
polgármester azt mondta, az 
adatok feldolgozása után derül 
ki, mely intézményeket, hány 
pedagógust, gyermeket érinthet 
az átszervezés. 

- Az ellenzék és az érintett szü-
lők szerint is gyorsabban, még 
az óvodai, iskolai beíratások 
előtt kellett volna meghozni a 
döntést a nevelési-oktatási in-
tézményrendszer átszervezésé-
ről. Miért nem így időzítettek? 

- Egyetlen tollvonással is lehet 
döntéseket hozni, számos példát 
láttunk már erre az előző ciklus-
ban. Mi a nehezebb utat válasz-
tottuk: nyílt, szakmai előkészítő 
folyamattal, minden kérdésében 
nyitott egyeztetés végeztével le-
het csak felelős döntést hozni. Ez 
pedig rövidebb idő alatt nem 
megy. A mai napig 12 lépcsője 
volt az érintett felekkel történt 
döntéselőkészítő érdekegyezte-
tésnek. A folyamat február köze-
pén, a költségvetés elfogadásával 
indult, azután következett a töb-
bi mellett az adatgyűjtés, az in-
formációk feldolgozása, az intéz-
ményvezetők tájékoztatása, a 
személyes egyeztetések. Ezek el-
hagyásával ugyan lehetett volna 
döntést hozni, ám az nem vette 
volna figyelembe sem a szakmai 
szempontokat, sem a szülők, 
gyermekek, illetve a pedagógusok 
érdekeit. Májusban a közgyűlés 
minden szükséges információ 
birtokában véglegesen határoz-
hat mind az óvodai, mind az álta-
lános iskolai intézményrendszer 
átszervezéséről. 

Kozma József: Minden kérdésében a nyitott egyeztetés végeztével 
l e h e t c s a k f e l e lő s d ö n t é s t h o z n i . Fotó: Miskolczi Róbert 

- A döntési folyamat lezárulta 
előtt az oktatási bizottság már 
megnevezett három, bezárásra 
javasolt óvodát. Nem volt ez el-
hamarkodott lépés 1 

- Az előkészítő munka során 
megalapozottan kell dolgozni. 
Az oktatási bizottság felelős dön-
tést hozott. Megtehettük volna, 
hogy a végső döntésig nem be-
szélünk az átszervezésekről, ez a 
megoldás azonban minden szak-
maiságot nélkülözött volna. 
Megoldásokban és nem zavar-

keltésben kell gondolkodni. A bi-
zottság segít a szülőknek abban, 
hogy eldönthessék, melyik óvo-
dába kívánják beíratni a gyerme-
küket. Ugyanezt a célt szolgálja 
az oktatási irodavezető levele, 
amelyben tájékoztatja a szülőket 
a helyzetről, és az önkormányzat 
megoldási javaslatairól. Meggyő-
ződésem, hogy így a legkisebb sé-
rülést okozva hajthatjuk végre az 
átszervezést. 

- A Hunyadi téri óvodát az 
eredeti javaslattal ellentétben 

nem érinti az átszervezés. Ez 
azt jelenti, hogy szakmailag 
mégsem indokolt a bezárása: 

- Szakmailag teljesen megala-
pozott volt a Hunyadi téri óvoda 
bezárására tett javaslat. Az óvo-
dában működő német csoport 
miatt azonban a német kisebbsé-
gi önkormányzat törvény adta 
jogát kihasználva kifogást emelt. 
Nekünk pedig a szakmai, a gaz-
dasági és az emberi szempontok 
mellett a kisebbségre vonatkozó 
törvényeket is figyelembe kell 
vennünk. 

- Szinte kész tényként került 
a köztudatba a Németh Imre 
Általános Iskola bezárása, ame-
lyet azonban az intézmény 
igazgatója cáfolt. Hogyan szivá-
roghatott ki ez a hír ? 

- Végleges döntés az intéz-
ményrendszer átalakításáról 
még nincs, így nincs mit cáfol-
ni. Közügyről van azonban szó, 
és senki sem akarja megtiltani 
az intézményvezetőknek, hogy 
ezekről az információkról be-
széljenek. Természetesen a sze-
mélyes egyeztetéseken elhang-
zanak olyan belső információk, 
amelyeket az érintettek egyelőre 
kölcsönösen nem a nyilvános-
ságnak szánnak, hiszen döntés 
csak májusban születhet a kér-
désben. 

- Számításaik szerint hány 
pedagógust, gyermeket érinthet 
az intézményrendszer átszer-
vezése ? 

- Pénteken érnek véget a bei-
ratkozások. Csak a számok is-
meretében készíthetjük el azt a 
javaslatot, amelyről a közgyűlés 
májusban határozhat. 

KÉRI BARNABÁS 

Néptáncfesztivál Szegeden 
Országos gyermek- és ifjúsági néptáncfesz-
tivált rendeznek a hét végén Szegeden. 

Tizenharmadik alkalommal rendezik meg a 
hét végén, április 11. és 13. között Szegeden 
az országos gyermek- és ifjúsági néptáncfesz-
tivált, amelyre hat és tizennyolc év közötti 
táncosok érkeznek az ország minden terüle-

téről, valamint határainkon túlról, Vajdaság-
ból és Oroszországból. 

A fesztiválra a szervezők mintegy 32 cso-
portot és 1300 gyermeket, fiatalt várnak. A 
megnyitó április 11 -én, pénteken délután 
fél ötkor lesz a szegedi Korzó mozi előtt. A 
rendezvény kiemelkedő programja lesz a 
Szegedi Nemzeti Színházban vasárnap dél-

után négytől megrendezésre kerülő gálamű-
sor. 

A bemutató előadásokat a Korzó moziban 
tartják pénteken 15 és 17, illetve 19 és 21, 
valamint szombaton 10 és 12, 15 és 17, 19 és 
21 óra között. Jegyek a Százszorszép Gyer-
mekházban, vagy az előadások előtt egy órá-
val a helyszínen válthatók. 

Közúttakarítási vita 
Nem a város felad ta, mégis 
kénytelen a szegedi önkormány-
zat megkezdeni a takarítást a vá-
rosi főútvonalakon - olvasható a 
polgármesteri hivatal tegnap ki-
adott közleményében, ami azzal 
folytatódik, hogy először a sán-
dorfalvi úton tüntetik el a tél nyo-
mait. Minderre azért van szükség 

- áll a közleményben - , mert az 
állami kezelésű utak tisztaságáért 
felelős Állami Közútkezelő Kht. 
többszöri felszólítás ellenére sem 
látta el a feladatot. Botka László 
szegedi polgármester a napokban 
ismét kéri az Állami Közútkezelő 
Kht.-t, hogy vegye komolyan 
ilyen irányú kötelezettségét. 


