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• Öt hónap, 640 óra 

Nem söprögetők lesznek 
Városunk zöldfelületeinek 

elhanyagoltságát már többen 
szóvá tet ték. A je len leg i 
állapot legfőbb oka, hogy a 
szükséges pénznek csak 
töredékét lehetett a parkok 
ápolására költeni. De annak is 
volt némi szerepe, hogy a ker-
tészeti munkákkal megbízott 
emberek nem mindig tudták 
megkülönböztetni a gyomot az 
értékes hajtásoktól. 

Kovács János kertészmér-
nök, a Szegedi Városgazdál-
kodási Vállalat főmérnöke 
viszont arról beszél t , hogy 
hamarosan szakképzett park-
gondozókra bízhatják a város 
zöldfelületeinek fönntartását. 
A Csongrád megyei Mun-
kaügyi Hivatal anyagi segít-
ségével, és a Reál Szakképző 
Egyéni Cég szervezésében 
májusban közel öt hónapos, 
egészen pontosan 640 órás 
képzés indul, amelynek részt-

vevőit a munkanélküliek közül 
választják ki. 

Az elméleti és gyakorlati 
oktatás a városgazdálkodási 
vállalat szakembereinek, illet-
ve külső szakértők munkájára 
épül. Növénytani, dísznövény-
termesztési és növényvédelmi, 
vállalkozói és műszaki isme-
retek szerepelnek a napi hét 
órás munkát igénylő képzés 
tanrendjében. 

Kovács János hangsúlyozta, 
hogy nem söprögető emberek 
kitanításáról van szó; a képzés 
végén (a sikeres vizsga után) 
parkgondozói szakképesítést 
kap az, aki megfelelt a köve-
telményeknek. Es ősztől min-
den valószínűség szerint már 
rájuk bízhatják a város zöld-
területeit, amelyek igencsak 
rászorulnak a szakértő gondos-
kodásra. 

Ny. P. 
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Jancsó 
Miklósra 
emlékeztek 

Jancsó Miklós emléktábláját 
koszorúz ták meg tegnap a 
SZOTE Pharmacológiai Inté-
zetében. Az orvostudományi 
egyetem emléküléssel tisztel-
gett és átadták a Jancsó Miklós 
emlékérmet , melynek idei 
kitüntetettje dr. Joó Ferenc c. 
egyetemi tanár, az MTA Sze-
gedi Biológiai Központ tudo-
mányos tanácsadója lett. 

(Fotó: Schmidt Andrea) 

Atlantisz-est 
a JATE-klubban 

Az Atlantisz könyv-
kiadó alapkönyveket és 
csemegéket jelentet meg 
a társada lomtudomá-
nyok és a filozófia bará-
tainak. Ebből is látható, 
hogy nonprof i t je l le -
gű vállalkozás. Ezévre 
olyan könyvprogramot 
hirdetett meg, melynek 
védnökségét Budapest és 
Frankfurt városa vállal-
ta magára , valamint 
olyan személy i ségek , 
mint Jürgen Habermas, 
Hilmar Hoffman. Jac-
ques Le Goff, Fejtő Fe-
renc. 

Az Atlantisz könyvkiadó 
Szegeden is bemuta tkoz ik 
csütörtökön este 7 órakor a 
JATE klubban, ahol az est alatt 

a kiadó könyvei kedvezményes 
áron megvásárolhatók vagy 
e lő jegyezhetők. Az esten a 
kiadó szerzői és szerkesztői 
bemutatják az új könyveket, 
illetve a beszélgetésben részt 
vesznek: Tengelyi László filo-
zófus, „A bún mint sorsese-
mény" szerzője; Gerő András 
történész, a „Magyar polgáro-
sodás" szerzője; Kontler Lász-
ló történész, a „Túlélők. Elitek 
és társadalmi változás az újkori 
Európában" , valamint a 
„Locke", és a „Bürke" kötetek 
szerkesztője, fordítója; Kis-
csatári Enikő, Adamik Lajos, 
Grób László és Háy János, a 
kiadó munkatársai, lektorai, 
valamint Miklós Tamás filo-
zófus, az Atlantisz könyvkiadó 
vezetője. 

