
f 
4 1990. április 29., vasárnap 

Mesterfogások a vezetésben 
Az European Business 

School brit—magyar kft.-t 
alapított Budapesten OME-
GAGLEN néven. Több ok-
tatási formában segítik el-
sajá t í tani azokat a vezetési 
ismereteket, módszereket 
amelyek a világ számos or-
szágában sikeresnek bizo-
nyultak. A hazai a lkalma-
zást megkönnyíti, hogy az 
anyagok összeállítását az 
European Business School 
magyar származású akadé-
miai igazgatója, dr. Igler 
György végzi. 

Az OMEGAGLEN a JATE 
közgazdasági tanszékének 
néhány oktatójával, Czagány 
Lászlóval, Farkas Beátával 
és Mozsár Ferenccel Szege-
den is meg aka r j a honosí-
tani tanfolyamait. A tervek 
szerint má jus 18-án indul a 
„Mesterfogások a vezetés-
ben" c. középfokú vezetés-
fejlesztési tréning, ö t egy-
napos foglalkozásból áll, 
mindegyik egy lépés a fe j -
lett menedzsment felé. A 
foglalkozási napot követő 
héten a résztvevők a tanul-
takat folyamatosan beépí-
tik mindennapi munká juk -
ba, s ennek tapasztalatairól 
foglalkozásonként beszámol-
nak. Az ismeretek közvet-
len, gyors hasznosulása jel-

lemzi ezt a rövid tanfo-
lyamot. Elsősorban a veze-
tői szakma elhanyagolt ol-
dalát, az emberi tényezőt 
veszi célba. A magatar tás-
tudományok legújabb ered-
ményeit ülteti át a gyakor-
latba, felkészítve így a me-
nedzsereket, hogy könnyeb-
ben, gyorsabban és hatéko-
nyabban é r jék el célkitűzé-
seiket. 

Az igényektől függően az 
OMEGAGLEN Kft. tervezi 
egy egyéves, távoktatással 
összekapcsolt képzés beveze-
tését is. Ennek tananyagát 
az Oxford Polytechnic-
School of Business adja , 
amit szintén a radikális 
gyakorlatiasság jellemez, ö t 
tantárgyat tan í tanak: Vállal-
kozás ós vezetés, az embe-
rek vezetése, problémameg-
oldás és döntéshozatal, 
pénzügyi módszerek a veze-
tésben, marketing. Az egyes 
tantárgyakat egész napos 
nyitó foglalkozások vezetik 
be. Az egy-egy tantárgyra 
biztosított két hónap alat t 
a hallgatók otthoni tanulás-
sal folytat ják a munkát . A 
problémák megbeszélésére 
havonta két konzultációs 
nap és hetente egy nap te-
lefonügyelet ad lehetőséget. 

A képzés 30-40 oldalas 

szakdolgozat megvédésével 
zárul. Annak tárgyaként 
csak a hallgató munkakö-
rében, illetve munkahelyén 
felhasználható, a munkaadó 
által ilyer. szempontból el-
fogadott témák szerepelhet-
nek. A szakdolgozatban a 
hallgatónak alkalmaznia kell 
a tantárgyakból elsajátí tott 
ismeretanyagot. A szakdol-
gozatokat angol nyelvre is 
lefordít ják, mert az Oxford 
Polytechnic professzorai ér -
tékelik. Sikeres szakdolgozat 
esetén a résztvevők Certifi-
cate in Management Studies 
(CMS) elnevezésű, az Euró-
pai Gazdasági Közösség or-
szágaiban nyilvántartott bi-
zonyítványt kapnak. 

