
4 A K T U Á L I S - SZERDA, 2003. OKTÓBER 29. 

Tizenöt hónap alatt készült el az 5 szintes, 50 személyes épület 

Idősotthon nyílt Szegeden 
KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. A heten 
befejezik a művelődési ház 
tetőszerkezetének felújítását. A 
munkálatokat még 
augusztusban kezdték. A 
beruházás összesen hatmillió 
forintba került. Az összeg 
kilencven százalékát a 
Csongrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács 
tcrülctkicgycnlítési pályázatán 
nyerték az ásotthalmiak. A 
hiányzó pénzt az 
önkormányzat biztosította. A 
felújítást az indokolta, hogy a 
közel 120 éves épület 
tetőszerkezete elavult, sok 
helyen beázott. Nagyobb 
esőzéseknél vödröket, 
edényeket tettek a csöpögések 
alá. Korábban ugyanis még nem 
végeztek nagyobb karbantartást 
a kultúrházon. A rendbe tett 
művelődési házat november 
15-én egy jótékonysági bál 
keretében adják át. 

IX)C. Képviselő-testületi ülést 
tartanak holnap délután fél 
kettőkor a községben. Ezen 
többek között szó lesz a 
háromnegyedévi költségvetésről, 
a település rendezési tervének 
módosításáról. Meghirdették a 
jegyzői állást, melyre tizennégy 
pályázat érkezett be. A 
jelentkezők előzetes 
meghallgatása után a képviselők 
ma döntenek arról, ki lesz Dóc 
új jegyzője. A testület tagjai 
értékelik a lakásvásárlási 
támogatások visszafizetését, 
valamint Belovai Pál 
polgármester beszámol a 
tervezett iskolai konyha 
bővítéséről, az óvoda 
felújításáról, valamint a 
tanyagondnoki állás 
betöltéséről. A település első 
embere a napokban részt vett egy 
kecskeméti agrárkonferencián, 
az ott hallottakat is megosztja a 
képviselőkkel. 

MÓRAHALOM. Egy év elteltével 
a szakemberek ma ellenőrzik az 
úgynevezett Gólyás-ház 
tetőtér-beépítését. Még tavaly 
decemberben adtak át itt hat 
önkormányzati szociális 
bérlakást. A lakások 
alapterülete 54 és 74 
négyzetméter közötti. A 
beruházás összesen 58 millió 
100 ezer forintba került. A 
Széchenyi-terv keretében 46 
millió 480 ezer forintot kaptak 
lakásépítésre a mórahalmiak. A 
fennmaradó összeget, 11 millió 
620 ezer forintot pedig az 
önkormányzat finanszírozta. A 
városban 2001-ben már 
átadtak tíz ú j bérlakást, 2002 
júliusában pedig újabb négyet. 
Az utóbbi, 40 négyzetméter 
alapterületű garzonokba 
fiatalok költözhettek. 

ÖTTÖMÖS. A község polgárőr 
egyesülete csapatzászlót kapott 
az Országos Polgárőr 
Szövetségtől és az 
önkormányzattól. A zászlóra 
adományozó szalagot tűztek a 
Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetség, a 
Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság, illetve a 
Kiskunhalasi Határőr 
Igazgatóság képviselői. Magyari 
Béla, a polgárőrszövetség megyei 
elnöke és Csorba Sándor, a 
határőrség he lye t tes vezetője 
jutalmakat adott át az 
ünnepségen. Bata Ferenc 
polgármester, aki maga is aktív 
polgárőr, ismertette a szervezet 
munkáját. 

SZEGED. Gárdonyi Géza 
mellszobrát csütörtökön délután 
3 órakor avatják fel a Dóm téri 
Nemzeti Emlékcsarnokban. 
Köszöntőt mond Pászti Ágnes, 
az önkormányzat 
humánpolitikai tanácsnoka. 
Szajbély Mihály tanszékvezető 
egyetemi tanár pedig 
megemlékezik az íróról. Az 
avatáson közreműködik Váradi 
Lívia negyedéves egyetemi 
hallgató. A szobor Vasas Károly 
Munkácsy-díjas szobrászművész 
alkotása. 

Átadták tegnap Szeged első, 
nem állami tulajdonban lévő 
idősek ot thonát . A Zákány ut-
cai intézmény működéséhez 
meg néhány engedély hiányzik, 
ennek ellenére szinte már min-
den szobát lefoglaltak. 

