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Bódiséknak nincs hova menniük a felmondott albérletből. Fotó: Miskolczi Róbert 

Folytatás az 1. oldalról 

- A férjem két éve meghalt, munkanélküli 
vagyok, gyógyszereket kell szednem. A csalá-
di pótlékból és az özvegyi nyugdíjból kell fi-
zetnünk az albérletet, és a maradékból próbá-
lunk megélni. Mindenféle papírokat, igazolá-
sokat bevittünk már az IKV-hoz, ahol mindig 
megállapították, hogy rászorulunk a segít-
ségre, de mire intézkedni kellene, valahogy 
mindig lekerülünk a listájukról - tette hozzá 
az asszony. 

A földszinten a ház minden helyisége pené-
szes, a vizesedés miatt nem egy helyen be-
omlott a fal. A ház alatt nincsen szigetelés, 
ráadásul egy pici völgyben fekszik, így 
egy-egy nagyobb eső alkalmával tekintélyes 
mennyiségű víz áll az épület körül. 

A ház tulajdonosa két hónapja szólt először 
arról, hogy szeretné eladni ingatlanát. Fel-
ajánlotta Bódiséknak, akiknek 9 millió forin-
tot kellett volna fizetni érte. - Esélyünk sincs 
arra, hogy megszerezzük a pénzt. Ráadásul a 
tulajdonos 600 ezer forintot követel rajtunk, 
állítólag ennyi lakbérrel tartozunk neki - fe-
lelte Bódis Mátyásné, miközben megmutatja 
a rózsaszín postautalványokat, amelyeken 
havonta feladta az esedékes lakbért. A ház ál-
lítólag már elkelt volna, csak azért nem vet-
ték meg, mert Bódisék még benne laknak. 

Az asszonynak egyelőre elképzelése sincs, 
hová tudnának menni. Mint mondta, ekkora 
családdal elég nehéz másik albérletet találni. 
Abban biztos, hogy a família egyben marad, 
nem engedi, hogy elvegyék tőle gyermekeit. -
Ha kell, akkor sátorozunk. Nem tudom, hol, 

de találunk helyet, ahol meghúzhatjuk ma-
gunkat. Bízom az IKV-ban és az önkormány-
zatban is, hátha kapunk egy egyszobás szoci-
ális bérlakást - mondta Bódis Mátyásné. 

Az IKV Rt.-nél és a polgármesteri hivatal-
ban egyelőre nem kívántak nyilatkozni az 
ügyben. Az illetékesek leghamarabb a jövő 
hét elején állnak rendelkezésünkre. 

• 
Szentmihályon, a Családok Átmeneti Ottho-
nában nem tudják elszállásolni Bódisékat. De 
máshol sem tudnak rajtuk segíteni, mert az 
átmeneti szállók Szegeden is mindenhol tele 
vannak. Amennyiben Bódiséknak lapzártánk 
után ki kellett költözni, akkor hétfőig semmi-
lyen segítséget nem tudnak nekik adni. 
Ügyükben a rendőrség járhat el, ha akar. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A Napos úton kezdődhet a Waldorf-tanév 

Költözik az iskola 
Békctelepre költözhet Újszen-
tivánról a Waldorf-iskola, ha az 
önkormányzat és az oktatási in-
tézmény meg tud egyezni. 

Három évfolyamon hetven diák 
jár az újszentiváni Waldorf-isko-
lába. A tanulók kilencven száza-
léka szegedi, szüleik kifejezetten 
a porosz rendszerű iskoláknál 
nyitottabb oktatási intézmény 
miatt ingáznak a gyerekekkel a 
város melletti településre. Több 
hónapja folynak a tárgyalások a 
szegedi önkormányzat illetéke-
sei és a Waldorf-iskola között ar-
ról, hogy a bezárt béketelepi isko-
lába költözhessen a magánfenn-
tartású intézmény. 

