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Autista gyermekek táboroztak Béketelepen 

Csodákra is képes 
a mozgásterápia 
Autista gyermekeket táborozta-
tott a béketelepi általános is-
kolában egy alapítvány. Sokuk 
most volt először közösségben, 
köztük olyanok is, akikkel hó-
napok óta nem foglalkozott pe-
dagógus. 

Öt hétig hat-nyolc Csongrád me-
gyei autista gyermek táborozott 
Szegeden, a Napos Úti Általános 
Iskolában. A tábort a Csongrád 
Megyei Autista Gyermekekért és 
Fiatalokért Alapítvány szervezte. 
- Az önkormányzat, valamint 
néhány nagylelkű szegedi vállal-
kozó nélkül nem tudtuk volna 
megcsinálni ezt az öt hetet. So-
kat segített Kozma lózsef alpol-
gármester, Kardos János, az okta-
tási iroda vezetője és Lauer Ist-
ván, Béketelep önkormányzati 
képviselője is - mondta Tóthné 
Dobrotka Magdolna, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke. 

A tábor helyszínéül szolgáló 
béketelepi iskolát jelképes össze-
gért bocsátotta az alapítvány ren-
delkezésére az önkormányzat. 
Tóthné szavaiból az is kiderült, 
hogy ezeknek a gyermekeknek 
rendkívül sokat használt ez a né-
hány hét, rengeteget fejlődtek a 
táborban. 

Csongrád megyében 40 autista 
gyermeket tartanak nyilván, kö-
zülük mindössze 10-et oktatnak 
iskolai keretek között. - Ponto-
san ez az egyik legfőbb gond az 
autistákkal- válaszolta Tóthné. 
- Ezek a gyerekek nagyon köny-
nyen kikerülnek az oktatásból, 
vagy be sem kerülnek oda. A szü-
lők ugyanis nem nagyon tudnak 
velük mit kezdeni. Pedig mind-
egyik autista gyermek fejleszthe-
tő, csak egy elszánt, szíwel-lé-
lekkel dolgozó pedagógus kell 
hozzá, valamint speciábs mód-
szerek. Azt is hozzátenném, 

hogy minden autista gyermek 
más és más. Az egyiknél eredmé-
nyes módszerrel a másiknál 
könnyen kudarcot lehet vallani. 

Azok közül, akik nincsenek 
benne az oktatásban, egy részük 
képzéskötelezett. Hetente há-
rom órát foglalkozik velük egy 
pedagógus. - így sajnos nem fej-
lődnek a gyerekek, még azt sem 
lehet mondani, hogy szinten 
tartják őket. Jó volna ezen vál-
toztatni, kérdés, sikerül-e -
mondta Tóthné Dobrotka Mag-
dolna. 

A tábor fő helyszíne az iskola 
tornaterme, emellett az egyik 
tanterem van átalakítva játszó-, 
fejlesztőhellyé. A máskor kato-
nás rendben álló padokat most 
összetolták. A padokon különbö-
ző fejlesztő- és társasjátékok, ki-
rakók találhatók. - Nagyon fon-
tos volt, hogy otthonosabbá te-
gyük az iskolát. Ahhoz, hogy a 
gyerekek fejlődjenek térben és 
időben strukturált környezetre, 
területre és pontos napirendre 
van szükségük - hangsúlyozta az 
alapítvány elnöke. 

Az öthetes táborban a fő hang-
súlyt a mozgásfejlesztésre he-
lyezték a pedagógusok. A gyer-
mekekkel minden másnap te-
niszoktató foglalkozott, emellett 
különböző, mozgáskoordinációt 
fejlesztő gyakorlatokat végeztek, 
labdáztak. Polyák Tamásné pe-
dagógus szavaiból kiderül, az öt 
hét igen eredményesen telt el: -
Az első pár napban voltak apróbb 
gondok, hiszen nem mindegyik 
gyerek volt eddig közösségben. 
Az alkalmazott mozgásterápia 
azonban nagyon sokat segített 
nekik. Kezelhetők lettek, sike-
rült beilleszkedniük a közösség-
be és sokat javult a koncentrá-
ció-képességük is. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A gyermekek fejlesztésénél a mozgásterápiára helyezték a hang-
s ú l y t . Fotó: Gyenes Kálmán 

Zöldövezeti lakópark - 12 hektáron, 420 lakással 

Megvalósuló Bába-álom 

Nagy tempóban halad a földmunka. Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás az 1. oldalról 

- Bár a bontás rengeteg nehézséget okozott, 
eddig sikerül tartani a tervezett határidőket -
mondta el Bába István, aki ezzel a lakópark-
kal neves ügyvéd édesapjának álmát valósítja 
meg. - Jelenleg a közművesítésre költjük a 
százmilliókat, a csatornák mellett földbe ke-
rül az összes olyan kábel, ami teljesen össz-
komfortossá teszi a lakóparkot. Az utak vég-
leges burkolatukat azonban csak a házak fel-
építése után kapják meg, mert nem akarunk 
úgy járni, mint más építkezéseken gyakran 
előfordult - a beköltözésre már megrepesztet-
ték az aszfaltburkolatot a nagy munkagépek. 

