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Külkereskedelmi - levelezőn 
A Közgazdasági Szakkö-

zépiskolában (Szeged, Gu-
tenberg utca 11.) az 1988— 
89-es tanévben ismét indul a 
külkereskedelmi idegennyelvű 
levelezői ágazat, angol nyel-
ven. A képzés 2 éves, sike-
res vizsga esetén a hallga-
tók külkereskedelmi szak-
képzettségükről érettségi 
bizonyítványt, valamint — 
nyelvtudásuk szintjétől füg-
gően — közép-, illetve fel-
sőfokú nyelvvizsgáról szóló 
bizonyítványt kapnak. 

Azoknak a jelentkezését 
várják, akik érettségi bizo-
nyítvánnyal és az alapfokú 
nyelvvizsga szintjének meg-
felelő angol nyelvtudással 
rendelkeznek. írásbeli majd 

szóbeli vizsgán választják 
ki a jelentkezők közül a 
felvehető 32 hallgatót. Je-
lentkezési lapot — már 1988. 
április 18-tól — az iskolá-
ban kaphatnak az érdeklő-
dők. Ezek beadási határ-
ideje május 18. Az írásbeli 
felvételi vizsga 1988. június 
15-én délután 3 órától lesz. 
Akik sikeres írásbeli vizsgát 
tettek, azok számára 1988. 
június 22-én délután 3 órá-
tól lesz a szóbeli vizsga. 

A diákok az első évfolya-
mon heti 9 órában tanulnak 
angol nyelvet, 2 órában ma-
gyar nyelvű külkereskedelmi 
ismereteket, 4 órában angol 
nyelvű levelezést és 4 órá-
ban magyar nyelvű gépírást 
és levelezést. 

Előadás Finnországról 
Silvo Hietanen, a helsinki egyetem tanára ma, pénte-

ken délelőtt 10 órakor előadást tar t a József Attila Tu-
dományegyetemen, a finn társadalom átalakításáról. 

Diáktáborok 
A már hagyományos nép-

rajzi és olvasótábor mel-
lett a Magyarországi Romá-
nok Demokratikus Szövetsé-
ge az idén népzenei tábort 
is szervez a fiataloknak. Az 
első alkalommal megnyíló 
gyulai román népzenei tá-
borba — amely a gyulai ro-
mán kollégiumban lesz jú-
liusban — olyan nemzetisé-
gi diákokat várnak a szer-
vezők, akik hangszeren ját-
szanak, illetve zeneiskolába 
járnak. 

Június derekán (12-től 21-
ig) működik majd Gyulán a 
román diákok olvasótábora; 
résztvevői az országos nem-
zetiségi olvasómozgalmi és 
szép kiejtési vetélkedők 
nyertesei. A harminc álta-
lános iskolás tanuló anya-
nyelvi és román szépirodal-
mi ismereteit mélyítheti el. 
A szintén nagy hagyomá-
nyú, és évről évre más te-
lepülésen tevékenykedő nép-
rajzi tábornak az idén a 
bihari Pocsaj ad otthont. 

Á Magyar Urológiai Társaság 
kongresszusa 

A Magyar Urológiai Tár-
saság kongresszusának most 
első ízben szervezője a 
Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem — 
a kórház és a sebészeti kli-
nika osztályainak összevo-
násával — 1984-ben meg-
alakult urológiai tanszéke, 
amely eddigi munkájának 
elismeréséül kapta meg a 
tudományos tanácskozás 
rendezési jogát. 

A sorrendben hetedik 
kongresszus céljáról, a fő 
témakörökről Scultéty Sán-
dor, a SZOTE tanszékveze-
tő egyetemi tanára, a Ma-
gyar Urológiai Társaság el-
nöke adott tájékoztatást. 
Mint elmondta, közel 70 
előadás foglalkozik az endo-
urológiával, azaz a húgy-
utakon, a vesemedencén, il-
letve a hólyagon belül el-
végezhető műszeres beavat-
kozásokkal, amelyek során 
nem a hagyományos műtéti 
módszerekkel, hanem opti-
kai eszközök segítségével 
végzik a gyógyító munkát. 
Ennek legfőbb területe a 
szúrással történő vesekő-el-
távolítás. Ezt a módszert az 
országban pillanatnyilag ti-
zenkét helyen alkalmazzák. 