A későbbiekben az OME-
GAGLEN, Kft. ki a k a r j a ter-
jeszteni tevékenységét ú j 
számviteli rendszerek okta-
tására is. Üzletpolit ikájának 
alapvető elve, hogy árai 
minél szélesebb kör számá-
ra tegyék lehetővé a részvé-
telt. Ezt szolgálja az is, 
hogy a Mesterfogások a ve-
zetésben című tanfolyam 
részvételi d í jának egy ré-
széből ösztöndíjat képez a 
legjobb eredményt elérő 
hallgató számára, amellyel 
továbbtanulhat a CMS-tan-
folyamon. 

Alkotóház - foglalással? 
A Szabad Alkotóház Egye-

sületének szegedi szervezete 
bejelentette: miután tagjai 
számos sikertelen próbálko-
zást tettek annak érdeké-
ben, hogy a Bem utca 2. 
szám alatti épületet alko-
tóház céljára megkapják, 
má jus l - j én délután 4 óra-
kor elfoglalják azt. 

Az egyesület szerint: a 
háromemeletes ingatlan hat 
éve üres, életveszélyessé 
nyilvánították. A teljes fel-
új í tásra 12 millió forint kel-
lene. A tanácsi tulajdonú 
épületért az Ingatlankezelő 
Vállalat 450 ezer forint 
használatbavételi d í ja t kér. 
Az egyesület f iatal jai ki je-
lentették: nem csövestanyát, 
hanem művészeti alkotóhá-
zat kívánnak berendezni itt, 
vagy ha itt nem lehetséges, 
akkor egy másik épületben. 
A felújí tást pályázati pén-
zekből és társadalmi mun-
kával k ívánják elvégezni. 

Müller Józsefné, a városi 
tanács elnökhelyettese sze-
rint: a használatbavételi d í j 
tényleg csak félmillió kö-
rüli összeg, de a felúj í tás 
100 milliós nagyságrendű 
beruházás. Az épületet a 
tanácstól hat év alatt több 
cég, intézmény kérte, de 

az óriásinak látszó felújítási 
költség miatt végül is mind-
egyik elállt a tervétől. A 
legutolsó igénylőnek, a ta-
nárképző főiskolának a ta-
nács eszmei dí jér t is h a j -
landó lesz odaadni az épü-
letet, ha az intézmény vál-
lalni tudja a felújítási költ-
ségeket. (Ehhez egyébként 
szívesen hozzájárul a város 
is). Ha nem, akkor nyilván 
meghirdetik majd az épü-
letet. „Komolytalan, gyere-
kes dolognak tar tom ezt a 
lakásfoglalási akciót. Ez 
semmire nem megoldás. Egy 
országban vagy van törvé-
nyes rend, vagy nincs. Fon-
tos dolgokban nem lehet ön-
kényes módon intézkedni. 
Az egyesület tagjai t nyilván 
ki fogjuk lakoltatni az épü-
letből". 

A tanácsi vezetés szemé-
ben, ebben az esetben a fel-
sőoktatási intézmény érde-
kei messzemenően fonto-
sabbak, mint a Szabad Al-
kotóház Egyesületének tag-
jaié, akik — mint az elnök-
asszony megjegyezte — a 
tanácsnak be sem jelentet-
ték foglalási szándékukat. A 
szabad alkotók nyilván vál-
lalják az annexio következ-
ményeit. (pacsika) 
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a szentesi Kota 
Mezőgazdasági termék-

börze-egyesület alakult a 
napokban, és május 5-én 
kezdi meg tevékenységét, 
szombatonként reggel 7 órá-
tól a déli órákig Szentesen, 
a helyőrségi klubban. Az 
egyesület neve: Szentesi 
Kofa. Az alapítók szándéka 
a piac felszívóképességének 
egészséges növelése, hogy a 
mezőgazdaságban megter-
melt minden fe j káposzta, 
minden kiló paprika és pa-
radicsom, valamint a zöld-
ség- és gyümölcsfélék elér-
hető áron jussanak el a fo-
gyasztóig. A börzére a kis-
kereskedőket, fuvarozókat, 
termelőket és pénzembere-
ket vár ják . Magánszemélyek, 
egyesületek, társaságok, pár-
tok és egyéb szervezetek, in-
tézmények, üzemi konyhák, 
kórházak, szociális otthonok, 
iskolák egyaránt tagjai le-
hetnek. A Szentesi Kofa az 
eddigi felvásárló apparátus 
kiiktatásával a termelő, ke-
reskedő, fogyasztó kapcsola-
tában arányosabb teher- és 
jövedelemelosztásra kíván 
lehetőséget teremteni. 