P. Sz. 

• Mindannyiuknak levelet írt, 
melyben tájékoztatott, hogy a 
határozott idejű közalkalma-
zotti jogviszony csak megegye-
zéssel szüntethető meg. Vagyis, 
ha a három évre kinevezett 
Kormos Tibor le akar mondani 
a poszt járól , szándékáról a 
munkáltatóját , a közgyűlést 
kell írásban értesítenie. Amíg 
megegyezés nem születik közal-
kalmazotti jogviszonyának 
megszüntetéséről, addig egy-
személyi felelős vezetője a 
színháznak. A Kormos Tibor-
nak írott levélben az állt, hogy 
ennek megfelelően tegyen meg 
mindent a színház folyamatos 
működésért; a többi vezető le-
velében pedig az, hogy tegye-
nek eleget az igazgató utasítá-
sainak. Amennyiben a tagozat-
vezetők a jelenlegitől eltérően 
képzelik el a színház működé-
sét, juttassák el írásbeli javas-
lataikat a közgyűléshez a jelen-
leg érvényes szervezeti és mű-
ködési szabályzat megfelelő 
passzusainak megváltoztatásá-
ra. 

Értesülésünk szerint a társu-
lati ülés utáni bizonytalanság-
ban a színház tagjainak egy 

• Marad minden a régiben? 
m Jogszabályok és kötelmek 

Szelídüli szavak a színházból 
A városházán Roboz István, az illetékes iroda helyettes 

vezetője elmondta, hogy az össztársulati ülésről tudósító 
újságcikkek nyomán az ivoda vezetője helyénvalónak 
látta fölhívni a színház vezetőinek figyelmét néhány jog-
szabályi kötöttségre.. 

része aláírásgyűjtést kezdemé-
nyezett, hogy Kormos lássa el 
továbbra is az igazgatói teen-
dőket. 

Tegnap megkérdeztük a 
sz ínházigazgató tó l : milyen 
döntésre ju to t t? Elmondta , 
hogy miután a társulat na-
gyobb része erre kérte - ma-
rad. Folytatta a szerződtetése-
ket, a határidő április 30., de 
már a társulat többsége aláírta 
a szerződését. 

A szerződtetési feltételek 

miatt kirobbant és személyessé 
„nemesül t " konf l ik tus a 
legélesebb volt a főrendező, 
Árkosi Árpád és Kormos Tibor 
között . Sa jnos tegnap nem 
értük el Árkosit, de arról van 
hírünk, hogy a pénzhiány miatt 
néhány napja még veszélyezte-
tett budapesti vendégszereplést 
nem kell lemondania prózai 
társulatnak. A szponzorok tá-
mogatására viszont szükség 
lenne, hiszen e lőfordulha t , 
hogy a mostani kiadásokat a 

jövő évad műsorterve sínyli 
meg. 

A bizonytalanság még tart -
a balettegyüttes vezetése tekin-
tetében. Mivel a balett az el-
múlt héten Karlsruhéban ven-
dégszerepelt, nem tudták foly-
tatni tárgyalásokat arról, hogy 
Imre Zoltán távozása után ki 
kapjon ideiglenes megbízást az 
együt tes veze tésé re . (Mint 
megírtuk, a táncosok maguk 
közül javasol tak két vezető 
művészt, Juronics Tamást és 
Pataki Andrást, ám a balett-
igazgatói posztot pá lyáza t 
útján kell betölteni; csakhogy 
ennek „átfutási ideje" hosszas, 
a folyamatos munka érdekében 
ésszerűnek látszik addig is 
megbízni valaki t a ba le t t 
irányításával.) 

S. E. 

A világ iskolarendszerei 
A Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola szakvezető tanárok 
részére rendezet t évi to-
vábbképző előadása lesz ma 15 
órától a főiskola dísztermében. 

