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Diákok, szülök, tanárok és az intézményfenntartók 

Ha stabilan áll 
a lábán az iskolaszék 
Az oktatási intézményekben ti-
zenkét éve működő iskolaszé-
kek beleszólhatnak a házirend-
be, vagy a tankönyvek kiválasz-
tásába, de kötelesek kivizsgálni 
a diákok és a szülök panaszait 
is. Szegeden az általános isko-
lák többségében és a középis-
kolák felében működik iskola-
szék. 

Az oktatási intézményekben az 
iskolaszék tagjai véleményt 
nyilváníthatnak minden kér-
désben, amely az iskola műkö-
désével kapcsolatos. A testület 
a diákönkormányzat, a fenntar-
tó, a szülök és a tanárok képvi-
selőiből áll. 

- Az iskolaszék javaslatot tehet 
az intézmény irányításával, de az 
igazgató személyével kapcsolato-
san is - tájékoztatott Kardos Já-
nos, a polgármesteri hivatal ok-
tatisi irodájának vezetője. - Ha a 
szülő vagy gyermeke nem ért 
egyet egy döntéssel, akkor az is-
kolaszékhez fordulhat. 

Szegeden a legtöbb általános 
iskolában működik iskolaszék. A 
tanárképző főiskola gyakorló ál-
talános iskolájában például igen 
jó a kapcsolat az igazgatóság és 
az iskolaszék között - állítja az 
intézmény vezetóje. 

- Minden évben hat alkalom-
mal ülnek össze a tagok, én már 
augusztusban, a tanév kezdete 
előtt találkozom velük - mondta 
Bácsi János igazgató. - Megbe-
széljük az éves terveinket, példá-
ul a szabadnapok kiosztását. Be-
leszólhatnak a rendezvényeink-
be, segítik a szervezést, így a mű-
vészeti gálánk lebonyohtásában 
is segédkeznek.'Az általános is-
kolában az iskolaszék hatással 
van a házirend módosítására. 

- Az ingyenes tankönyvek ki-
osztásában is segítettek az isko-
laszék tagjai - tette még hozzá az 
igazgató. - Gyakorta kikérjük vé-

MIRE SZÓL 
A JOGOSÍTVÁNY? 

H Az iskolaszék véleményt nyil-
váníthat a nevelési-oktatási 
intézmény működésével kap-
csolatos valamennyi kérdés-
ben. Köteles a tanuló által fel-
tett. jogart énntő kérdéseket 
és a szülő írásbeli javaslatát 
megvizsgálni 

leményüket. Az első osztályban 
például az iskolaszék kérésére 
oktatunk informatikát, persze 
csak azoknak, akiknek a szülei 
ezt igénylik. 

A szegedi középiskoláknak 
csak a felében működik iskola-
szék, ilyen például a Radnóti 
Miklós gimnázium. 

- A kezdetek óta, 1993-tól 
évente többször ülésezik az isko-
laszék - mondta Miké Csaba 
igazgató. - A grémium tagjai be-
leszólhatnak a házirend alakítá-
sába, legutóbb például ennek a 
szabályain módosítottunk. 
Egyébként a tagok minden isko-
lai döntésről elmondhatják véle-
ményüket a tankönyvek kivá-
lasztásától a pedagógiai program 
módosításáig. 

Úgy tűnik, nem mindenhol 
van igény az iskolaszék munká-
jára, a Ságvári Endre gyakorló 
gimnáziumban például nem mű-
ködik ilyen testület. 

— Régebben nálunk is létezett 
iskolaszék, de 6-7 évvel ezelőtt 
megszűnt, nem igényelték sem a 
szülők, sem a diákok, sem a tan-
testület - tájékoztatott Dobi Já-
nos igazgató. - Ettől függetlenül 
az iskola vezetősége továbbra is 
tartja a kapcsolatot a szülőkkel, a 
diákok véleményét más fórumo-
kon hallgatjuk meg 

SZ.E-

József Attila és Makó 
Makón, a lózsef Attila-cmlckévben tehetséges gyerekeket támogatnak, 
egy fiatal makói költő kötetének megjelentetését támogatja az önkor-
mányzat, az egyik rendezvényen kuglcrt fognak árulni, s ott állítják fel 
újra József Attila szobrát, ahol azt mondta: „itt valamikor utcát hígnak 
elnevezni tólam". „Az otthonom pedig hát ott, Makón van" - vallotta 
egykor József Attila, s születésének centenáriumáról Makó városa csak-
nem egy esztendőn át tartó programsorozat keretében emlékezik meg 