Arany Dániel 
matematika-

verseny 
Második fordulóhoz érke-

zett az országos Arany Dá-
niel matematikaverseny, 
amelyet az I—II. osztályos 
középiskolai tanulók számá-
ra rendeznek. (A versenyen 
az általános iskolai tanulók 
is indulhattak.) Az elsó for-
duló értékelése a lap ján a 
következő tanulók jutottak 
be Szegedről a döntőbe: 

Kezdő csoport (I. osztályos 
középiskolai és általános is-
kolai tanulók): Botka Eszter, 
Nagy Vilmos (7. osztályos), 
Dienes Péter Pelyva Szilvia, 
Fülöp Erika, Markot Mihály, 
Kovács Zoltán 8. osztályos 
tanulók (Radnóti Miklós Kí-
sérleti Gimnázium általános 
iskolája), Megyesi Zoltán 8. 
osztályos (Ságvári Endre 
Gyakorló Általános Iskola), 
Ungváry Ferenc (Déri Mik-
sa Ipari Szakközépiskola). 
Speciális tagozatból: Mucsi 
Csaba, Imreh Csanád (Ság-
vári gimnázium), Ailer Pi-
roska, Csermely Zoltán, Ku-
csera Henrik, Berkó Leven-
te, Soltész Erzsébet, Juhász 
György (Radnóti gimnázium 
matematika iskolája). 

Haladó csoport (II. osztá-
lyos középiskolai tanulók): 
Hancsák Károly (Radnóti 
Miklós Gimnázium). Kocsis 
Attila (Déri Miksa szakkö-
zépiskola), Csizmadia Zol-
tán, Dani Zsolt (Kőrösy Jó-
zsef szakközépiskola). Spe-
ciális tagozatból: Dabis Edit, 
Szabó Imre (Ságvári Endre 
Gimnázium), Fekete Andrea, 
Varjú Katalin, Barát János 
(Radnóti, matematika isko-
la). 

mindazokhoz, 
akik a színházban, 

és a színházzal élnek" 
„Mi 1990. április 21-én azért találkoztunk Szegeden, 

hogy kinyilvánítsuk szándékunkat egy progresszív szín-
házi szövetség (egyesület) létrehozása iránt, amely a 
dél-magyarországi (Csongrád, Bács-Kiskun, Békés), az 
Arad megyei, a bánáti és a vajdasági régió működő és 
alakuló színházi csoportjainak érdekvédelmi és infor-
mális központjaként működne. 

Gyakorló színházi és művészi munkák közben jöt-
tünk rá, hogy egyedül és csupán a játszott előadásokon 
keresztül nem fe j the t jük ki azt a hatást és nem hoz-
hat juk felszínre azokat a lappangó és megjelenni nem 
tudó energiákat, amiket f ia ta l emberek és csoportok 
színházi munkájukba fektetnek. 

összefogásunkkal változtatni szeretnénk konkrét 
helyzetünkön (pénztelenség, játéklehetőség hiánya, fesz-
tiválok szervezése stb.), és azon a helyzeten, hogy nem 
tudjuk, ki milyen körülmények között és min dolgozik, 
milyen módszerekkel próbál, mikor muta t j a be ú j elő-
adásait stb. 