Szó lesz az úgynevezett 

lökőhullámú vesekő-eltávo-
lításról, hiszen ez az eljá-
rás — mely minden szúrás, 
vágás nélkül zúzza szét a 
vesében levő követ — je-
lenti a műtét nélküli keze-
lés felé vezető ' utat. Sajnos 
Magyarországon jelenleg 
egyetlen kórházban készü-
lődnek e legkorszerűbb ve-
sekő-eltávolító módszer al-
kalmazására. Noha nem 
minden kőfajta alkalmas a 
lökőhullámú szétzúzásra, 
mégis legalább három ilyen 
készülékre lenne szükség 
Magyarországon. Az egyet-
len ilyen műszer, amely a 
közeljövőben „munkába áll", 
a veseköbetegségben szen-
vedők mindössze egyharma-
dán tud segíteni. 

A kongresszus másik fő 
témája az urodinámia. A 
vizelet „külvilágba" kerü-
lésének körülményeivel, 
vizsgálati, terápiás módsze-
reivel foglalkozik . mintegy 
20 előadás. Hazai viszony-
latban e témakör kutatásá-
ban, a gyógyító eljárások 
alkalmazásában élenjár a 
szegedi urológiai tanszék. 

A tudományos tanácsko-
záson e két fő témakörön 
kívül szabad témájú elő-
adások, videófilmek, illet-

Pályakezdő diplomások 
Az egyetemek és a főis-

kolák nappali tagozatain az 
idén 13 900 hallgató fejezi 
be tanulmányait — nekik a 
munkáltatók több mint 20 
ezer álláshelyet hirdettek 
meg. A Művelődési Minisz-
tériumban az MTI munka-
társának elmondták; az 
egyetemek visszajelzései sze-
rint a pályakezdők iránti 
igény az elmúlt évekhez ké-
pest szinte minden felsőok-
tatási intézményben mér-
séklődött, 0e ez a 6zakok 
zöménél főként csak a válo-
gatási lehetőséget csökken-
tette. 

A végzős szakemberek kö-
zül ezúttal háromezren áll-
nak munkába korábbi ösz-
töndíjas szerződésük alap-
ján, a többieket pedig a 
tavalyi 26 200-hoz képest, 
idén 20 600 pályázati lehető-
ség várja . Az elhelyezkedé-
si lehetőségek azonban in-
tézménytípusonként válto-
zók. A műszaki egyetemeken 
és főiskolákon csaknem 1800 
olyan diák végez, akinek 
nincs ösztöndíjas szerződése. 
Figyelemre méltó, hogy míg 
1986-ban 10 000, tavaly 
pedig 8600 munkahelyre ke-
restek műszaki végzettségű 
diplomást, idén mindössze 
5700 állást hirdettek meg. 
Változatlanul jelentős az 

igény gépész- és villamos-
mérnökök, valamint üzem-
mérnökök iránt, ugyanakkor 
az építészmérnöki karon 
nem éri el a végzősök lét-
számát az álláskínálat. Erő-
sen csökkent a tervezőiro-
dák, a városépítés, valamint 
a területrendezés szakem-
berigénye, s ugyanez jel-
lemző a műszaki főiskolák 
városgazdálkodási, magas-
és mélyépítési, valamint víz-
gadálkodási szakára is. 

A közgazdaságtudományi 
egyetemen közzétett állás-
heiy-kínáiat alapján várha-
tóan egyik iszakon sem 
okoz nehézséget a mintegy 
300 végzős fiatal elhelyezke-
dése, csakúgy mint a gaz-
dasági főiskolák esetében. A 
tudományegyetemeken vég-
ző, nem tanári — jogi és 
természettudományi — ké-
pesítésű fiatajok álláslehető-
ségei az elmúlt évekhez 
hasonlóak. A bölcsészkaron 
a meghirdetett mintegy 100 
állás pszichológus, népmű-
velő és könyvtár szakosoknak 
nyúj t elhelyezkedési lehető-
séget. A bölcsész szakok 
többségénél ez évben sincs 
álláshirdetés, igy az itt 
végzők részére szakmába 
vágó elhelyezkedést garan-
tálni változatlanul nem le-
het. 

ve poszterek ismertetik a 
legutóbbi kongresszus óta 
eltelt öt esztendő legújabb 
urológiai eredményeit, va-
lamint igyekeznek felmu-
tatni a korszerű gyógyító 
eljárásoknak megfelelő el-
veket, még akkor is, ha 
ezekhez nem állnak ren-
delkezésre a megfelelő mű-
szerek. Mert mint a tájékoz-
tatóból is kiderült, az uro-
lógiát éppúgy súj t ják a 
magyar egészségügy anyagi 
gondjai, mint a gyógyítás 
más területeit. A gyors 
gyógyulást ígérő, a szervezet 
kis igénybevételével járó 
beavatkozásokat lehetővé 
tevő műszerek éppúgy hiá-
nyoznak, mint a pontos 
diagnosztikai eredményeket 
adó modern technika. 

