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A Fekete István-iskolában egymás segítését is megtanulják a gyerekek 

„Mozgik" és kis társaik 

Az iskolában együtt tanulnak az egészséges, valamint a mozgás-
és h a l l á s s é r ü l t g y e r e k e k Fotó: Schmidt Andrea 

hét hallássérült és hat mozgáskor-
látozott gyerek jár ide. A részké-

. pességzavarokkal (például: dysle-
xiával) küszködők aránya nem 
magasabb, mint másutt. Az kü-
lönbözteti meg az integrált oktatá-
si rendszert hasonlóképpen alkal-

mazó más intézményektől, hogy 
1989-ben itt kezdték meg először 
a sérült és egészséges gyerekek 
együttes oktatását és nevelését. 

A különleges oktatási módsze-
reket igénylő diákok is a rendes 
tananyagot tanulják, csak más 

Szent-Györgyi Lola tárlata 
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora 
és fíotka László polgármester nyitja meg ma délután 
fél 5-kor az SZTE Tanulmányi és Információs Köz-
pontjának földszinti kiállítócsarnokában a Nobel-dí-
jas Szent-Györgyi Albert leánya, Szent-Györgyi Lola 
festményeiből rendezett tárlatot. A rendezvény a sze-
gedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club 100 éves 

fennállásának ünnepségsorozatához kapcsolódik. A 
művésznő képeit a későbbiekben árverezésre bocsát-
ják, és a befolyt összeget Szent-Györgyi Lola a világ-
hírű tenor, Andrea Bocelli február 26-i koncertjén ad-
ja át a Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetségé-
nek a Budapest Sportcsarnokban. A szegedi tárlat 
február 14-éig tart nyitva a TIK-ben. 

Beteglátogató vihette be a kört a belgyógyászatra 

Vírusfertőzés a vásárhelyi 
Erzsébet-kórházban 

Fokozott higiéniai előírások mellett dolgoznak az érintett osztá-
l y o k o n Fotó: Tésik Attila 

Ma kezdődik az esküvői kiállítás 

Kelengye a Hangárban 

KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. Az ásotthalmi 
ifjúsági önkormányzat ma tartja 
első idei testületi ülését az 
ifjúsági házban 18 órától. A 
napirendi pontok között szerepel 
többek között a szervezettel 
partnerkapcsolatban álló Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár, valamint az ifjúsági 
egyesület rendezvénynaptárának 
megismertetése, a szervezetek 
együttműködésének 
összehangolása. Az ülés 
nyilvános. 

FORRÁSKÚT. Az Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
szülői munkaközössége január 
29-én a Jerney János Művelődési 
Házban jótékony célú bált 
szervezett. Gyurisné Kálmán 
Jolán SZMK-elnök és Sápi 
Zoltán megbízott igazgató 
köszöntő szavai után a 
nyolcadikosok nyitótánca és a 
NOX együttes műsora 
következett. A vacsora után és a 
tánc előtt a vendégek 
zsákbamacskát vásárolhattak és 
festményekre licitálhattak. A hál 
teljes bevételét, 450 ezer forintot 
az erdei iskola program és az 
osztálykirándulások 
támogatására fordítják. 

RÖSZKE. A helyi kistérségi 
közéleti szereplők, a civil és a 
vállalkozói szektor számára 
rendeznek konferenciát ma 
délelőtt 10 órától a röszkei 
művelődési házban. A 
Kommunikáció a közéleti 
gyakorlatban című 
rendezvényre a dél-alföldi régió 
közéleti szereplőit, 
vállalkozóit, ifjúsági és civil 
szervezeteit várják. A 
rendezvény segít a hatékony 
együttműködések, párbeszédek 
és partnerségek kialakításában. 
A találkozón a kistérségi 
programok gyakorlati 
tapasztalatairól, a lehetséges 
megoldásokról, valamint a 
létező kistérségi 
együttműködésekről Fodor 
Csaba kistérségi megbízott, a 
Homokháti Kistérségi Iroda 
vezetője tart előadást. Hárs 
Veronika, a 

Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium 
munkatársa a nők 
munkaerőpiacra történő 
visszatérésének ösztönzéséről 
beszél. Ezt követően különböző 
műhelyekben folyik a munka, 
majd délután 3 órától a 
programot szervező Röszke 
mutatkozik be. Levetítik a 
településről készült filmet, az 
érdeklődők megismerhetik a 
helyi intézményeket, civil 
szervezeteket, az eddigi 
együttműködéseket és 
programokat. A konferenciát a 
Partners Hungary Alapítvány, a 
Homokháti Kistérségi Iroda, 
valamint a röszkei 
önkormányzat támogatásával 
rendezik meg. A röszkei ifjúsági 
önkormányzat pályázatot 
szeretne beadni áprilisi 
határidővel az Ifjúság 
2000-2006 programra. Ezzel 
kapcsolatban ma rendeznek 
szakmai megbeszélést, amelyre 
meghívták Vajda Árpádot, a 
DARISZI irodavezetőjét és 
Árvái Marát, a DARISZI Ifjúság 
2000-2006 program 
koordinátorát, valamint a 
helyi, a szatymazi és az 
ásotthalmi érdeklődő 
fiatalokat. Ez a projekt európai 
uniós pénzforrást, 
együttműködési lehetőségeket 
biztosít az uniós országok 
15-25 év közötti fiataljai 
számára. 

ZÁKÁNYSZÉK. A Zákányszéki 
Polgárőr Egyesület első éves 
közgyűlését szombaton 15 órától 
tartja a művelődési ház 
nagytermében. Az összejövetelre 
hivatalosak a rendőrség 
képviselői is. A gyűlés fő témája 
a közbiztonsági együttműködés 
értékelése, továbbfejlesztése, 
valamint az idén augusztusban 
Zákányszéken rendezendő 
megyei polgárőrnap szervezése 
lesz. 

Negyvenéves a kecskéstelepi Fe-
kete István Általános Iskola, 
ahol a városban elsőként kezd-
ték meg a sérült és egészséges 
gyerekek együttes, integrált ok-
tatását. A kisdiákok megtanul-
ják, hogyan segítsenek egymá-
son. 

- Azért jó ide járni, mert barátsá-
gosak az osztálytársaim - mond-
ta a hatodikos Varga Judit, aki 
egy éve jött a keeskéstelepi Feke-
te István Általános Iskolába. Sze-
reti az itteni foglalkozásokat: 
színjátszást, rajzot, kerámiaké-
szítést tanulhat, énekkar és tánc-
csoport is működik. A kislány, 
társaival együtt hazafelé készülő-
dik: délután kezdődik az iskola 
megnyitásának negyvenedik év-
fordulójára rendezett ünnepség. 

Az ugyancsak hatodikos Kalmár 
Eszter kedvenc tantárgyai között 
az irodalmat, technikát, számítás-
technikát, matekot és a „tesit" 
említi. Az ötödikes, elevenségéről 
híres Fenyvesi Máté a számítógé-
pezést kedveli. A hetedikes Kajtár 
Csabával az iskola előterében ta-
lálkoztunk: a mozgássérült kisfiú 
nehezen kapaszkodott föl a lép-
csőn, de megpihenve egy kicsit, 
már mosolyogva integetett lapunk 
fotóriporterének. 

A kecskési iskola arról híres 
Szegeden, hogy itt régóta együtt 
tanulnak a „sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek, fejlődési zavart 
nem mutató társaikkal" (idézet 
az iskolát bemutató anyagból). 
Szil Elemérné igazgatónő külön 
fölhívja a figyelmet a sor szélén 
üldögélő Popovics Nikolettára-,, a 
hallássérült kislány a jó tanulók 
között is az iskola egyik büszke-
sége, kitűnő tanuló. 

Az iskola korántsem gyűjtőhe-
lye a sérült gyermekeknek: az 
összlétszám 278 fő, s mindössze 

Magas lázat és hasmenést ki-
váltó vírus okozott megbetege-
déseket a vásárhelyi Erzsé-
bet-kórház belgyógyászatán és 
sebészetén, az ott dolgozók és a 
betegek körében. A betegeket 
elkülönítették, a dolgozók nagy 
része meggyógyult, a szükséges 
intézkedéseket megtették. A ví-
rus miatt nem rendeltek el lá-
togatási tilalmat. 