Szeretnénk létrehozni az egyesület lapjaként egy 
olyan színházi periodikát, amely az amatörnek, al ter-
natívnak, nem hivatásosnak, nem kőszínházinak neve-
zett csoportok munkáit , előadásait mutatná be, és írott 
formában is biztosítaná a kapcsolattartást és informáló-
dást, valamint kintekintéssel lenne a magyar és az 
egyetemes színházi életre is. 

Ügy gondoljuk, hogy szövetségként nagyobb esély-
lyel pályázhatunk alapítványok támogatására, és együt-
tes fellépésünk előmozdítaná egy ú j színházi s truktúra, 
működés kialakulását. Ezzel is segíteni akar juk, hogy 
megszűnjék a profi—amatőr stb.. művészeten kívüli, 
hamis szembeállítás, és a valódi, létező, működő szín-
házak tud janak egymásról. 

Nekünk kell megszülnünk azt a helyzetet, amely-
ben jobban, pontosabban tudunk dolgozni, hogy tel je-
sebb, szebb előadásokkal léphessünk a közönség elé. 

A szervezés ós egy későbbi találkozásunk reményé-
ben fordulunk az ö n személyéhez és/vagy színháza felé, 
azok felé, akik kapcsolódni kívánnak és tudnak egy 
ilyen kezdeményezéshez, mindazokhoz, akik a színház-
ban és a színházzal élnek." 

A nyilatkozatot aláír ták az Epilóg Kamara, az At-
lantis Színház, a Próbatársulat és a JATE 8:15-ös cso-
port jelenlevő képviselői. 

Uz idegenforgalom árnyoldala 
Több szegedi olvasónk je-

lezte telefonon: az utóbbi 
időben elszaporodott azon 
egyének száma, akik úton-
útfélen (néha a lakásokba 
becsöngetve . . . ) erdélyi me-
nekülteknek adva ki magu-
kat, segélyeket kérnek ma-
gánszemélyektől. 

Szeged lakossága észreve-
hette: e hét végén megsza-
porodtak a városban „állo-
másozó" romániai rendszá-
mú gépkocsik. A magyará-
zat egyszerű. Jugoszlávia, a 
200 dolláros határát lépés be-

vezetésével gyakorlatilag le-
zárta a román bevásárló-
turizmust. „Odaát" viszont 
számtalan család fölvásárolt 
olyan árumennyiséget, amit 
Jugoszláviában szerettek 
volna é r t ékes í t en i . . . Más-
részt Arad és Temes megyé-
ben — álhírként — elter-
jedt, hogy május 1-jétól 
Magyarország bevezeti a ví-
zumrendszert . . . E két té-
nyező hatása mérhető le a 
szegedi utcákon és a Csong-
rád megyei utakon. Nyilván-
való, hogy az ilyen tömegű 

„tur izmus" velejárója az ol-
vasóink említette jelensée. 
Valóságtartalmában nem ké-
telkedünk. A magyarázatot 
megadtuk. Megoldásként azt 
a j án l juk a háborgatott csa-
ládoknak. járókelőknek, 
hogy a segélykérőket i rá-
nyítsák a Szegedi Erdély 
Körhöz (Római körút 31. 
szám). 

Közülük valószínűleg ke-
vesen teszik meg ezt a lé-
pést . . . Akik valóban erdé-
lyi menekültek, már megtet-
ték. P. S. 

Rejtvény Skótul csattan 
— Háromszáz font, vagy az életed! — för-

med rá a sötét utcában egy rabló a skótra. 
— Vízsz. 1., függ. 14. — így a skót. 
VÍZSZINTES: 1. A vicc poénjának első 