A Magyar Urológiai Tár-
saság háromnapos kong-
resszusára a 200 magyar 
résztvevőn kívül a Szovjet-
unióból, Bulgáriából, Ku-
bából, Csehszlovákiából, 
Ausztriából, Olaszország-
ból, Svájcból, az NSZK-ból, 
az NDK-ból, valamint Izra-
elből érkeztek vendégek, 
mintegy hatvanan. 

A tegnap, csütörtökön 
megtartott ünnepélyes meg-
nyitón Scultéty Sándor 
mondott beszédet, aki ez al-
kalomból vehette át a ma-
gyar urológia megalapítójá-
ról, a társaság első elnöké-
ről, Illyés Gézáról elneve-
zett emlékérmet. 

K. K. 

Zenei naptár 

Bemutató a Tisza Szállóban 
A filharmónia szerdai ka-

marabérleti hangversenye 
különleges zenei csemegé-
vel szolgált a vokális zene 
kedvelőinek. A Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola Női 
Kara Mihálka György veze-
tésével mutatta be Bozay 
Attila 6 leánykar című mű-
vét, melynek megírására a 
szerzőt Petőfi-versek ihlet-
ték. A bemutató érdekessé-
ge költészet és zene össze-
kapcsolása volt oly módon, 
hogy először egy-egy kórus-
tag előadta a verset — nagy-
szerűen választották ki a 
költemény hangulatához illő 
orgánumot —, majd fel-
hangzott a megzenésített 
változat. A tréfás hangulatú 
Orbán és a Párhuzamos tör-
ténet tolmácsolása során bi-
zonyíthatták, hogy egyaránt 
érzékenyek a vaskos népi 
humor és a modern zenei 
megoldások iránt. Ritka le-
hetőség és nem könnyű fel-
adat karnagy és kórus szá-
mára, ha egy művet a szer-
ző jelenlétében kell megis-
mertetniük a közönséggel. A 
női kar e szempontból is 
pozitív oldalról mutatkozott 
be, hiszen ennél természete-
sebb egyszerűséggel, kedves-
séggel és szeretettel, mint 
ahogyan ők tették, talán 
nem is lehet ú t jára bocsáta-
ni egy ú j művet. 

Gondosan szerkesztett mű-
soruk első részében liturgi-
kus hatású, a gregoriánra 
emlékeztető latin szövegű 
Verdi-, Bárdos- és Pászti-

művek- hangzottak el. Szönyi 
Erzsébet Japán dalok cimű 
kórusművének előadásával 
magas fokú technikai felké-
szültségről tettek tanúbi-
zonyságot. Petrovics Emil 
Ady versére írt chansonjá-
nak bemutatásához, melyet 
Szeged város felkérésére 
komponált, és Mihálka 
Györgynek ajánlott, a mo-
dern zene iránti fogékony-
ságon kívül nagy átélőké-
pesség szükséges. Elisabeth 
Macononchy This day című 
műve az idei middlesbo-
rough-i kórusverseny köte-
lező darabja. Ujabb megmé-
rettetésre készül tehát a i 
énekkar, mely ez évben ket-
tős; egyrészt meg kell őriz-
niük 1984 óta évente meg-
erősített nemzetközi hírne-
vüket, másrészt ahhoz a 
színvonalhoz kell méltónak 
bizonyulniuk, melyet Kardos 
Pál teremtett meg 1970-ben 
ugyanezen a versenyen. Mint 
tudjuk, tőle vette á t Mihál-
ka György a női kart azzal 
a szép szándékkal, hogy 
meg tudja tartani azt a 
megbecsülést, melyet nem-
zetközi hírnevű elődje ví-
vott ki kórusának. Az eltelt 
15 év sikereivel bizonyít 4 t 
és jelenlegi fellépésükkel 
arra enged következtetni, 
hogy komoly eséllyel indul-
nak a nyári angliai fesztivá-
lon. Kodály Angyalok és 
pásztorok-jának bemutatásá-
val arról győzték meg kö-
zönségüket, hogy könnyedén 
és kristálytisztán képesek 
tolmácsolni a legnagyobb 

hangterjedelmet kívánó mű-
veket is. 