Maszkban és a fokozott higiéniai 
előírások szigorú betartása mel-
lett dolgoznak a vásárhelyi Er-
zsébet-kórház belgyógyászati és 
sebészeti osztályán, miután 
mindkét helyen hasmenésre és 
magas lázra panaszkodtak az ott 
dolgozók és a betegek. Mint azt 
Kovács László főigazgató-helyet-
testőL megtudtuk, néhány nap-
pal ezelőtt a betegek és a dolgo-
zók körében ütötte fel a fejét a ví-
rusos megbetegedés. Az esetek 
zöme a belgyógyászaton fordult 
elő, ahol 16 egészségügyi dolgozó 
és ugyanannyi benn fekvő beteg 
esett át a kellemetlen tüneteken. 
A sebészeten ugyanakkor szeren-
csére csak hárman észlelték ma-
gukon ugyanezeket a tüneteket. 

A tisztiorvosi szolgálat nem 
tartotta szükségesnek, hogy láto-
gatási tilalmat rendeljen el, miu-
tán a rövid ideig, csak két három 
napig tartó kóron az érintettek 

nagy része már át is esett. Az 
osztályokon fekvő, megfertőzött 
betegeket azonnal elkülönítet-
ték, míg az érintett egészségügyi 
dolgozók otthon maradtak, s 
csak két nappal azután állhattak 
ismét munkába, hogy teljesen 
tünetmentesek lettek. A két osz-
tály valamennyi dolgozója masz-
kot és védőkesztyűt köteles hasz-
nálni munka közben, illetve fo-
kozottan ügyelnek a megszigorí-
tott higiéniai előírások betartá-
sára. 

. A vírust egyébként valószínű-

leg az egyik- beteg hozzátartozója 
vihette be, tudtán kívül az egész-
ségügyi intézménybe. 

- Úgy néz ki, hogy vége a meg-
betegedéseknek - mondta la-
punknak Pálinkás Attila a bel-
gyógyászati osztály főorvosa, 
aki hozzátette: tegnap óta egyet-
len új esetük sem volt, az az-
előtti napon pedig csak egyetlen 
egy. Az elkülönített betegek is 
visszatérhetnek a kórtermükbe, 
miután azt tegnap fertőtlenítet-
ték. 

B. K. A. 

módon, mint a többiek - hang-
súlyozza az igazgató. Kónyáné 
Farkas Hedvig a megfelelő taní-
tási módszerekről beszélt. Ha-
gyományos órarend helyett ru-
galmas tanrendben folyik a 
munka. A nap ráhangoló beszél-
getéssel indul, majd háromórás 
intenzív tanulás következik, ez-
után a gyerekek tanáraikkal 
együtt értékelik a tanultakat. A 
„szabadsáv" foglalkozásai a krea-
tív fejlesztést szolgálják (játék, 
séta, konyhai és kerti munkák 
stb.j. A délutánt ismétlés és játék 
tölti ki, házi feladat nincs. Az el-
sőnek indított osztályból szinte 
mindenki főiskolán vagy egyete-
men tanult tovább. 

Az iskolában csak "mozgi"-nak 
becézett mozgáskorlátozottakkal 
Kocsis Zita konduktor és magán-
tanár, a hallássérültekkel Vakula 
Lászlóné szurdopedagógus • fog-
lalkozik. Köles Péterné matema-
tika-kémia tanár arra hívta föl a 
figyelmet, hogy az egészséges 
gyerekek megtanulják, hogyan 
segíthetnek sérült társaiknak, 
így a másság elfogadása idősebb 
korukban is természetes lesz 
számukra. 

NY. P. 

VERSENYEK 
I g s A negyvenéves iskola tiz éve 

vette föl Fekete István író ne-
vét. Az évfordulók alkalmából 
rendezett ünnepségen irodal-
mi vetélkedőt, próza- és vers-
mondó, szép- és helyesírási 
versenyt, családi játékos ve-
télkedőt, filmvetítéseket ren-
deztek, szerepelt a dráma-
szakkör is. Az ünnepen részt 
vett Botka László szegedi pol-
gármester. 

Tfegnap beszámoltunk egy ka-
nadai és egy román újságíró kál-
váriájáról. Egy szegedi nő ki-
fizette a panziónak a tartozá-
sukat. 

Lise Pelettier-nek és Marius Va-
silicának tegnap egy szegedi nő 
átadott egy nagyóbb összeget, 
amelyből a kanadai-román pár 
ki tudta fizetni a szállásköltsé-
get a panzióban, ahol néhány 
napig laktak. A nő kérte nevé-
nek titokban tartását. Azt 
mondta, számára természetes 
volt, hogy segített a nehéz hely-
zetbe került külföldi újságírók-
nak. 