A Szegedi Ősz Idősotthon lét-
rehozásának ötlete 3 évvel ez-
előtt vetődött fel. Az eredeti-
leg családi vállalkozásnak in-
dult in tézményhez sokak tá-
mogatását sikerült megszerez-
ni, így 15 hónappal az építke-
zés megkezdése után tegnap 
délután egy 50 személyes ott-
hont adhat tak át a kivitele-
zők. Bálint András, az intéz-
ményt működte tő közhasznú 
társaság ügyvezetője elmond-
ta, céljuk egy olyan o t thon lét-
rehozása volt, amely az állami 
egészségügynél többet nyúj t és 
o t thonosabb légkört te remt . 
Hangsúlyozta: nyugaton már 
bevált, úgy gondoskodnak az 
intézményekben az idősekről, 
hogy közben meghagyják szá-
mukra az önálló életvitel lehe-
tőségét. Ezzel az idősotthon-
nal ezt a menta l i tás t szeret-
nék megvalósítani Szegeden 
is. 

A Szegedi Ősz Idősotthon a 

mai kor követelményeinek meg-
felelő, 5 szintes épület. Az aka-
dálymentes közlekedés minden-
hol biztosított, sőt a mozgássé-
rültekre még a fürdőszobák ki-
alakításánál is figyeltek. Az ott-
honban egy- és kétszobás lakré-
szeket alakítottak ki, mindegyik-
ben külön fürdőszobával, tele-
fonnal, kábeltévével. A 24 órás 
nővérszolgálatot minden szobá-

ból riasztani lehet. A 100 adagos 
főzőkonyha segítségével pedig 
helybeni ellátást biztosítanak a 
lakóknak. 

Kalmár Ferenc, a terület ön-
kormányzati képviselője az ün-
nepségen kiemelte: az otthon he-
lyén 3 éve még hírhedt bűntelep 
volt, így nem csak a terület rang-
ját emeli, hogy egy intézmény 
Rókusra költözött, de egyúttal 

Fotó: Karnak Csaba 

megszüntetett egy közbiztonsá-
got veszélyeztető gócot is. 

Szentgyörgyi Pál is elismerően 
beszélt a kezdeményezésről. A 
város gazdasági alpolgármestere 
egyúttal reményét fejezte ki, 
hogy a vállalkozás sikeres lesz, és 
az üzemeltetők nem bánják meg, 
hogy egészségügyi szolgáltatásba 
fektették pénzüket. 

TÍMÁR KRISZTA 

HÍREK 

A KDNP JELENE ÉS JÖVŐJE 
A KDNP Csongrád megyei 
szervezete ma este fél hattól 
nyilvános fórumot tart a 
szegedi katolikus házban 
(Dugonics tér 12.) A KDNP 
jelene és jövője az 
aktuálpolitika fényében 
címmel. A rendezvény vendége 
Semjén Zsolt, a párt országos 
elnöke. 

DETTRE-EST 
Dettre Gábor filmjeit vetítették 
három napon át a Grand 
Caféban, a vetítéssorozat 
zárásaként a Balázs Béla-díjas 
rendezővel szerda este 7 órakor a 
mozivászon előtt beszélget 
Podmaniczky Szilárd. 

BEFEJEZŐDÖTT 
AKÉPZÉS 
A kis- és 
középvállalkozásoknak tartott, 
h u m á n erőforrás fejlesztés 
témakörben befejeződött 
képzés záró rendezvényére és 
az oklevelek átadására kerül 
sor ma 14 órai kezdettel az 
ifjúsági házban az 
agrárkamara, a Katedra 
Alapítványi Iskola és a Progress 
Vállalkozásfejlesztő Alapítvány 
szervezésében. A képzést 
Phare-forrásokból 
finanszírozták. 

TERAPEUTA A JAPÁN 
GYÓGYMASSZÁZZSAL 
Az algyői faluházban ősztől 
többek között Életreformklubot 
is szerveztek. Ennek keretében 
holnap délután 5 órától Faragó 
Katalin terapeuta a japán 
gyógymasszázzsal ismerteti meg 
az érdeklődőket. Programvezető 
Lázár Nóra, a faluház kulturális 
munkatársa. 