- Az ezredforduló óta minden esztendőt valamilyen különleges cél-
nak, az ifjúság az idősek, vagy a sport támogatásának szenteltük. Az 
idei esztendő a költő éve lesz - mondta Búzás Péter polgármester 

Siket Istvántól, a programok összeálbtásáért felelős József Attila 
Emlékbizottság elnökétől megtudtuk: minden korosztályt megszólí-
tanak. Április 1 O-ig várják az óvodások József Attila-verselcről készült 
rajzait, festményeit, az iskolások március 15-én szavalóversenyen ve-
hetnek részt, tavasztól pedig minden hónapban irodalmi összeállítá-
sokra kerül sor, ide a költő verseit megzenésítő Hobót és az ország ne-
ves színművészeit egyaránt meghívják - különös tekintettel a Pá-
ger-díjasokra. Az emlékév során József Attila makói évei címmel egy 
400 oldalas monográfia kiadását vállalja az önkormányzat, a könyvet 
kétezer példányban nyomtatják ki. 

I.SZ. 

Nem csak a tanárok és a diákok, időnként a szülők is összedugják 
fejüket az intézmény vezetésével Illusztráció: Schmidt Andrea 

Délután 2-kor bezár a cég pénztára, „így alakult" a munkaidő 

Nincs pardon a Szeparknál 

Csalódniuk kell azoknak, akik 16-17 óra körül vennének bérletet. A cég akkorra már régen bezár Fotó: Miskolczi Róbert 

Befejeződött a parkolóbérlct-váltási szezon Szegeden. A tavalyi 
bérletek lejártak, az ellenőrök büntetnek. A parkolási cég pénztára 
csak reggeltől délután kettőig van nyitva - a cég képviselője szerint 
hozzájuk ezért nem érkezett panasz. A szerkesztőségbe viszont 
igen. 

Egy hónapig, december 15-től ja-
nuár 15-ig folyamatosan árulták 
a parkolási bérleteket a Szepark 
ügyfélszolgálatán- Ennek ellené-
re tegnapelőtt, az első bünteté-
sek után több feledékeny ügyfél 
jelent meg a Mérey utcai irodá-
ban. László Istvánné szerint elfo-
gadhatatlan az, hogy a városi cég 
pénztára csak délután kettőig, il-
letve pénteken csak délig van 
nyitva. Egy másik szegedi olva-
sónk arra panaszkodott, hogy zá-
rás előtt néhány perccel már 
nem fogadták a Szepark ügyfel-
szolgálati irodán, mondván: túl 
későn érkezett. Az ügyfélszolgá-
latról épp kilépő Koncz Edina tu-
dott délelőtt erre időt szakítani. 

A fiatal orvos másra panaszko-
dott: a parkolási rendszert rossz-
nak tartja, mert a külföldiek nem 
tudják használni, és nem lehet 
tudni, hol árulják a jegyeket. Sze-
rinte nem kellene ennyi autót 
beengedni a belvárosba. 

A parkolási cégnél tegnap elő-
ször senlri sem nyilatkozhatott 
lapunknak. Dózsa Gábor 
SZKT-igazgatót aztán szabadsá-
gán, külföldön értük utol. Ez-
után már több dolgot megtud-
hattunk a cégről, de az értékesí-
tés adatait nem. Dózsa nem 
árulta el, hogy az egyes zónákba 
hány parkolóbérletet adtak el, 
mondván üzleti titokról van szó. 
Idén azonban jelentősen, 17 szá-

zalékkal emelkedtek a parkolási 
díjak, így valószínűleg csökkent 
az eladott bérletek száma. Az is 
titkos adat, hogy hány autóst 
büntettek meg azért, mert a már 
érvénytelen, régi bérletével állt 
meg, és nem vett mellé jegyet. 

A Szeparkot is magába foglaló 
városi közlekedési cég vezetője 
szerint érthető, hogy már bünte-
tik az autósokat, hiszen egy hó-
napjuk volt ügyfeleiknek a bérle-
tek cseréjére. A tömegközleke-
désben a havi bérleteket néhány 
nap alatt kell megváltani, és zök-
kenőmentesen működik a rend-
szer - tette hozzá. Dózsa szerint 
a zárás előtt néhány perccel -
technikai okok miatt - más he-
lyen, így például az okmányiro-
dában sem tudják már fogadni az 
ügyfeleket. 

A nyitva tartással kapcsolat-
ban Dózsa Gábor hozzátette: ha 
nem győzték volna az ügyfelek 

rohamát, nem zártak volna be 
délután 2 órakor. Jelentős sorban 
állás azonban nem volt. Kiderült: 
a dolgozók munkaideje úgy ala-
kul, hogy délután 2 óráig tarta-
nak nyitva. 

