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Az értelmileg sérült gyermekek száma változatlan 

Türelemmel és szeretettel 
a Sólyom utcában 

Londonban Szegedért is lobbizott az alpolgármester 

Kozma a Lordok Házában 
Parlamenti delegáció tagjaként 
33 brit képviselővel tárgyalt 
Kozma József. 

Mandur László, a parlament szo-
cialista alelnöke vezette azt a 
négypárti delegációt, amely Lon-
donban hazánk uniós csatlako-
zásának előkészítéséről tárgyalt. 
A magyar parlament az elkövet-
kező évben valamennyi EU-
tagországba delegációt küld, mi-
előtt parlamentjeik ratifikálnák 
Magyarország csatlakozását. 

A küldöttség tagja volt Koz-
ma József (MSZP), Szeged vá-
rospolitikai alpolgármestere is. 
Az út tapasztalatairól tegnap 
sajtóbeszélgetésen számolt be. 
Az alpolgármester elmondta, 
meghatározó brit politikusok-
kal találkozott, a tárgyaláso-
kon Szeged helyzetbe hozásá-
ért is lobbizott. A megbeszélé-
seken szóba került a szegedi re-
pülőtér fejlesztése, amelyre ko-
rábban már egy brit befektetői 
csoport ajánlatot tett, vala-

mint Szeged és a testvérváros 
Cambridge egyetemeinek kap-
csolata. Kozma József elmond-
ta, a britek megértéssel fogad-
ják, hogy Magyarország Romá-
nia uniós csatlakozását sürge-
ti, amely számos történelmi 
problémát orvosolhatna. 

Kozma találkozott vállalkozás-
fejlesztési szakemberekkel, köz-
tük az ITDH londoni képviselői-
vel, illetve a kulturális élet sze-
replőivel. 

k b . 

Szakmai és közönségdíj a Kortárs balettnek 

Erdélyi turnén Juronicsék 

Az 50 éves intézményben a diákok különös törődést igényelnek. Fotó: Karnok Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

A 42 főállású pedagógus zöme gyógypedagógiai ta-
nár, akik azért választották ezt a hivatást, mert 
alaptermészetükből fakad a végtelen türelem, az 
emberszeretet és az átlagosnál lényegesen nagyobb 
empátia. 

- Több mint 20 éve, amióta igazgatóként itt dol-
gozom, nem hagyta el egyetlen tanárunk sem az is-
kolát, azon a néhány kollégán kívül, akik elköltöz-
tek Szegedről - dicsekszik a manapság ritka állan-
dósággal az igazgatónő, aki az e pályát választók és 
művelők legnagyobb erényének a türelmet és a 
megértést nevezi. 

A Sólyom utcában az iskola típusának megfelelő 
tanterv szerint oktatnak. Itt minden gyerek egyéni 
bánásmódot, külön-külön törődést igényel, a spe-
ciális tananyaggal kis lépésekben lehet csak halad-
ni, sok-sok gyakorlással. 

Az értelmileg enyhe fokban sérült gyerekek a 
nyolc osztály elvégzése után szakiskolákban tanul-
nak tovább, szakmát tudnak szerezni, s képesek 
lesznek az önálló életvitelre. A középsúlyos értelmi 
fogyatékos gyerekek a speciális iskola után általá-
ban védőotthonokba kerülnek, vagy családjuk gon-
doskodására szorulnak. 

Miközben az igazgatóhelyettes, Tölcséry Erzsé-

bet végigkalauzol az iskolában, arról is beszél, 
hogy az ide járók zöme hátrányos helyzetű, nehéz 
anyagi körülmények között élő családban él. A 
gyerekek többsége az iskolai étkeztetésnek kö-
szönheti, hogy napjában többször és változatos 
ételeket ehet, erre otthon sokaknak nincs mód-
juk. 

A tízóraiért, az ebédért és az uzsonnáért a szülők 
minimális összeget fizetnek, 50 százalékos állami 
hozzájárulást kapnak, plusz önkormányzati segít-
séget. 

Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a kiegé-
szítő terápiára, az úszás, a lovaglás, a logopédiai 
foglalkozások, a kirándulások, a nyári táborok mel-
lett több szakkör működik itt, mint sok normál is-
kolában: a gyógytorna, a természetjárás, a szövő-, a 
számítógépes szakkör mind a személyiség sokolda-
lú fejlesztését szolgálja. 