Breton 
zenészek 
a színházban 
A Franciart programsorozat ke-
retében hat kelta táncos, három 
breton zenész és egy énekes lép 
fel szerdán délután 2 órától a 
Szegedi Nemzeti Színházban. 
2001 Magyarország éve volt 
Franciaországban. E program vi-
szonzásaként a magyarországi 
francia nagykövetség Franciart 
címmel szervez különböző kul-
turális bemutatókat az ősz folya-
mán Debrecenben, Pécsett és 
Szegeden. Csongrád megye test-
vérkapcsolatot ápol Finistere 
megyével. Franciaország nyugati 
szélén, Bretagne-ban található 
Finistere megye, amely erőien 
őrzi identitását. A Finis-
tere's-show Magyarországon: ze-
ne és tánc Finistere megyéből cí-
mű szerda délutáni koncertmű-
sor szervezésében tevékeny sze-
repelt vállalt az Alliance Françai-
se szegedi szervezete. 

A kis Ági nehezen ismerte föl a betű-
ket, annak ellenére, hogy hosszú órá-
kon foglalkozott vele külön a taní tó né-
ni. Vontatot tan kapcsolta össze a betű-
ket, nehezen hagyta el szó a száját. A 
taní tó - a szülő egyetértésével - a 
Csongrád Megyei Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bi-
zottság vizsgálatára küldte az elsős kis-
lányt. 

- Az utóbbi években folyamatosan nő a 
megvizsgált gyerekek száma. Egyre több a 
sajátos nevelési igényű gyermek. Csong-
rád megyében tavaly 514-et diagnosztizál-
tunk - mondta Bálint Katalin, a szakértői 
bizottság vezetője. - Közülük 180 enyhe 

KULONOS STATISZTIKA 
Hazánkban 5,3 százalék az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek aránya, az Euró-
pai Unióban ugyanez a szám 2,5-3 százalék. Magyarországon nagy részük az egész-
ségesektől elkülönítve tanul, és - bár ezt a statisztikák nem rögzíthetik - jelentós 
részük roma. A szakminisztérium ezért kezdeményezi, hogy a szakértői bizottsá-
gok vizsgálják felül a gyermekek állapotát. 

értelmi fogyatékos, 334 pedig ép értelmű, 
de a tanulásban tartós akadályokkal küzd 
- tette hozzá. - Az ilyen írási, olvasási, 
számolási nehézséggel küszködő, vagy kó-
ros aktivitászavarban szenvedő gyerme-
kekhez fejlesztő pedagógus jár az iskolába, 
az enyhe értelmi fogyatékosok pedig leg-
többször külön intézménybe kerülnek. 

A szakértő szerint a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek száma azért nő, mert a pe-
dagógusok egyre érzékenyebbé válnak a 
probléma iránt, de ösztönzi az iskolafenn-

tartókat a segítség biztosításához igénybe 
vehető megemelt normatív támogatás is. 
A költségvetés erre az évre az iskolai okta-
tás első négy évfolyamára 187 ezer forint, 
a gyógypedagógiai ellátást igénylő gyerme-
kek részére viszont 430 ezer forint norma-
tív támogatást biztosít. 

Ágiról azt állapították meg, hogy enyhe 
értelmi fogyatékos, képességei jelentősen 
elmaradnak társaiétól, ezért a Sólyom ut-
cai iskolában tanult tovább. Ebbe az isko-
lába azok kerülnek, akik nem tudnák az 

átlagos képességű gyerekek tempóját tar-
tani. Kardos fános, a szegedi polgármeste-
ri hivatal oktatási irodájának vezetője el-
mondta: a Sólyom utcai óvoda és általá-
nos iskolába más okokból sérültnek 
mondható, vagy beteg gyermekek is jár-
nak. A kis létszámú osztályokban az 
egészséges gyermekektől eltérő tanterv 
szerint tanulnak. 

A szegedi Karolina az egyetlen iskola a 
megyében, ahol az enyhe értelmi fogyaté-
kos gyerekek az osztályközösségben tanul-
hatnak tovább. - Haladnak a többiekkel, 
amiben tudnak - mondta az iskola igazga-
tója, Krisztina nővér. - Az enyhén értelmi 
fogyatékos gyermekek mellé óra alatt oda-
ül egy pedagógiai asszisztens, és óra köz-
ben segít nekik - magyarázta módszerüket 
az igazgatónő. Krisztina nővér szerint na-
gyon nagy az igény arra, hogy a különleges 
odafigyelést igénylő gyermekek ép társaik 
közösségében maradhassanak. 