Bába Istvántól megtudtuk, bár városszerte 

csak Bába-lakóparkként emlegetik ezt a be-
ruházást, a hivatalos neve Zöldövezeti lakó-
park, amit az azonos nevű kft. és a Real Hun-
gária Kft. közösen épít. 

- Terveink szerint ősszel már megkezdjük 
az első társasházak alapozását, így aztán 
szeptembertől lehet lekötni a lakásokat. 
Ugyanakkor a negyven építési telek értékesí-
tését megkezdtük, a magánházas területek 
iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy a telkek 
nagy részét már értékesítettük is - mondta el 
Bába István. Majd a pékségre, mint a lakó-
parkhoz tartozó üzletek elsőként átadott 
épületére mutatott. 

- A lakópark komfortjához hozzátartoznak 
majd a pékség mellett más boltok is, épül 

vendéglő, míg 3 ezer négyzetméteren sport-" 
központot alakítunk ki tenisz és kosárlabda-
pályával, játszótérrel, sétálóparkkal. A vonat-
közlekedés sem zavarja majd a lakókat, 
ugyanis zajvédő falat építünk a vasúti töltés 
mellé - sorolta a további terveket Bába István. 

Amikor télen kérdeztük Bába Istvánt arról, 
nem tarja-e túl kockázatosnak ezt a többmil-
liárdos beruházást, a fiatal ügyvéd úgy nyilat-
kozott: nem lesz gond az értékesítéssel. Nos, 
véleménye mára sem változott: úgy véli, 
épülhetett bármennyi lakás is az elmúlt 
években Szegeden, biztosra veszi, minden 
otthon elkel majd a Szabadkai út melletti la-
kóparkban. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Tömörkény 110 éves 
Tömörkény száztíz éve érett meg arra, hogy önálló községi stá-
tust kapjon. Korábban Mindszent része volt. 

Szombaton a zenés ébresztő a legtöbb tömörkényit már ébren találta. Az 
idei falunapot és a művelődési házban lévő a képzőművészeti kiállítást 
Tömörkény polgármestere, Fekete Gábor nyitotta meg. Emlékeztetett a 
község múltjára és gyarapodó jelenére, valamint a jelenlévők figyelmébe 
ajánlotta Losonczi ]ános fafaragó régebbi és legújabb munkáit, dr. Apró 
Ferencné és Kanász Szabó Lászlóné tetszetős festményeit, Banga János-
né agyagfiguráit és helyi szociáhs otthon lakói s a helyi iskola képzőmű-
vészeti szakköre tagjainak különféle alkotásait. 

A jelmezes állatszépségverseny főként a gyerekeket vonzotta. Ebéd 
után fél 2-től a Tekergő játszóházba csalogatta a gyerkőcöket. A has-
táncbemutató az idősebbeket is megmozgatta. Ezt követően a Silver 
TSE táncosai szórakoztatták a tömörkényieket és vendégeiket. 

B. GY. GY. 

Ot személygépkocsi ütközött össze 
Két magyar és három külföldi 
személygépkocsi ütközött össze 
tegnap délelőtt az M5-ös úton, 
Balástya előtt. A tömegbaleset-
ben senki sem sérült meg. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegedről Balástya felé tartott va-
sárnap délelőtt egy magyar rend-
számú Fiat Punto két utasával, 
amikor vezetője a település köze-
lében előzni kezdett. A manőver 
közben a gépkocsi visszapillantó 
tükre nekiütközött a szemközti 
sávban, három utassal Szeged fe-
lé tartó olasz rendszámú Alfa Ro-
meo visszapillantójának. A Pun-
to ekkor sodródni kezdett a me-
netirány szerinti bal oldalon. 
Először egy szintén olasz Re-
nault-nak csapódott. Az ütközés 
erejétől a Renault felborult, a 
Puntónak pedig kiszakadt a bal 
első kereke. A balesetet okozó 
autó tovább csúszott az úton és 
nekivágódott egy magyar rend-
számú Opel Astrának, ami az 
árokban kötött ki. A Punto több 
mint százméteres csúszás után 
frontálisan ütközött egy Volks-
wagen Passattal. 