Az est szólistája Bódás 
Péter zongoraművész volt 
Az általa választott művek 
énekszerűségükkel nagysze-
rűen illettek a kórusDrog-
ramhoz. A művész tökéleies 
és precíz szövegtudása szug-
gesztív előadókészséggel pá-
rosult. Ilyen érett előadásra 
csak az képes, aki amellett, 
hogy teljesen uralja hang-
szerét, szinte maradéktala-
nul ismeri az általa bemuta-
tott szerzőket és műveket. 
Beethoven g-moll fantáziá-
jának hirtelen hangszín-, di-
namikai és ritmusváltásait 
éppúgy nagyszerűen érzé-
keltette, mint csapongó gon-
dolatvilágát. 

Schubert G-dúr szonátá-
jának „nagyon mérsékelt 
tempójú, éneklő" első t é l -
iével finom színárnyalatok-
kal festői tájat varázsolt kö-
zönsége elé. A külön figyel 
met igénylő Allcgretlo a 
kortárs Schumannt a követ-
kező intelmekre késztette: 
„Az utolsó tételtől tartsa 
magát távol az, akinek ke-
vés a képzelőereje ahhoz, 
hogy rejtélyét megoldja." 
Bódás Péter e mű bemuta-
tásával is kitűnő felkészült-
séget árult el. A formájá-
ban és szellemében egyaránt 
tökéletes és éppen ezért elő-
adójától komoly technikai 
tudást, szellemi és érzelmi 
ráhangoltságot igénylő mű 
előadásával méltán érdemel-
te ki a közönség vastapsát. 

Gresó Erzsébet 

Döntött a kuratórium 
Az év első hónapjában 

már hírt adtunk arról, hogy 
az Állami Ifjúsági és Sport-
hivatal valamint a KISZ 
Központi Bizottságának 
kulturális osztálya I millió 
300 ezer forint töke átuta-
lásával ifjúsági letéti szám-
lát hozott létre. Az összeg 
szétosztásával, pályázatok 
kiírásával a Csongrád Me-
gyei Ifjúsági Letéti Számla 
Kuratóriumát bízta meg. 

A pályázati felhívás ja-
nuár végén minden érde-
kelthez eljutott. Lényege: a 
fiatalök közösségi kezdemé-
nyezéseinek, intézmények, 
szervezetek támogatása, sza-
badidős társaságok 'létreho-
zása, a videózás elterjeszté-
se. videótársaságok alapítá-
sa, valamint Csongrád me-
gyét ellátó videótéka háló-
zat kialakítása. 

A kuratórium 'tegnap, 
csütörtökön a szegedi i f jú-
sági házban hozta meg 
döntését Tette ezt úgy, 

ahogy kilenc tagja ígérte 
megalakulásakor — a felhí-
vásra beküldött pályázatok 
készítői jelenlétében hozta 
meg döntését. Az előkészí-
téskor bevonták az érintett 
intézmények, közösségek 
képviselőit és mérlegre tet-
ték a felkért szakemberek 
véleményét is. Három kate-
góriában hirdettek „ered-
ményt". A megyei videótéka 
hálózat kialakítására kilenc 
pályázat érkezett és a leg-
nagyobb összeget igénylő 
vállalkozásra a szegedi ifjú-
sági házat tartották alkal-
masnak. Feladatuk lesz eb-
ben az évben az alapfelté-
telek kidolgozása, 1989-ben 
pedig az ellátó hálózat gya-
kolrati megvalósítása. Ezen-
kívül ifjúsági és gyermek-
programokhoz, szórakoztató 
műsorokhoz, a nyelvoktatás-
hoz, és ismeretterjesztő elő-
adásokhoz biztosítanak ma jd 
műsoros kazettákat. 

Mi tagadás, nem látok 
tisztán. Főként távolra 
nem. Orvos is megállapí-
totta. Még januárban, 
Azonnal felírt nekem egy 
ú j szemüveget. Ami azóta 
sincs. 

Nem, nem azért, mert 
én egy rövidlátó, netán a 
dolgoknak utánsi nem né-
ző ember vagyok. Nem-
csak nézek, még járok Ls 
utána. Január óta. Az Ofo-
tért szegedi, Kelemen ut-
cai szalonjába. Ahol csak 
nézek. A régi szemüve-
gemmel. Amin keresztül 
— megvallom — a látá-
som már kissé homályos. 
Mint a helyzet az ú j okulá-
rém körül. Aminek meg-
rendelését január végén 
leadtam, sőt kifizettem. 
Naivan bízva abban, hogy 
a „vállalási haitáridő"-re 
elkészül a látásjavítóm. 
Elvégre amikor 1986. feb-
ruár 20-án megnyílt az ú j 
bolt, a vezetők azt ígérték 
jebben az újságban hogy 
„expresszgyorsasággal" ké-
szítik majd itt a szem-
üvegeket. Mert ez a bolt 
— mit bolt, szalon?! — 
egész Délkelet-Magyaror-