része (zárt betűk: C, T, O, U). 14. Szólópro-
dukció. 15. Efféle. 16. Középen ráver! 17. 
Mitikus történet. 19. Női énekhang. 20. Hibázik. 
22. Valahol az eiején! 23. Röfögni kezd! 24. 
Fűtőanyag. 25. Ugyancsak. 26. Legendás em-
lékű labdarúgónk (Zoltán). 29. Kitűzik, de nem 
gombostűvel! 31. Világrész! 32. Éjjel is látható 
rovar. 36. Fiókegyház. 37. Fővárosi egyetem 
nóvbetúi. 38. Mutogatni kezd! 39. Szénakazal 
nincs nélküle! 40. így hektár, duplán már nevet-
ségesebb! 42. Része a tajgának! 44. Ritka, 
németül (Rar). 46. Kies részlet! 48. Folyó Ju-
goszláviában a Szlovén-karszton. 52. Trafik. 
54. Lankadatlanul munkálkodót jellemzi. 55. 
Nyolcadrész! 59. Pózna. 60. Latin eredetű 
férfinév. 61. Kimagozott som! 62. Képlékeny. 
64. A Rába közepe! 66. A platina vegyjele. 67. 
Ligetek kis énekesmadara. 69. A túlium és a 
jód vegyjele. 70. Szovjet komponista (Mihail). 
73. Habzó ital, tréfásan. 74. A zeneirodalom 
egyik géniusza (Giuseppe). 76. Fáradt, pilledt. 

FÜGGŐLEGES: 2. Fakó zöldes — vagy 
szürkóssárga árnyalat. 3. Patinás dél-francia-
országi város. 4. Szokásban van! 5. Az ón ós a 
hidrogén vegyjele. 6. Lárma. 7. Nagymosás 
előtti művelet. 8. Csuk. 9.... Seyfettin; török író 
(1884—1920). 10. A franciák élete! 11. A 
fordítottja is igekötő. 12. Fagyizik. 13. „így" 
járkál, aki ideges. 14. A poén második, befe-
jező része (zárt betűk: L, A, R, L). 18. A Zalai-

dombság délnyugati része. 21. Antika. 24. 
Sörétfém. 27. Héphaisztosszal azonosított 
egyiptomi isten. 28. Igen, Prágában. 30. Félig 
éber! 33. Nyers olajsav, ritkábban használt 
nevén. 34. Ott az elején! 35. Gördül. 41. Szint-
csökkenés. 43. Hangok a baromfiudvarból! 45. 
Egykori állami tisztviselő. 47. A „Balaton fes-
tője" (József). 49. Az ozmium vegyjele. 50. 
Erdélyi folyócska. 51. Harasztféle erdei gyógy-
növény. 53. Rendfokozat. 55. A híd fedezékébe 
lépked. 56. Iszonyú vég! 57. Megtizedelődik. 
63. Idegen előtagként forgást jelent. 65. Bor 
jellegzetes zamata. 68.... Pasa Toptani; albán 
politikus volt (1856—1920). 70. Becézett Eme-
rencia. 71. A Drina legnagyobb mellékfolyója 
Jugoszláviában. 72.... de Francé (francia törté-
nelmi vidék. 75. Dán autók jelzése. 77. Levél-
távirat, röv. 

Beküldendő: vízszintes 1. és függőleges 14. 
MEGFEJTÉSEK — NYERTESEK 

Az április 21-én megjelent rejtvény helyes 
megfejtése: AKI TÚL SOKAT VÁR MÁSOK-
TÓL, AZ TÚL KEVESET AKAR NYÚJTANI 
MÁSOKNAK. 
A helyes megfejtést beküldők közül könyvju-

talmat nyertek (melyet postán elküldünk): Pus-
kás Vincóné (Vértói u. 3.), Horváth Imre (Kígyó 
u. 2.), Gál Teréz (Tanács u. 15.), Annabring 
Sándor (Vidra u. 5.), Kalmár Márton (Kossuth L. 
sgt. 60.), Falkus Károly (Csaba u. 40/B). 

A megfejtéseket postai levelezőlapon kér-
jük beküldeni a megjelenéstől számított hat 
napig. Címünk: Délmagyarország, 6740 Sze-
ged, Tanácsköztársaság útja 10. 