Az iskola 1997-ben létrehozott alapítványa anya-
gi lehetőséget biztosít ahhoz, hogy minél több prog-
ramot tudjanak nyújtani a gyerekeknek, pótolva 
ezzel azt, amit legtöbbjüknek a család képtelen 
megadni. 

A Sólyom utcai óvoda és általános iskola jubileu-
mi sportnappal, majálissal ünnepelte fennállásá-
nak 50. évfordulóját. 

K.K. 

Születés-nap 
a Bartókban 
Születés-nap címmel rendeztek 
minden érdeklődő számára nyi-
tott szakmai programot a szü-
lésről tegnap a szegedi Bartók 
Béla Művelődést Központ dísz-
termében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Születés-nap című rendezvény 
egy országos programsorozat ré-
sze volt, amit több nagyvárosban 
és Budapesten is megszerveztek. 
Az előadók saját szakterüle-
tükön szerzett tapasztalataikat 
felhasználva megpróbálták be-
mutatni, milyen fontos a szülés, 
a születés legoptimálisabb körül-
ményének megteremtése, hiszen 
ez az esemény egész életünkre 
kihatással lehet. Bár a rendez-
vényre - amit az Egészségügyi 
Szakképző és "továbbképző Inté-
zet 10 kreditpont megszerzésére 
alkalmas szakmai továbbképzés-
nek minősített - a szervezők az 
általános orvosokat, védőnőket, 
szülésznőket, szülészorvosokat, 
pszichológusokat és pszichiáte-
reket is várták, az előadások 
nemcsak nekik szóltak, hanem 
az aktív vagy leendő szülőknek 

Szemközt Kővárival 
Kővári Árpád, a Santé Kézilabda Kft. elnöke lesz a Városi Televízió és 
a Délmagyarország Szemközt című közös műsorának a vendége ma 
19.10-től a Telin csatornán. Az elnököt Szetey András, lapunk főszer-
kesztője és Márok Tamás, a Városi Televízió szerkesztője faggatja ak-
tuális kérdésekről. A beszélgetés, a riport szerkesztett változata meg-
jelenik a Délmagyarországban is. 

Szerencsés hónap a május a Sze-
gedi Kortárs Balett számára -
két rangos díjat is nyertek. A 
csapat jelenleg éppen úton van, 
Erdélybe tartanak, Marosvásár-
helyen és Kolozsvárott lépnek 
fel. 

A Kaán Zsuzsa szerkesztette 
Táncművészet című szakfolyó-
irat az idén tizedszer ítélte oda 
1993-ban alapított díját, az Eu-
roPA Magyar Táncdíjat a művé-
szeti ág kiemelkedően teljesítő 
együtteseinek és szólistáinak. A 
jubileumi EuroPA-gála, amelyen 
az ideiek mellett a korábbi díja-
zottak is felléptek, az Operett 
Színházban volt a hónap elején. 
A magyar táncélet rangos - és 
egyetlen - szakmai díját, a Mun-
kácsy-díjas Pauer Gyula bronz-
szobrát az idén hét kitüntetett 
kapta. Köztük két együttes, a /u-
ronics Tamás vezette Szegedi 
Kortárs Balett, valamint a Sava-
ria Táncegyüttes. 

A magyar táncdíjasok estjén a 
szegediek sajnos nem léptek fel, 
mert csak pár nap választotta el 
őket a Trafó-beli duettfesztivál-
tól, amelyen Juronics új, „To Pre-
tend" (az angol szó azt jelenti: 
tettetni, úgy tenni, mintha...) cí-
mű koreográfiájának premierje 
volt. A darabot Juronics Kun At-
tilával táncolja, aki a londoni 
Rambert Balett tagja, ám a Mé-
száros Máté elszerződésével ne-
héz helyzetbe került szegedi 
együttesben már többször fellé-
pett a Tűzmadár és a Bolero ta-
vaszi előadásain. 

Ott volt viszont a Szegedi Kor-
társ Balett a veszprémi fesztivá-
lon, ahol az új darab mellett a 

Boleróval szerepeltek és ez utób-
bi - közönségdíjat kapott. 

