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KORKÉP 

DESZK. Falunapokat rendeznek 
a községben a hétvégen. Az 
ünnepségsorozat péntek délután 
4 órakor a faluház parkjában 
kopjafaavatással kezdődik. A 
szervezők este nyolc órától 
táncparádéval fokozzák a 
hangulatot, amit hajnalig tartó 
utcabál követ. Szombaton a 
szabadidőparkba látogatók 
délelőtt 11 órától 
megcsodálhatják az arcfestők 
munkáját és a sportolók 
bemutatóját. Délután 2 órakor 
állnak a bográcsok mellé a 
polgármesterek IV. nemzetközi 
főzőversenyének résztvevői. A 
harapnivalók mellé a 
hagyományoknak megfelelően 
borbemutatót is tartanak. A 
szombat esti bál közben 
tűzijátékot láthat a közönség. De 
ezzel még nincs vége, vasárnap 
délelőtt 9 órától rendezik meg a 
Szalma 

Zoltán-kézilabda-emléktornát. 
11 órakor Lamperth Mónika 
belügyminiszter adja át az 
önkormányzati bérházat, délben 
pedig Újhelyi István 
országgyűlési képviselő nyitja 
meg a Szép Ilonka csárdát. 

SÁNDORFALVA. Az Őszirózsa 
Nyugdíjasklub megalakulásának 
tizedik évfordulóját ünneplik a 
tagok és barátaik szombaton 
délelőtt 11 órától a sándorfalvi 
Fehér Akác vendéglőben, a 
Dózsa György utca 38. szám 
alatt. 

SZATYMAZ. A községi általános 
iskolában már kiosztották a 
tankönyvcsoniagokat. Az 
intézmény vezetői arról 
tájékoztatták lapunkat, hogy a 
szülők egy része félreérthette a 
támogatással kapcsolatos 
híreket. A törvények szerint a 2 
ezer 400 forintos támogatás nem 
alanyi jogon jár, hanem 
rászorultság alapján döntöttek. 
Az ingyenes tankönyvekre 
viszont nem kaptak elég pénzt, 
pedig az iskolába járó 350 gyerek 
felét érinti, ezért a 2 ezer 400 
forintot az ingyenes könyvekre 
költöttékel. Mivel korábban 
mindenki megkapta ezt a 
támogatást, most 
tapasztalhatták először a szülők, 
mennyibe kerülnek valójában a 
könyvek. Ingyenes tankönyv 
esetében az eltartott gyerekek 
számát vették alapul, akik után 
még jár családi pótlék. 

SZEGED. A Magyar Vakok és 
Gyengén látók Országos 
Szövetsége Csongrád Megyei 
Szervezete pénteken 13 órakor 
taggyűlést tart a vakok 
intézetében Szegeden, a Torontál 
tér 1. szám alatt. Szilágyi Mózes 
elnöki megnyitója után Klim^sz 
Sándorné szóbeli kiegészítőjét 
hallgathatják meg a résztvevők, 
melyet az előadó az írásban 
kiadott titkári beszámolóhoz 
készített. 

ZÁKÁNYSZÉK. Rendkívüli 
testületi ülésen döntöttek a helyi 
önkormányzati képviselők két 
jelentős pályázat beadásáról. Az 
egyik tervezetet a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
nyújtják be, 27 millió forintos 
beruházáshoz kérnek 
támogatást. Kedvező elbírálás 
ese t én 20 száza lékos önréssze l 
korszerű sportöltözőt építenének 
a jövő évben. Az öltöző az első 
létesítménye lenne a 
zákányszéki szabadidő- és 
sportcentrumnak. A másik 
tervezetet a Miniszterelnöki 
Hivatalhoz küldik be, a 
hátrányos helyzetű kistérségek 
pályázatára szeptember 1 -jéig. 
Ha segítséget kapnak, az óvoda 
központi konyháját kívánják 
fejleszteni. Rozsdamentes 
konyhai eszközöket 
vásárolnának, körülbelül 4 
millió forintért. 

SZEGED. A városi 
rendőrkapitányság vezetője, 
Kovács Mihály alezredes ma 13 
és 16 óra között fogadóórát tart a 
Szegedi Rendőrkapitányságon, a 
Párizsi krt. 16-22. szám alatt. 