A tömegbalesetben a csodával 

határos módon senki sem sérült. 
Jóllehet a Punto vezetőjét a men-
tők kivizsgálásra a szegedi Il-es 
kórházba szállították, később ki-

derült, ő sem szenvedett sérü-
lést. 

A műszaki mentés és a hely-
színelés idejére, mintegy há-

rom órára, a főutat teljes szé-
lességben lezárták, a forgalmat 
Sándorfalva és Szatymaz felé 
terelték. 

Bőven akadt dolguk a helyszínelőknek. Fotó: Karnok Csaba 

Egyre több diplomás és érettségizett keres segítséget 

Támasz lehet 
munkanélkülieknek 
Hajléktalan munkanélküli épp-
úgy segítséget keres a Támasz 
egyesületnél, mint diplomás, 
munkahelyét elvesztett ember, 
vagy érettségi után sikertelenül 
felvételizett diák és egykori se-
gédmunkás. 

Az évek óta működő Támasz 
egyesület a közelmúltban 36 mil-
lió forintot nyert az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítvány pályá-
zatán az évek óta működő úgyne-
vezett Újra dolgozom programjá-
ra. Az egyesület Bocskai utcai 
központjában 15, szociális segít-
ségre kiképzett munkatárs foglal-
kozik az állást keresőkkel. 

- Elsősorban a tartósan, leg-
alább kilenc hónapja állásukat 
vesztett munkanélküliek segíté-
se, felzárkóztatása a vállalt felada-
tunk - tájékoztat Kakujáné Sösz-
ler Gertrúd, az egyesület elnöke. -
Többségében a nem piacképes 
szakmával rendelkezők, a fogya-
tékkal élők, a munkatapasztalat-
tal nem rendelkezők, a gyesről 
visszatérők, a gyermeküket egye-
dül nevelők, a peremkerületekben 
élők, a hajléktalanok, a gyógyult 
szenvedélybetegek vesznek részt 
a munkára felkészítő progra-
munkban. Egyre több diplomás 
jelentkezik a Támasznál segítsé-
gért, sok az érettségizett, de egye-
temre be nem jutott fiatal. 

Az egyesület szakembergárdája 
a munkanélkülivel való többszö-
ri találkozás alkalmával arra tö-
rekszik, hogy felkészítse, hely-
zetbe hozza a munkát keresőt. 
Lépésről lépésre, minden körül-
ményt figyelembe véve, a reális 
helyzetet feltárva segítik a mun-
káját és ennek okán sokszor ön-
bizalmát is vesztett embert. Ru-
galmasságra, az önfeladas nélkü-
li alkalmazkodásra, az előnyös 
megjelenésre, a jó fellépésre, az 

eredményes kommunikációra 
„tanítják" az ide fordulókat. Má-
soknak a pályázatírás, az állásin-
terjú technikájának elsajátításá-
ra van szükségük, ők ebben kap-
nak tanácsokat. 

Ha valaki átképzésre kénysze-
rül az elhelyezkedéshez, akkor 
ebben segítenek neki, ha fogalma 
sincs, mihez is tudna kezdeni, 
akkor abban, hogy megtalálja a 
számára alkalmas munkakört, s 
az ahhoz vezető átképzést vagy 
másfajta felkészülést. A munkát 
keresőnek persze együtt kell mű-
ködnie az egyesület munkatársa-
ival ahhoz, hogy segíteni tudja-
nak, neki iá, aktívan részt kell 
venni sorsa változtatásában. 

Az egyesület egyik oldalon a 
munkát keresővel tartja a kap-
csolatot, míg a másikon igyek-
szik minnél több munkahelyet 
felderíteni, s a két oldalt össze-
hangolni. 

A tapasztalat szerint a szolgál-
tatásban tudják a legtöbb hozzá-
juk fordulót elhelyezni, a maga-
sabban kvalifikált emberek pedig 
az informatikai, műszaki szak-
mákban járnak szerencsével. 

A megyei munkaügyi központ-
tal is szoros kapcsolatot tartó 
egyesület vállalt célja az is, hogy 
három hónapnál tovább tartsa 
meg munkahelyét az, akit ók se-
gítenek munkához. A cégektől jó 
visszajelzéseket kapnak a Tá-
masz által ajánlott emberekről. 

Az Újra dolgozom programot 
2002. februárjától 2003. május 
végéig 1342 fő vette igénybe. 
Eredményesen - három hónapon 
túli munkaviszonyba - 484 főt 
helyeztek el, amire azért büszke 
a Támasz elnöke, mert csak 384 
ember elhelyezését vállalták, s 
ennél jóval többnek sikerült újra 
munkahelyet találni. 

K.K. 