Az elmúlt hét végén lezajlott 
veszprémi díjkiosztó gála után az 
együttes útra kelt: az idén má-
sodszor turnéznak Erdélyben, az 
április végi aradi és temesvári 
szereplés után ezúttal Marosvá-

sárhely és Kolozsvár a célpont, a 
Carmina Buranát táncolják. 

A Kortárs balettet a romániai 
vendégeskedés után, május 
28-án látjuk ismét Szegeden: a 
Tűzmadár és a Bolero előadása 
lesz az évad utolsó táncestje. 

s. e. 

Jelenet a közönségdíjat kapott Boleróból Fotó: Schmidt Andrea 

Dobó László pohtikai motivációt sejt a névhasználat megtagadása mögött 

Szegedi Tabló, a Szeged szó és címer nélkül 
Elutasította a Szegedi Tábló című havilap kérelmét a 
szegedi közgyűlés jogi és ügyrendi bizottsága. így a 
folyóirat a jövőben nem használhatja sem a város nevét, 
sem pedig a címerét. 

Csak az önkormányzat engedélyével használható a város 
neve, illetve címere bármilyen kiadványon, árucikken. A . , . 
Szegedi Tabló című havilap kérelmet nyújtott be Szeged P i n t é r j a v a s l a t a 
neve és címere használatára, ám a szegedi közgyűlés jogi 
és ügyrendi bizottság ezt tegnapi ülésén megtagadta. 

Hasonló indokkal tagadta meg a névhasználat jogát a 
testület a Szegedi Tablótól. Pintér szerint a Szegedi Tabló-
nak a címében kellene jeleznie, hogy nem városi kiad-
ványról van szó, hanem egy bizonyos rétegnek szóló lap-
ról. Ebben az esetben a testület engedélyezné a „szegedi" 
kifejezés használatát. 

Ok az összetéveszthetőség 

- Összetéveszthető lenne az önkormányzat által indí-
tott Szegedi Tükör és egy magáncég által kiadott Szegedi 
Tabló, amennyiben ez utóbbi lap is fejlécében szerepeltet-
né a város címerét - indokolta a döntést a jogi és ügyrendi 
bizottság elnöke. Pintér Ferenc elmondta: az önkormány-
zatnak a Szegedi Tükör indításakor a név- és a címer-
használat ügyében csak bejelentési kötelezettsége volt a 
bizottsághoz. 

Pintér példaként említette a „Szegedi Tabló - polgári ha-
vilap" címet, amely véleménye szerint megakadályozná, 
hogy az olvasók összekeverjék a két kiadványt. Ilyen cím-
összetételben a testület vélhetőleg hozzájárulna a város 
nevének használatához - mondta. 

Dobó László, a Fidesz-MPSZ önkormányzati frak-
cióvezetője, a Szegedi Tablót kiadó társaság résztulaj-
donosa előrebocsátotta: a lap az önkormányzattól 
teljesen függetlenül jelenik meg, havi 50 ezer pél-
dányban. Dobó úgy tudja, az elmúlt kedden a jogi és 
ügyrendi bizottság azért napolta el a döntést az ügy-
ben, mert a testület nem ismerte a városvezetés ál-

láspontját. - Ezek után úgy érzem, politikai motivá-
ció is közrejátszott a döntésben - jelentette ki a kép-
viselő. Hozzátette, szerinte jogilag nem indokolt, 
hogy nevet változtassanak és ilyen kötelezettségre az 
önkormányzat névhasználati rendeletében sem talált 
utalást. Dobó László tegnap sürgősségi indítványt 
nyújtott be, amelyet a május 23-i közgyűlés napi-
rendre vehet, akkor a testület hozhat döntést az ügy-
ben. 

Ellenzéki kétely 

Dobó a Szegedi Tabló kiadójának résztulajdonosaként 
egyébként elfogadhatónak tartja a bizottság indoklását 
a címerhasználat engedélyezésének megtagadásáról. 
Ugyanakkor a névhasználattal kapcsolatban elmondta: a 
Szegedi Tablót négy hónappal korábban vették nyilván-
tartásba, mint a Szegedi Tükör címú kiadványt, így sze-
rinte rossz az az érvelés, amely alapján éppen a Szegedi 
Tablótól tagadják meg a névhasználatot. 

K. B. 
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