M. B. I. 

Satie-est Dunai Tamással és Elek Szilviával a Bartókban 

Játsszad, mint a fogfájós pacsirta 
Fiatalon érkeztem erre az öreg világra cím-
mel Erik Satic-cstct rendeznek ma 19 órától 
a Bartók Béla Művelődési Központ nagy-
termében. A komponista utasításait Dunai 
Támástól hallhatjuk, műveit Elek Szilvia 
zongoraművész tolmácsolja. 

Az utóbbi években egyre népszerűbbek az 
1925-ben elhunyt francia zeneszerző, Erik 
Satie művei. A komponista párizsi kávéházi 
zongoristaként kezdte, komolyan csak 
negyvenéves kora után kezdett zeneszerzés-
sel foglalkozni. Darabjai a zenei maradiság-
gal való radikális szembefordulás jegyében 
születtek, és nagy hatással voltak többek 
között Debussy és Ravel művészetére is. 
Olykor furcsa történeteket elbeszélő művei-
nek különös címeket adott, például: Zongo-
radarabok körteformában. Megütközést kel-
tettek szerzői utasításai is: „Játsszad, mint a 
pacsirta, akinek a foga fáj!"A Bartók nagy-
termében ma este 7 órakor kezdődő esten 
számos szerzeménye elhangzik. 

- Különleges irodalmi és zenei csemegét kí-
nálunk egyszerre. Előadásunk megpróbálja az 
auditív művészetet a vizualitással összekap-
csolni. Satie kottáiba beleírta, mi történik épp 
a darabjaiban, ezek a szerzői utasítások most 
meg is szólalnak, először eredetiben franciá-
ul, majd magyarul, és csak ezután csendül-
nek fel maguk a művek a kitűnő zongoramű-
vésznő, Elek Szilvia előadásában. Mindig 
örömmel hallgatom Satie darabjait, mert 
Szilvia rendkívül érzékletesen, szépen játssza 

Dunai Tamás ma is szívesen emlékszik a 
szegedi egye temi évekre . Fotó: Hollósi Zsolt 

- mondja Dunai Tamás színművész. - Van 
valami manapság a levegőben, amit Satie már 
a maga korában érzett. Könnyed eleganciával 
tudta tolmácsolni a világ bonyolultságát. Lí-
raisága mellett van a személyiségében valami 
- tőlem egyébként távol álló - irónia és gúny, 
pökhendiség és polgárpukkasztás. 

Dunai Tamás mindig szívesen jön Szeged-
re, hiszen 1972-ig itt volt egyetemista, itt is-
merte meg feleségét, itt kezdett Paál István 
egyetemi társulatában komolyan foglalkozni 
a színészettel. Az is közismert, mennyire 
szeret zenélni, énekelni. Néhány éve egy 
klezmerzenekarral aratott nagy sikert Szege-
den. 

- Édesapám egy fúvószenekart vezetett, és 
nyolcadikos koromban megkért, hogy ta-
nuljak meg gyorsan klarinétozni, mert má-
jus l-jén fel kell vonulniuk, de nincs elég 
klarinétosuk. Teli volt hangszerekkel az ott-
honunk, zenében nőttem fel, a nővéreim 
csellisták voltak. Apám felkérése után 
egy-két hónap múlva már el tudtam fújni a 
zenekarában a harmadik klarinétszólamot. 
- vall a színész muzsikussága kezdeteiről. -
A filmgyártás az utóbbi években elkerült, 
mert rendkívül sok színházi feladatom van, 
tizenvalahány darabban játszom egyszerre. 
Olyan hónap is akadt, amikor mind a har-
minc estén felléptem. Nemrégiben mutat-
tuk be a Tivoliban Anna Frank naplóját, 
amiben az apát alakítom. Készülök Keszég 
László rendezésében A makrancos hölgy de-
cemberi bemutatójára, amelyben három iz-
galmas karakterszerepet játszom. Zenei fel-
adatok is várnak rám, november közepén a 
Stúdió-11-gyei élő koncertet adunk a Ma-
gyar Rádió Márvány Terméből, ahol nem-
csak énekelni, hanem szaxofonozni és klari-
nétozni is fogok. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Ugrásszerűen nő a tanulási zavarral küzdők száma 

Eltérő kéj 
Csongrád megyében a sajátos nevelési 
i g é n y ű , g y ó g y p e d a g ó g i a i e l l á t á s t i g é n y -
lő kisgyermekek száma az elmúlt évek-
ben sokszorosára nőt t . Tavaly 514 
ilyen kisgyermeket talál tak a megyé-
ben. 

Eltérő képességek a kisgyermekeknél 