A magyarországi kábítószerhelyzetről és a megelőzésről a Partfürdőn 

Szegedi nyár: egy 
SZIN-folttal több lett 

A medencéből is nézhették az éjszakai filmvetítéseket. Fotó: Miskolczi Róbert 

Folytatás az 1. oldalról 

A most csendre kárhoztatott sze-
gedi együttesek legközelebb fel-
léphetnek a fesztiválon. A szer-
vezők ezzel kárpótolják azokat a 
zenészeket, akik nem próbálhat-
ták ki magukat a fesztivál na-
gyobbik helyszínén. 

Egyébként azok az együttesek 
szerepelhettek volna most is, akik 

a Dugonics téren a legtöbb közön-
ségszavazatot kapták. Azt nem 
tudni, kik ők, mert a voksokat 
nem összesítették a szervezők, 
tudván: beázott keverővel nem 
lesz koncert vasárnap délelőtt. 

Három nap alatt 12 ezer csuk-
lóra ragasztottak karszalagot a 
Partfürdő bejáratánál, hetven 
százalékuk fizetett azért, hogy 
meghallgassa a koncerteket. A 

A SZERRŐL A PARTFURDON 
A kábítószerügyet nem a politikusoknak kell megoldaniuk, hiszen 
ez a téma folyamatos és széles körű társadalmi párbeszédet igé-
nyel - hangzott el szombaton, a Partfürdőn megrendezett tanács-
kozáson, amelyen a hazai kábítószerhelyzetről, a megelőzésről, 
valamint a kormány drogpolitikájáról esett szó. 

A nyilvános beszélgetésen részt vett H. Nagy László, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés ifjúságpolitikai és sportbizottságának alelnöke, 
Szitka Péter országgyűlési képviselő, a Magyar Szocialista Párt ká-
bítószerügyi politikusa, valamint Zelenai Károly, a Drogcentrum 
vezetője és a centrum önkéntesei. 

többiek VIP-vendégek, szponzo-
rok, újságírók voltak. Boros Gyu-
la, a fesztivál főszervezője elége-
dett a látogatók számával, mint 
mondta, egy induló fesztiváltól 
nem is lehetett ennél többet el-
várni. Szerinte jövőre, egy erőtel-
jesebb országos sajtókampány-
nyal, még több fiatalt lehet a Sze-
gedi Ifjúsági Napokra csábítani. 
A Partfürdő rejt még magában 
tartalékokat, hiszen hiába voltak 
a csúcsidőben négy-ötezren a 
strandon, a tömeg elveszett a pla-
tánfák alatt. Boros szerint egyéb-
ként nem kell megvárni az egye-
temi oktatás kezdetét a bulival, 
hiszen tanév közben már nem le-
het nyarat búcsúztatni. Jövőre vi-
szont reményei szerint sokan 
lesznek az egyetemisták, főisko-
lások, akik a SZIN kedvéért egy 
héttel korábban jönnek Szegedre, 
a fesztivállal hangolódnak az 
egyetemen töltendő hónapokra. 

KÉRI BARNABÁS 

A Fidelitas nem vett részt az ifjúsági napokon 

Pártok a nemzeti összefogásról 
Három parlamenti párt ifjú po-
litikusai nemzeti megbékélésre 
hívtak fel közös nyilatkozatban. 
A szegedi rendezvényre a Fi-
delitas is kapott meghívót, de a 
szervezet politikusai nem vet-
tek részt az eseményen. 

A Kézfogás 2003 Alapítvány kez-
deményezésére írták alá a ma-
gyarországi politikai pártok mel-
lett működő ifjúsági szervezetek 
képviselői a Szegedi Ifjúsági Na-
pokon az „Egy Magyarország, egy 

magyarság" elnevezésű nyilatko-
zatot. A Fiatal Baloldal - Ifjú Szo-
cialisták, az SZDSZ Új generá-
ció, valamint az Ifjúsági Demok-
rata Fórum szervezete azért állt a 
kezdeményezés mellé, hogy elin-
dítsák a nemzeti megbékélést és 
hozzájáruljanak a nemzeti ösz-
szefogás megszületéséhez. A do-
kumentumot a Fidelitas képvise-
lői nem írták alá, politikusai 
nem vettek részt a Kézfogás Ala-
pítvány által szervezett rendez-
vényen. 

Dobó László, a Fidelitas szegedi 
alelnöke távolmaradásukkal 
kapcsolatban elmondta, erről az 
országos elnökség döntött. A 
politikus ugyanakkor megje-
gyezte: a szervezők ennek elle-
nére felállítottak egy sátrat, 
amelyen elhelyezték a szervezet 
lógóját. Dobó László hangsú-
lyozta, számára ez megmagya-
rázhatatlan, hiszen a Fidelitas 
még időben jelezte, hogy nem 
vesz részt a SZIN-en. 