Az önkormányzat eredetileg 
csupán a felső tagozatot költöz-
tette volna el a 153 fős béketelepi 
iskolából, az alsót azonban hely-
ben hagyta volna. A Waldorf már 

A MÓDSZER 
Az első Waldorf-iskola Stutt-
gartban nyílt meg 1919 szep-
temberében. Magyarországon 
1926-ban Budán hozták létre 
az első Waldorf-iskolát, amely 
a háborúig működött. Ha-
zánkban 1988 óta kiemelt esz-
mei, és részben anyagi támo-
gatásban részesítik a Wal-
dorf-kezdeményezéseket. Az 
országban jelenleg 35 Wal-
dorf-óvoda és 12 iskola műkö-
dik. A Waldorf-pedagógia fejlő-
déspedagógia, melyben döntő-
en az életkori sajátosságok ha-
tározzák meg a módszert és a 
tananyagot. Az iskolát a szív, a 
kéz és a fej iskolájának is neve-
zik, mivel a gyermekek testi, 
lelki és szellemi lényét harmo-
nikus egységben fejlesztik. 

ekkor is érdeklődött a megürese-
dett termek iránt. Csakhogy a 
béketelepi szülők az alsó tagozat-
ba sem íratták be a gyermekeket, 
mindössze 37 diák kezdte volna 
meg a tanévet a Napos úton, alsó 
tagozatban. Ezért a közgyűlés jú-
nius 21 -én bezárásáról döntött. 

A Waldorf-iskola szülői munka-
közössége lávorszky Ivánt bízta 
meg azzal, hogy folytasson tárgya-
lásokat az önkormányzattal. A 
waldorfos szülők Nagy Sándor vá-
rosfejlesztési alpolgármesterrel 
együtt már májusban bejárták, és 
felmérték a Napos úti épület-
komplexumot, hogy az alkal-
mas-e az iskolának. Jávorszky 
Iván, akinek két gyermeke is a 
Waldorf tanulója, lapunknak el-
mondta: már közel van a meg-
egyezéshez az önkormányzat és az 
intézmény. Mint mondta, ameny-
nyiben minden kérdésben sikerül 
megállapodni, úgy augusztus ele-
jén akár alá is írhatják a szerző-
dést, és szeptemberben megkez-
dődhet az oktatás a Napos úton. 

- Nem az önkormányzattól, 
hanem a Rókus 11-es számú isko-
lától bérelheti a Napos úti épüle-
teket a Waldorf - tudtuk meg 
Kardos Jánostól. A polgármesteri 
hivatal oktatási irodájának veze-
tője elmondta: a közgyűlés dön-
tése szerint a Napos úti alsó ta-
gozat - amennyiben a szülők ott-
hagyják a gyermekeket - a Rókus 
Il-es tagintézményeként műkö-
dött volna. Kardos lános egyéb-
ként megerősítette: közel a meg-
egyezés. Az önkormányzat 
egyébként hosszú távon is mű-
ködőképesnek tartja az egyre 
népszerűbb Waldorf-iskolát, 
amely fölmenő rendszerben mű-
ködik. Azaz, az eddig három év-
folyamos iskola minden évben új 
első osztályt indít. 

K.B. 

Előfizetőinknek 
dedikált kollégánk 

A szakember véleménye szerint 
ki lehet tenni közterületen ár-
pádsávos lobogókat. A szakértő 
annak kapcsán nyilatkozott, 
hogy - mint azt tegnapi szá-
munkban írtuk - Hódmezővá-
sárhely egyik terén a magyar és 
az uniós lobogó mellett árpádsá-
vos zászlókat is kihelyeztek, a 
MEASZ kifogása után azonban 
levették őket. Pandula Attila a 
zászlóhasználat történetéről el-
mondta: az Árpád-házi időszak-
ban, 1300 előtt igen széles kör-
ben használtak lobogókat. Hoz-
zátette, hogy az ország mai címe-
re olyan, mint a 800 évvel ezelőt-
ti: megtalálhatók benne a sávok 
és a kettős kereszt motívuma, 
ezek egyébként önálló zászló-
ként is megjelentek abban a kor-
ban, tehát „alap zászlótípusuk" a 
régi Magyarországnak. Hangsú-
lyozta: a piros és a fehér az Ár-
pád-dinasztia színei, a sávok szá-
ma pedig változatos, 3-tól 11-ig 
bármennyi lehetett. 