Homályos 
optika... 

szágot ellátja, forgalmával 
az első helyre ugrik majd 
a vidéki boltok listáján, 
„107 négyzetméteres opti-
kai műhelyével, önálló 
orvosi rendelőjével párat-
lan az országban . . . " 

Ügy tűnik, „páratlan" 
is. No, nem a bolt, hanem 
az én pápaszemem jobb ol-
dali üvege. Pá r j á t a bal 
oldalról ugyanis március 
elején (akkora már el is 
készült, öt hét Ejatt!) egy 
elegáns mozdulattal kipat-
tintották a keretből. Mert-
hogy úgymond visszapil-
lantós volt. A sokat reklá-
mozott (s mégsokább elké-
szülő) csodálatos MON— 
X-lencse. Rendeltek he-
lyette egy másikat. Azzal, 
hogy majd értesítenek, ha 
megjön. Nem jött meg. Se 
a lencse, se ez értesítés. 
Jöttem én. Be az üzletbe. 
Többször. Érdeklődni. 
Mert azt lehetett. Sót, úgy 

tűnik, csak azt lehet. A 
szemüvegemhez végre 
hozzájutni azt nem. Ujabb 
hait hét várakozással sem. 
Mert „igényes" vagyok. A 
sárgás szinezetű jobb ol-
dali lencse mellé nem 
vagyok hajlandó elfogadni 
az újonnan érkezett bal 
oldali barna üveget. (Még 
ha rózsaszín l enne . . . ! ) 

Ügy kell nekem, ha vár-
nom kell tovább az újabb, 
ki tudja milyen lencsére. 
A pénzemért (azért a cse-
kélyke körülbelül kétezer-
ötszázért, amibe az ú j 
szemüvegem kerül) igazán 
tehetem. Mint az Ofotért-
bolt o várakoztatást. Má-
sokkal is, nemcsak velem. 
Teszi is. Elég sokat járok 
oda mostanában, hogy 
lássam, Bár lehet, hogy 
nem látok tisztán. Főleg 
messzebbre nem. Az or -
vos is megmondta. Papí-
rom van róla. Január óta 
nem tudom szemüvegre 
váltani a Kelemen utcai 
látszerészeknél. Csoda, ha 
homályosan, sőt, sötéten 
látom a boltot, s megálla-
pítom, hogy ez nekem nem 
„üzlet"? Szabó Magdolna 

. i 
A közösségi videózás tá- I 

mogatására, zártláncú vi-
deóhálózat 'kialakítására 
ugyanúgy pályázott lakóte-
lepi háaközösség. mint 
nagy múltú művelődési in-
tézmény. Az 52 közül most 
tizenkilencet tudtak egyszeri 
vissza nem térítendő, vagy 
a napokban megkötendő 
szerződésekben foglalt fel-
tételek mellett visszafize-
tendő támogatásban része-
síteni. A harmadik kategó-
riában ifjúsági közösségek 
kértek' segítséget. A cél, 
hogy tagjai napi kapcsolatba 
kerüljenek a videóval, mint 
technikai eszközzel és fo-
lyamatosan megismerked-
jenek a videó-kultúra lehe-
tőségeivel, filmek, kazetták 
készítésével. A harmincki-
lenc pályázatból — a közel 
másfél millió forintot figye-
lembe véve — hetet tar-
tott alkalmasnak a megyei 
kuratórium. 

A pályázatokban megfo-
galmazott célokat, azok meg-
valósítását folyamatosan 
ellenőrzi és segíti majd a 
társadalmi testület és szak-
emberei. Legközelebb jövő 
év januárjában jelenik meg 
ú j pályázati felhívás. Ter-
mészetesen továbbra is vár-
ják azoknak a vállalatok-
nak, szervezeteknek a jelent* 
kezesét, amelyek az i f j ú -
ságpolitikai célokkal és el-
képzelésekkel egyetértve 
•hoz; jí járulnának a letéti 
számlán levő összeg növelé-
séhez. Cím: Ifjúsági Letéti 
Számla Kuratóriuma, 6701 
Szeged, Pf: 715. 

Cx. J. 

Harmonikusan, 
egészségesen 
Springer Ferenc, termé-

szetgyógyász tart előadást 
„Harmonikus egészség, Írisz-
diagnosztika és rekreáció" 
címmel holnap, szombaton 
délután 3 órakor, a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban. 