M. B. I. 

RENÜSZERELONYÖK 
H A Szegeden használt Tetpark rend-

szerrel kapcsolatos felvetésre vá-
laszul Kerepes Ferenc parkolási 
ágazatvezető hangsúlyozta: a kül-
földieket a jegyre és a táblára el-
helyezett idegen nyelvű feliratok-
kal, piktogramokkal segítik. A par-
kolóautomatákhoz képest szerinte 
sok kényelmes vonása van a sze-
gedi rendszernek. Nem kell az au-
tósoknak az automatába szánt ap-
rópénzt cipelni. Napközben - kü-
lön szabályok szerint - az autós 
máshol is megállhat adott esetben 
ugyanazzal a jeggyel. 

ABC-eladókat képeznek a Krúdy Gyula szakközépiskolában 

Lemorzsolódó diákoknak segítenek 
A középiskolából kimaradó diákok egy év 
alatt ABC-eladói szakképesítést szerezhet-
nek a szegedi Krúdy szakközépiskolában. A 
képzés egyedülálló Csongrád megyében. Az 
itt végzett diákokat szívesen fogadják a 
munkahelyeken. 

Középiskolából lemorzsolódó diákok egy év 
alatt ABC-eladói szakképesítést szerezhetnek 
a szegedi Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendég-
látó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolában. 
- Hat éve azért indítottuk el ezt a tagozatot, 
hogy a szak-, illetve szakközépiskolákból ki-
maradó tanulók ne kerüljenek az utcára, ha-
nem a gyakorlatban jól hasznosítható szakké-
pesítést kapjanak - fejtette ki Baráth Lajosné 
igazgató. A megyében egyedül a Krúdyban fo-
lyik ilyen képzés, érthető hát, hogy az érdek-
lődés folyamatosan nagy. A jelentkezők szá-
mától függően, évente általában egy — ha az 
anyagi feltételek adottak: két - osztályt indí-
tanak. A tanév végére így mintegy 30-60 diák 
szerzi meg az Országos képzési jegyzékben 
(OKJ! ABC-eladóként jelölt képesítést. 

A program azért is fontos, mert az iskolá-
ban korábban gyengébben teljesítő tanulók-
nak is megadja a siker örömét. Ennek jele, 
hogy sokan közülük később levelező hallga-
tóként térnek vissza a Krúdyba, s szereznek 
magasabb szakképzettséget, érettségit. 

TORMA ES SYEW 
jgp AZ ABC-eladónak készülő diákok közismereti 

tárgyakat nem tanulnak, de heti egy anyanyelvi 
órán gyakorolják többek között az önéletrajz-
írást hivatalos beadványok készítését s egyéb 
tudnivalókat Testnevelés órájuk nekik is van: 
ezeket a foglalkozasokat uszasoktatasra szán-
iák-

A munkáltatók szívesen fogadják a kéthar-
mad részben gyakorlatra épülő képzésből ki-
kerülőket, mert az itt végzettek jól helytáll-
nak a napi munkában. 

A jelentkezés feltétele a sikerrel befejezett 
általános iskola, valamint a tizenhat éves 
életkot Az ide kerülők nem föltétlenül gyen-
ge képességű gyerekek: sokszor már a fölvéte-
li elbeszélgetésen felsejlenek a rossz tanul-
mányi eredményhez vezető okok: a csonka 
család, a szülők betegsége, munkanélküliség, 
szegénység. Baráth Lajosné külön kiemelte a 
képzésben résztvevő pedagógusok munkáját , 
hiszen ezen a tagozaton az átlagosnál jóval 
több türelemre, megértésre és szeretetre van 
szükség. Ha egy évfolyam indul, az osztályfő-

nöki teendőket mindig Zsarkó Istvánné 
szakoktató vállalja: a tapasztalt pedagógus 
évek óta kifinomult eszközökkel segíti tanít-
ványait. 

A leendő ABC-eladók kereskedelmi és áru-
ismeretet, környezetvédelmet, állampolgári 
ismereteket tanulnak - mindezt a napi gya-
korlat szintjén. Megtanulják a pénztárgépek 
használatát, fölhívják figyelmüket a higiénia 
fontosságára, a kommunikációs foglalkozá-
sokon pedig már magát a vásárlást és eladást 
gyakorolják. A tanítás a Krúdy Maros utcai 
épületében folyik, amelynek kabincttermé-
ben még bolti eladóteret is berendeztek a diá-
kok számára. 

NY. P. 

A Maros utcai iskolaépületben egy gyakorlóboltot is berendeztek Fotó: Miskakzi Róbert 