K.B. 

Csacsik versenye a határ mentén 
Folytatás az 1. oldalról 

Az indulók n e m c s a k szamaragolásban, fogathaj-
tásban és csacsiöltöztetésben mérték össze tudásu-
kat, hanem piramismászásban is. A feladat szerint 
egy vízzel lelocsolt rámpán kellett mezítláb felsza-
ladni. Az nyert, aki legelőször megszólaltatta a pi-
ramis tetején lévő csengőt. 

Királyhalommal szomszédos Ásotthalom hatod-
szor vett részt a versenyen. - Régen a két település 
egy volt, csak a trianoni határ kettészelte - mesélte 
Petró Ferenc ásotthalmi polgármester. Szerinte ta-
lán ez az utolsó közös fesztivál. 

Az idén negyvenhat csapat vett részt a birkapör-
költfőző versenyen. Fackelmann István tanyagazda 
irányította az egyik ásotthalmi brigádot. - Megfi-
gyeltük, hogy azok a birkapörköltek a nyerők a zsű-
rinél, amibe valamilyen zöldséget tesznek. Ezért 
mi gombával főztük meg az ötkilónyi húst - avatott 
be a részletekbe az ásotthalmi szakács. A fesztivál 
tucatnyi sátrában sört, csevapot, sajtot kínáltak. A 
színpad mellett azonban aláírást gyűjtöttek a vaj-
dasági magyarok kettős állampolgárságáért. Az ívet 
sok magyarországi vendég is aláírta. 

K.T. 

Országos egyetemi 
tanévnyitó Szegeden 

Kis szamáron nagy ember. Fotó: Karnok Csaba 

A Szegedi Hidományegyetem 
(SZTE) 2003-2004-es tanév-
nyitó egyetemi tanácsülését 
szeptember 7-én, vasárnap 11 
órakor tartja a Szegedi Nemzeti 
Színházban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az ünnepi tanévnyitó vendége 
Magyar Bálint oktatási minisz-
ter lesz, aki a Szegedi Tudo-
mányegyetem rendezvényével 
nyitja meg a magyar felsőokta-
tás 2003-2004-es tanévét. A 
tanévnyitó idén - hagyományte-
remtő szándékkal - az egyetem 
professzorainak taláros díszme-
netével kezdődik. Az egyetemi 
és főiskolai tanárok az egyetemi 
hajdú vezetésével, az egyetemi 
zászló alatt 10.15-től vonulnak 

az egyetem Dugonics téri épüle-
tétől a Szegedi Nemzeti Szín-
házba. 

A tanévnyitó ünnepi tanács-
ülésen Székhelyi József Jászai 
Mari-díjas színművész, a Szegedi 
Nemzeti Színház és Szabadtéri 
Játékok főigazgatója prózával kö-
szönti a tanévnyitót, majd Ma-
gyar Bálint oktatási miniszter és 
Szabó Gábor, az SZTE rektora 
tart ünnepi beszédet. A köszön-
tők után az egyetemi és főiskolai 
tanári kinevezéseket, valamint 
az első alkalommal odaítélt Sajtó 
Díjat és Mecénási Díjat adják át. 
Legvégül az egyetem rektora 
egyetemi polgárrá fogadja az el-
sőéves hallgatókat. 

A tanácsülés nyitott, az SZTE 
mindenkit tisztelettel vár a dísz-
menetre és a színházba. 

Munkatársunkat, Darvasi Lászlót dicsérik 

Szerezni egy nőt 
Nagyszerűnek ítéli a Frankfur-
ter Allgemeine Sonntagszci-
tung kritikusa a szegedi Darvasi 
László (képünkön) elbeszélés-
kötetét, a Szerezni egy nőt, 
amely most jelent meg németül 
a Suhrkamp kiadónál. 

FRANKFURT, BERLIN (MTI) 

A vasárnapi lap ítésze szerint a 
tizenhét rövid elbeszélés félreis-
merhetetlenül a koszovói háború 
hatására született, s bármely po-
litikai kommentárnál jobban ér-
zékelteti a pogromok és agresszió 
gyötörte térség légkörét. 

A lap Magyarország irodalmi 
reménységének nevezi Darvasi 
Lászlót, akinek ez a negyedik kö-
tete németül. Darvasi felolvas 
művéből a szeptember 10-én 
kezdődő berlini nemzetközi iro-
dalmi fesztiválon, ahol a német 
közönség a Nobel-díjas Kertész 
Imre új könyvével, a Felszámo-
lással is megismerkedhet. 