A XVIII. században már nem 
igazán használták a zászlókat, „a 
múlt század 30-as éveiben, a 
Horthy-korszak végén tűnt fel 
Széli Sándor, aki szélsőségesen 
jobboldali csoportokhoz csapó-
dott. O ajánlotta a sávos lobogó 
használatát újra, és ő javasolta 
azt is: fel kellene újítani a sá-
vos-kettőskeresztes lobogófor-
mát is". Ezt követően a nyilas 
mozgalom „kreált zászlótípust, 
részben a német minták, részben 
a magyar hagyományok alap-
ján". Az árpádsávok mellett eb-
ben a zászlóban már szerepelt a 
nyilaskereszt is - tette hozzá. Ez 
a zászló lett később, 1939 után 
„a nyilas mozgalom egyik szim-
bóluma, de a nyilas párt egyes 
szervezetei önmagukban soha 
nem használtak csak sima ár-
pádsávos lobogót, abban mindig 
benne volt a nyilaskereszt is" -
mondta a szakértő. 

SÖRFESZTIVÁL 
Szombat 
18.00: Andy Dance School 
19.00: City Fitness 
19.30: FC Pop Duó 
20.00: P. Divatszínház 
20.30: Cool Girl's 
21.30: Party Time 
24.00: Chippendale-show 
00.30: Vili és Bea 
Vasárnap 
18.00: Andy Dance School 
19.00: City Fitness 
19.30: Nada Hastánciskola 
20.00: P. Divatszínház 
20.30: Cool Girl's 
21.00: R-Port 
22.00: Popey Fitness 
22.30: Gera fivérek 

A lapunk előfizetőinek különböző kedvezményes vásárlási lehetősé-
geket szervezünk. Ennek részeként most Bátyi Zoltán 66 Belami cí-
mű könyvét vehetik meg 40 százalékos kedvezménnyel. Képünkön a 
szerző dedikálja könyvét olvasóinknak. Fotó: Miskolczi Róbert 

Egészségügyi szakok, tendenciák 
A felvételi időszak lezárultával elmondható, hogy 
a Szegedi Tudományegyetem szakjai egyre ke-
resettebbé válnak, s az egyetem végleg levetette 
regionális béklyóit. Különösen igaz ez az egész-
ségügyi szakok esetében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mindenhol arról lehetett hallani, hogy válságban 
van a felsőoktatás, s azon belül is különösen nagy a 
baj az orvos- és gyógyszerészképzéssel. A fiatalok 
ugyanis a könnyebben és gyorsabban hasznosítható 
képzéseket választják, aminek következtében egyre 
kevesebben akarnak az egészségügyben dolgozni. 

Az idei felvételi számok a szegedi egyetemen azon-
ban mást mutattak. A Szent-Györgyi Albert Orvos-
centrum valamennyi karán és szakán jelentős túlje-
lentkezés volt, olyannyira igaz ez, hogy a tavalyi szá-
mokat magasan túlszárnyalták ebben az évben. 

Az általános orvos szakra több mint ezer felvételi-

ző adta be jelentkezési lapját, s a fogorvosira is több-
szörös volt a túljelentkezés. Az orvoskaron a többség 
a kötelező biológia felvételi mellett a kémiát válasz-
totta. Ezzel most kivételesen rosszabbul jártak a fel-
vételizők, mert a sokszor rettegett fizika írásbeb az 
idén könnyebb volt a megszokottnál. A karon bíz-
nak abban, hogy nem változtatják meg a felvételi ke-
retszámokat. 

Jól teljesített az idén a gyógyszerészkar is, hiszen 
több mint négyszázan jelentkeztek a várhatóan 
100 fővel induló évfolyamra. Itt a felvételizők kö-
zül sokan választották az érettségin elért eredmé-
nyeiket a szóbeli vizsga helyett, s az orvoskarhoz 
hasonlóan a legtöbben itt is kémiából írásbeliztek. 

A gyógytornász szakra is több mint háromszoros 
volt a túljelentkezés. Az SZTE Egészségügyi Főis-
kolai Kar ezen képzése azért népszerű különösen, 
mert a tiszántúli felsőoktatási intézmények közül 
egyedül Szegeden folyik ilyen képzés. A szakon az 
idén előreláthatólag 80 fős évfolyam indul. 

KÖRKÉP 

CSENGELE. Tizenhat önkor-
mányzati bérlakás értékesítésére 
írt ki pályázatot a csengelei ön-
kormányzat. Az épületekben ed-
dig pedagógusok laktak, akik 
hosszú évtizedeken át a település 
intézményeiben dolgoztak. A ré-
gi, leromlott állapotú lakásokat 
az önkormányzat nem újítja fel. 
A vezetőség tervei szerint a be-
folyt összeget önerőként fogják 
felhasználni a pályázathoz, amit 
néhány hónapon belül lehet be-
nyújtani a Lakásinnovációs 
Kht.-hez. A nyertes pályázatból 
befolyt összegből új lakásokat 
szándékoznak építeni. 

