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Magyar Bálint a használható tudásról és az esélyegyenlőségről 

Személyre szabott oktatás 
A használható tudás, illetve az esélyegyenlő-
ség fontos célja a közoktatási reformnak -
hangsúlyozta Magyar Bálint tegnapi szegedi 
sajtótájékoztatóján. A szakminiszter nyitot-
ta meg a 42. Pedagógiai Nyári Egyetemet. 

Egytizedével csökkent az enyhén értelmi fo-
gyatékosnak nyilvánított gyerekek száma az-
óta, hogy a minisztérium szigorította a mi-
nősítés feltételeit - közölte Magyar Bálint, az 
oktatási tárca vezetője tegnapi szegedi sajtó-
tájékoztatóján, melyet Sándor Klárával, az 
SZDSZ ügyvivőjével együtt tartott. Az esély-
egyenlőséggel kapcsolatos visszásságok kö-
zül az egyik legsúlyosabb, hogy eddig Ma-
gyarországon az EU-országok átlagánál két-
szer több gyerek került az enyhén értelmi fo-
gyatékosok intézményeibe. Az oktatási tárca 
elindított egy deszegregációs programot, 
amely külön normatívával támogatja a diá-
kok visszakerülését a normál osztályokba, 

ahol az egyénre szabott oktatási formák se-
gíthetik a hatékony felzárkózást. 

A szakképzés körüli gondokat tükrözi, 
hogy például Szegeden a gimnáziumok és 
nem a szakmát is adó intézmények a legnép-
szerűbbek. Ezentúl nagy figyelmet szentel-
nek a két éves felsőfokú szakképzésnek, amit 
a munkaerőpiac nagyon igényel - válaszolt 
felvetésünkre Magyar Bálint, továbbá fölül-
vizsgálják az országos képzési jegyzéket, felé-
re csökkentik a szakmák számát, fejlesztik és 
digitális űton is hozzáférhetővé teszik a tan-
anyagot. 

A továbbtanulási lehetőségeket 2006-tól 
gyökereiben megváltoztató, a felsőoktatást 
átalakító bolognai folyamat lényegét a közép-
iskolások 56 százaléka nem érti - emlékez-
tettük a minisztert egy minapi közvéle-
mény-kutatás eredményére. „Ez nem a bolo-
gnai folyamat kritikája" - fogalmazott Ma-
gyar Bálint, aki szerint a felsőoktatás egészé-

ről hiányos a középiskolások ismerete. Ezen 
ügy kíván segíteni a tárca, hogy intézményi 
rangsort állít föl é s évenként frissít, hogy a 
középiskolások lássák, mit tudnak nyújtani 
az egyes képzőhelyek. 
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ELET- ISKOLA 

A mindennapi életben használható tudást nyújtó ok-
tatást népszerűsíti a tegnap megnyílt 42. alkalom-
mal megrendezett szegedi Pedagógiai Nyári Egye-
tem. A tanárok továbbképzését is szolgáló előadáso-
kat az MTA újszegedi Biológiai Központjában tartják. 
Például ma 9 órától a tudásra vonatkozó tudásról 
Csíkos Csaba, holnap 11 órától a pedagógus megvál-
tozott szerepköréről Vass Vilmos, csütörtökön 9-től a 
problémamegoldó gondolkodásról Molnár Gyöngy-
vér, pénteken 11-től a tanulás fejlesztésének lehető-
ségeiről Mező Ferenc, szombaton 9 órától a férfi- és 
női agy különbözőségéről PárduczÁrpád beszél. 
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Mindért, 2005. július 5. és szeptember 2. között megkötött, 
új Pannon 50 számlás előfizetéssel, az első három hónapban 
kétszer is lebeszélheti a havidíj összegét. 
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Restás János hiába ajánlotta fel a kocsmát fedezetül 

Kölcsön helyett 
feljelentést kapott 

A fedezetként felajánlott Rózsakert söröző Fotó: Szabó Imre 

Hónapokon át hitegette, végül 
mégsem juttatta kölcsönhöz az 
apátfalvi kocsmáját bővíteni 
szándékozó vállalkozót a makói 
hitelügyintéző - aki a letétbe 
helyezett kétszázezer forintot 
sem adta neki vissza. Sőt: a 
csalással vádolt hitelező jelen-
tette fel ügyfelét a rendőrségen, 
miután az vissza akarta kérni a 
pénzt, méghozzá életveszélyes 
fenyegetés vádjával. 

Restás fános kocsmákat üzemel-
tet Apátfalván, és úgy gondolta, 
érdemes lenne belevágni egy fej-
lesztésbe. A melegkonyhával való 
bővítésre hitelt szeretett volna fel-
venni, és ennek érdekében megke-
reste a makói Nagy Józsefnét, aki 
rendszeresen ajánlja hirdetései-
ben, hogy segít a hasonló ügyek 
intézésében. Restás János húsz-
milliós kölcsönre gondolt. Nagy-
né azt mondta, a dolognak nincs 
akadálya, csak letétbe kell helyez-
ni a kért összeg egy százalékát, 
kétszázezer forintot, valamint in-
gatlanfedezet felajánlására van 
szükség. A vállalkozó a Templom 
utcai Rózsakert sörözőt kínálta 
fel, amit Nagyné később a főnöké-
vel együtt meg is tekintett, sőt le is 
fotózott. A hitelügyintézési szer-
ződést végül április 28-án kötöt-
ték meg azzal, hogy Restás János 
egy osztrák bank hiteléhez juthat 
majd hozzá. 