A Máltai Szeretetszolgálat ré-
vén Lise felvette a kapcsolatot 
családjával, akik hamarosan 
megszervezik a hazautazását Ka-
nadába. - Ez néhány napot 

Február 4-6. között újra meg-
rendezik a Kelengye Esküvői Ki-
állítást a Hangárban. A vendé-
geket 37 kiállító, menyasszonyi 
csokrok versenye és színpadi 
programok várják. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma 13 órakor nyitják meg az ér-
deklődők előtt a kapukat a Han-
gárban: elkezdődik a nyolcadik 
kelengyekiállítás a Gellért és Fiai 
Consulting Kft. rendezésében. 
Idén másodszorra ad otthont az 
esküvői vásárnak a Hangár, és 
idén először egészül ki a Szegedi 
Divatnapok című rendezvény-
nyel. A kiállítás szombaton 

Ismét 
bevásárolhat 
lapunkkal 
Ismét meghirdettük lapunk 
egyik legnépszerűbb tavalyi já-
tékát, a Telekosár-akciót. A já-
tékra az újságban megjelenő je-
lentkezési szelvény kitöltésével 
és elküldésével nevezhetnek a 
Délmagyarország, valamint a 
Délvilág nyugdíjas előfizetői, 
akik között minden héten csü-
törtökön 30 ezer forint értékű 
Metró vásárlási utalványt sor-
solunk ki. 

A nyertes a következő héten 
pedig be is vásárolhat ezért az 
összegért. A megbeszélt idő-
pontban autóval megyünk érte 
és haza is visszük. Tegnap Ta-
kács Péterné szegedi olvasónk-
nak kedvezett a szerencse, akit 
jövő héten szerdán viszünk el 
bevásárolni. 

HÍREK 
SCHÖPFLIN ALADÁR 
LEVELEI 
A Schöpflin Aladár összegyűjtött 
levelei című kötetet tegnap az 
MTA Szegedi Területi 
Bizottságának székházában 
Balogh Tamás 
irodalomtörténész, a kötet 
szerkesztője, a levelek 
gondozója, valamint Ilia Mihály 
egyetemi docens és Sánta Gábor 
főiskolai adjunktus mutatta be. 
A kötet a pécsi Pro Pannónia 
Kiadó Alapítvány kiadásában 
jelent meg. 

VÉRADÁS A SZOCIALISTA 
PÁRTNÁL 
Véradást szervez ma 9 és 12 óra 
között a Magyar Szocialista Párt 
szegedi, és a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád megyei 
szervezete a párt területi 
irodájában (Szeged, Tisza Lajos 
krt. 2-4). Várják a segíteni tudó 
és akaró szegedieket. 

igénybe vesz - mondta Lise. -
Marius nem akar magamra 
hagyni, megvárja, amíg elindu-
lok. Ő Bukarestbe megy, de re-
méljük, hamarosan összeháza-
sodhatunk. 

Mint megírtuk, a kanadai új-
ságíró és a román fotóriporter 
több hónapig dolgozott a balkáni 
térségben, a kisebbségekről szóló 
riportsorozatukhoz az ígért tá-
mogatást nem kapták meg, fel-
szerelésüket ellopták, pénzük el-
fogyott. Bukarestbe utaztak vol-
na vissza, amikor a nőt leszállí-
tották a határon a buszról, 
mondván: korábban átlépte a 3 
hónapos tartózkodási időt, így 
egy évig nem léphet az ország te-
rületére. Lise és Marius nagyon 
hálás mindazoknak, akik segí-
tettek rajtuk. 

NYEMCSOK ÉVA 

10-19, vasárnap 10-18 óra kö-
zött tart nyitva, ma este 19 óráig 
lehet gyönyörködni a ruhákban, 
kellékekben, arany és divaték-
szerekben. A kiállítás ideje alatt 
újra 15 percenként jár az ingye-
nes Cora-Hangár járat. 

Különleges látványosságot ígér 
az a limuzin is, amelyik a kiállí-
tásra érkezőket fogadja. Lesz 
menyasszonyi csokrok versenye, 
esküvői terítékek bemutatója, di-
vatbemutató, tombola. A kiállí-
tás érdekessége a kereskedelmi 
és iparkamara segítségével meg-
szervezett fodrászati és sminkbe-
mutató, az erre vállalkozó vendé-
geket pedig „átváltoztatják" a 
mesterek. 

Egy szegedi nő fizette ki szállástartozásukat 

Segítettek a külföldi 
újságíróknak 