KISTELEK. Sporttáborba invi-
tálják a mozgásra vágyókat júli-
us 14-e és 18-a között a kisteleki 
Rózsaliget Kollégium és Gimná-
zium pályáira. A három csoport-
ba osztott résztvevőknek kiemelt 
sportágaik mellett (foci, tenisz) 
lehetőségük lesz úszni, lovagol-
ni, kerékpározni, aerobikozni, 
görkorcsolyázni és tollasozni. 
Emellett a különböző labdajáté-
kok mellett kajakozásban és fal-
mászásban is kipróbálhatják 
magukat a résztvevők. A tábor 
minimum 15 fő jelentkezése 
esetén indul és naponta 9-17 óra 
között tartják a sportfoglalkozá-
sokat. 

MÓRAHALOM. Régi hagyomá-
nyokat elevenítenek fel holnap a 
mórahalmi aratóünnepen. Az ér-
deklődők többek között láthat-
nak kézi aratást, marokszedést, 
valamint egy öreg masinával csé-
pelik a gabonát. A helyi gazdakör 
által szervezett programoknak a 
várostól négy kilométerre lévő 
királyhalmi iskola ad otthont. A 
rendezvény délután fél négykor 
kezdődik. 

PUSZTASZER. Százhúsz éves a 
szervezett oktatás címmel meg-
emlékezést tartanak vasárnap a 
községben. Az egész napos ren-
dezvényre a vendégeket délelőtt 
9 órára várják a Zichy Galéria 
Alkotóházba. Az ünnepséget a 
galéria elnöke nyitja meg, majd 
az iskola egykori tanárai és volt 
diákjai emlékeznek vissza az 
együtt töltött esztendőkre. Ezt 
követően az alkotóházban meg-
tekinthető Csonka János festő-
művész kiállítása. Délben bográ-
csos ebéddel teszik családiasabbá 
a programot. Délután kézműve-
sek tartanak bemutatót. Az ün-
nepi program várhatóan délután 
öt órakor zárul. 

SZEGED. A szegedi városi mo-
dellezőklub ma délelőtt 10 órától 
rendezi meg a második Plaza-ku-
pát a bevásárlóközpont mögötti 
búvártavon. Az élethű hajómo-
dellek navigációs versenye há-
rom kategóriából áll. A zsűri a 
résztvevő hajókat a kidolgozott-
ságuk és a valósághűségük alap-
ján értékeli. A modellek a legkü-
lönbözőbb méretben és méret-
arányban, speciális tervek alap-
ján készülnek és a sebességük is 
az eredeti hajóéhoz igazodik. A 
nevezők feladata a modellek kül-
sejének pontos kialakítása és 
azok pontos irányítása. A ver-
senyt tűzijáték zárja. 

ÜLLES. Negyedik alkalommal 
rendeznek Üllés határában autós 
ügyességi versenyt és roncsder-
bit. A futamokat ma tartják a 
Geratanya melletti pályán. A 
helyszínt az Üllést Rúzsával ösz-
szekötő útról lehet megközelíte-
ni. Délelőtt a V8 Autó- és Motor-
sport Egyesülettel közösen szer-
vezett autós ügyességi versenyt 
bonyolítják le. A részvételhez 
nem szükséges versenyautó, 
csak B kategóriás jogosítvány és 
műszakilag megfelelő gépkocsi. 

ZÁKÁNYSZÉK. Aratóünnepre 
várják az érdeklődőket vasárnap 
tíz órától a zákányszéki temp-
lom kertjében. A községben a ga-
bona betakarítása a napokban 
befejeződik és a nagy nyári mun-
kák után hálaadó istentiszteletet 
rendeznek. Az újkígyósi plébá-
nos, Szigeti Antal megáldja az 
aratókat és a gabonát. 

Bármikor utcára kerülhet a szentmihályi Bódis család 

Földönfutóvá válhatnak 
Vásárhelyi 
árpádsávos 
zászlók 
Akit irritál az árpádsávos lo-
bogó, az nem ismeri a törté-
nelmi hátteret; az eredeti zász-. 
lóban ugyanis nincs benne a 
nyilaskeresat - jelentette ki 
Pandula Attila, a Magyar He-
raldikai Társaság főtitkára, a 
jelképbizottság szakértője. 


