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Autistáké lesz a máriavárosi iskola? 
 

 
Ha a szakemberek is elfogadható megoldásnak tartják, a máriavárosi általános 

iskolában kaphatnak végleges otthont a kecskeméti autista gyerekek és fiatalok. 
Ezt az ígéretet dr. Sárközi István oktatási ügyekért felelős alpolgármester tette 

szerda délután az érintett szülők hivatalában járt képviselőinek. A szülői 
szervezet delegációja mégis elégedetlenül távozott az audienciáról. Dr. Szécsi 

Gábor polgármester ugyanis fél évvel ezelőtt még a Városi mozi mögötti volt 
rendőrségi óvodát ajánlotta fel erre a célra, az átadás legkésőbbi határidejéül a 

2000. évi tanévkezdést jelölve meg. A máriavárosi iskola teljes megürülésére 
azonban még akár fél évtizedet is várni kell.  

Ilyen hosszú ideig azonban – állítják a szülők és a gyógypedagógusok – 
semmiképp sem maradhat a Lechner Ödön utca 1. szám alatti lakóház földszinti 

helyiségeiből két éve ideiglenesen kialakított „autistaiskolában” a súlyosan 
fogyatékos gyermekek két városi csoportja. A polgármesteri hivatal 
tőszomszédságában tanuló „esőemberkéknek” ugyanis egy tenyérnyi kertjük, 

udvaruk sincs, ahová kimehetnének levegőzni. A ház lakói – érthetően? – 
ráccsal zárják el előlük az épület belső udvarát. A tanterem ablakai pedig a 

kiskörútra nyílnak, így a lég- és zajszennyezettség miatt okosabb egyáltalán nem 
szellőztetni. (A harmadik, enyhébb fogyatékossággal küzdő autistákat 

foglalkoztató csoport egy hunyadivárosi kertes házban működik.)  
Ilyen körülményeknek kitenni – a hatályos jogszabályok szerint – ép 

értelmű, egészséges gyermekeket sem lenne szabad, nemhogy halmozottan 
sérült autistákat, vallják a tanárok és az érintett szülők. Utóbbiak az 

alpolgármesternél tett látogatásuk után eldöntötték: az illetékes ombudsmanhoz 
fordulnak a gyermekeiket ért sorozatos törvénysértések ügyében. Mindenekelőtt 

azt elégelték meg – mondta el Bagdi Henriette, a szülői szervezet vezetője –, 
hogy választási ciklusonként újra és újra elölről kell kezdeniük a város 
vezetőinél a lobbizást az autisták megfelelő ellátásáért. Jóllehet, az oktatási 

törvény pontosan meghatározza az önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatait. 
Majd hozzátette: az a legnagyobb baj, hogy a polgármesteri hivatal felelős 

munkatársai, illetve a választott képviselők nincsenek tisztában azzal, mit is 
kellene autista-ügyben megoldaniuk. Pedig az utóbbi két évben bármikor 

betekinthettek volna az autisták mindennapjaiba, megismerkedhettek volna 
speciális problémáikkal, oktatásuk-nevelésük nehézségeivel, ha átsétálnak a 

városháza mögött a kiskörúton – a túloldalra. De ezt – Sárközi 
alpolgármesternek a szülők szerdai látogatását megelőző villámvizitjétől 

eltekintve – még egyikük sem tette meg.  
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