A hetek azonban hiába teltek, 
a vállalkozó csupán homályo-
sabbnál homályosabb ígéreteket 
kapott arra nézvést, mikor kapja 
meg a pénzt. Végül - néhány 
nappal ezelőtt - Nagy Józsefné 
küldött egy SMS-t Restás János-
nak, hogy a férfi nem kaphatja 
meg a kért kölcsönt, mert be-
csapta őt, a felajánlott ingatlan 
ugyanis nem ér annyit, ameny-
nyit róla állított. A vállalkozó a 
kifogást különösnek találta, az 
épületet ugyanis megmutatta, 
nem árult zsákbamacskát, ám 

úgy gondolta, ha Nagyné vissza 
akar táncolni, semmi akadálya, 
csak a neki átadott kétszázezer 
forintot adja vissza. Ettől azon-
ban az asszony elzárkózott, sőt 
miután Restás János kilátásba 
helyezte, hogy ezek után feljelen-
ti őt a rendőrségen csalás vádjá-
val, ő jelentette fel a férfit életve-
szélyes fenyegetés címén. 

Restás Jánost a feljelentés igen 
kellemetlenül érintette: a rend-
őrök emiatt saját sörözőjéből, 
baráti társaságból vitték el. Ezért 
jogi ellenlépésekre készül Nagy-
né ellen, az életveszélyes fenye-
getés vádját pedig felháborodot-
tan utasítja vissza. A történtek 
után viszont ragaszkodik ahhoz, 
hogy visszakapja azt, ami megil-
leti - már csak azért is, nehogy 
azt gondolja bárki, hogy a bo-
londját járathatják vele. Azt 
mondja, ha Nagy Józsefnének 
igazolható költségei - telefon, le-
vél, fax, hasonlók - vannak, azo-
kat ésszerű keretek között, nagy-
jából harmincezer forintos hatá-
rig hajlandó elismerni és megté-
ríteni, a fennmaradó összeget vi-
szont továbbra is követeli. Nagy-
né ezzel szemben a napokban ar-
ról értesítette őt levélben, hogy 
mindössze hatvannyolcezer fo-
rintot hajlandó visszafizetni ügy-
felének. 

Természetesen meg akartuk 
kérdezni a történtekről Nagy Jó-
zsefnét is, ő azonban, bár először 
nyilatkozatot ígért, később meg-
gondolta magát és nem válaszolt 
kérdéseinkre. A Makói Rendőr-
kapitányságon viszont megtud-
tuk: nem Restás János az első, 
aki feljelentést akart tenni az 
asszony ellen csalás miatt. A vál-
lalkozót a rendőrök végül lebe-
szélték a feljelentésről; azt 
mondták neki, az az állítólagos 
fenyegetés miatt indult eljárás-
ban e nélkül is megvizsgálják, 
megkárosította-e őt Nagyné. 

SZABÓ IMRE 

Előfizetőinket látjuk vendégül a Cinema Cityben 

Mr. és Mrs. Smith 
- lapunk ajándéka 
A Mr. és Mrs. Smith holnapi vetítésére a szegedi Cinema Cityben 
este 7 órára várjuk azt a 2 5 0 előfizetőnket, akik részt vettek 
játékunkban és belépőt nyertek. 

A Trója, illetve a Lara Croft két 
szupersztárja, Brad Pitt és Ange-
lina Jolié közösen jegyzi a Mr. és 
Mrs. Smith című filmet. Az 
amerikai szupermozi népszerű-
ségének az is oka lehet, hogy a 
két sztárszínész állítólagos viszo-
nyától hangos hónapok óta a saj-
tó. A Dong Limán rendezte film-
ben a címszereplők az átlagos 
amerikai külvárosi házaspár 
unalmas életét élik. Legalábbis 
ez a látszat. Mert egyébként 
mindketten nagyon is izgalmas 
szakmát űznek: jól fizetett, le-
gendásan hatékony munkát vég-
ző bérgyilkosok. Ráadásul két 
egymással szemben álló szerve-
zet szolgálatában állnak és meg-
bízást kapnak - egymás megölé-

sére. Az akcióvígjátékban elké-
pesztő lövöldözős, üldözéses je-
leneket szemtanúi lehetünk, ám 
nem hiányzik'a romantika és a 
szerelem sem. Hogy valóban hi-
teles legyen a film, Jolie-t és Pit-
tet az amerikai tengerészgyalog-
ság legendás tagja, Mark Stefa-
nich készítette fel az akciókra. 
Nemcsak a kézifegyverekről ta-
nultak meg mindent, amit rövid 
idő alatt lehetett, hanem például 
a rakétavető-használatot és a 
sziklamászást is elsajátították. 
Az Oscar-díjjal és háromszoros 
Aranyglóbusz-díjjal kitüntetett 
(olie - és Pitt - filmjére holnap 
este 7 órától várjuk szerencsés 
előfizetőinket. 
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