Tilman Spreckelsen kritikus a 
nemrég elhunyt Aleksandar Tis-
mával, „a mindennapi és látszó-
lag oktalan erőszak ábrázolásá-

nak" vajdasági mesterével ha-
sonlítja össze Darvasit. - Darva-
si ugyanakkor a 2001-ben el-
hunyt Mészöly Miklóst nevezi 
meg, mint aki a legnagyobb ha-
tást gyakorolta munkásságára, s 
eddigi egyetlen regényét is Mé-
szölynek ajánlotta - olvasható a 
Frankfurter Allgemeine Sonntag-
szeitungban. 

Fotó: Karnok Csaba 

Kincsesház-iskola 
Vidéken elsőként Szegeden nyí-
lik Kincsesház Általános Iskola. 
A tanintézetben szeptember 
l-jétől elsősorban olyan gyere-
kek képzését vállalják, akik a 
hagyományos közoktatásban 
nem, vagy csak nagyon nehezen 
tudnának boldogulni. 

Hosszú évekig megoldatlan volt 
Szegeden és a környező települé-
seken a különféle tanulási prob-
lémákkal küszködő gyerekek ta-
níttatása. A hiperaktív, diszlexi-
ás, diszgráfiás, vagy éppen kiug-
róan tehetséges diákokat ugyanis 
nem szívesen veszik fel egyik 
közoktatási intézménybe sem. 
Ennek az a magyarázata, hogy 
velük jóval többet kell foglalkoz-
ni, mint a többiekkel. Az ilyen 
gyerekek szülei keresték azt az 
oktatási formát, amely ezeket a 
fiatalokat nem engedi elkallódni. 
Ráta l á l t ak a Kincsesház ra , 
amelynek vezetője, Rab András 
néhány hónappal ezelőtt meg-
ígérte: amennyiben találnak 
megfelelő épületet és oktatókat, 
az általa kidolgozott módszert 
Budapest után vidéken elsőként 
Szegeden is alkalmazhatják. 

A Kincsesház oktatási elve a 
szereteten és az elfogadáson ala-
pul. A tanárok célja az, hogy 
minden diák a saját képességei-
nek megfelelő tudásszintet elér-
je, és a nyolcadik osztály elvégzé-
se után sikeresen továbbtanul-
hasson. Kalaposné Kiss Ilona 
igazgatóhelyettes elmondta, az 
itt megtanított tananyag meg-
egyezik a hagyományos oktatá-
séval, ezt azonban teljesen más 
módszerekkel sajátítják el a diá-
kok. Először is tanulási módsze-

reket ismernek meg a gyerekek, 
közben fejlesztik képességeiket. 
A tudást sok esetben tapasztalás 
útján szerzik meg: a biológia és 
földrajzórákat például egész na-
pos kirándulásokon tartják. Házi 
feladatot sohasem kapnak, a dél-
utánt zavartalanul tölthetik csa-
ládjukkal. 

Az itt tanuló diákok természe-
tesen ugyanolyan bizonyítványt 
kapnak, mint a többi általános is-
kolás, azonban tudásuk értékelé-
se teljesen eltér a hagyományos-
tól. Év közben nem osztályzato-
kat, hanem zsetonokat kapnak, 
amiket hitelkártyájukon gyűjte-
nek. A hónap végén vásárolhat-
nak, természetesen mindenki 
csak annyiból gazdálkodhat, 
amennyiért megdolgozott. Ez az 
értékelés jóval stresszmentesebb, 
mint az osztályzás, és talán na-
gyobb teljesítményre is sarkallja a 
fiatalokat. A szülők, ha kérik, szá-
zalékos értékelést kapnak gyer-
mekük teljesítményéről. 

A Kincsesház Általános Iskola 
szeptembertől a Kodály Téri Ál-
talános Iskola négy tantermében 
kezdi meg működését, hat osz-
tállyal. Az első félévre 26 gyere-
ket vettek fel, ennél sokkal töb-
bet helyszűke miatt jelenleg nem 
is tudnak vállalni. A rendszer 
előírása szerint egyébként tíznél 
többen nem is lehetnek egy osz-
tályban. Az itt tanuló diákokat 
elkülönítik a kodályosoktól, 
hogy még véletlenül se lehesse-
nek konfliktusok közöttük. A ta-
pasztalatok ugyanis azt mutat-
ják, hogy a gyerekek hajlamosak 
kiközösíteni, csúfolni azokat, 
akik kicsit mások, mint az átlag. 

TÍMÁR KRISZTA 