A téma ezúttal a világ néhány 
iskolarendszerének bemuta-
tása, előadó dr. Széli Tamás, a 
New-York-i ENSZ-iskola nyu-
galmazott vezetője. 

• Tegnap a Kossuth Klubban 
a határon túli magyarság tudo-
mányos életének képviselőivel 
és a kiadó szerzőivel találkoz-
hattak az olvasók. A „határok 
nélküli" rendezvényhez olyan 
könyvlistát ajánlhatott a kiadó, 
amelynek néhány kötete itt is 
kiemelendő (a szegedi boltban 
megvásáro lha tó) : a Bözödi 
György gyűjtötte székely nép-
mesék; Gaali László munkája, 
A székely ősvárak története, 
mondája és legendája; Fónod 
Zoltán Üzenet című, a cseh-
szlovákiai magyar irodalom 
1918-1945 közötti történetét 
feldolgozó műve; Jakó Zsig-
mond két kötetben tette közzé 
a kolozsmonostor i konvent 
j egyzőkönyve i t ; Szabó T. 
Attila hatalmas vál lalkozá-
sának, az Erdélyi magyar szó-
történeti tárnak az ötödik kö-
tete is megjelent. 

A kiadó erre az évre ígéri a 

• Akadémiai könyvhét 

A Bálint Sándor kedvezményei 
Ez a hét: az Akadémiai Kiadó könyveinek hete. Az 

eseményeit ugyan a fővárosban rendezik, de szeren-
csénkre Szegeden, a nagyáruházi passzázs-soron is mű-
ködik egy akadémaiai könyvesbolt, így a kedvezményes 
könyvvásárból nem kell kimaradnunk. 

Magyar Nagylexikon első 
kötetét; erről tájékoztatnak ma 
szintén a budapesti Kossuth 
Klubban, csütörtökön pedig 
Király Béla dedikál ja Deák 
Ferenc című könyvét a Fókusz 
Könyváruházban. 

Mint a szegedi Bálint Sán-
dor könyvesbolt vezetőjétől 
megtudtuk, nemcsak ezen a 
héten, hanem május 15-ig 
kedvezményesen árulják az 

PAPIROS 
SZÁMÍTÁS- ÉS IRODATECHNIKAI SZAKBOLT 
T Leporellók, normál és számitógépes nyomtatványok. 
• Etikett leporellók, borítékok, fénymásoló- és faxpapír, 
• Festékszalagok és tunerek: nyomtatókhoz, írógépek-

hez, pénztárgépekhez, fénymásolóhoz és lézerhez. 
• Számítógép- és irodabútorok. 
A rendelt árut díjtalanul leszállítjuk, vidékre is. 

Szeged, Gutenberg u. 32. Telefon: 60/80-795,62/321-871. 

Ne cipekedjen, telefonáljon! 

Akadémiai Kiadónál 1990 
december 31-ig megje lent 
könyveket - a szótárak, nyelv-
könyvek, lexikonok kivéte-
lével. A bonyolultnak tetsző 
bruttó-nettó (áfa nélküli) árak 
kedvezmény-konstrukcióját itt 
nem részle tezzük, helyet te 
inkább azzal biztatjuk a vá-
sár lókat : aki most 3 ezer 
forintot könyvekre tud fordí-

Biliárdasztalok 
kedvező feltételekkel 

eladók,^ 
bérelhetők, 

lízingelhetek. 
Telefon: 330-523. 

tani, az 10 ezer forint értékű 
könyvvel térhet haza. A féláras 
kötetek listáján ráadásul né-
hány, a közelmúltban kiadott 
könyv is van, mint Paul Ken-
nedy; A nagyhatalmak tündök-
lése és bukása című műve, 
vagy az Oroszország és a 
Szovjetunió XX. századi képes 
történeti kronológiája (1900-
1991) című kötet. De benne 
vannak ebben a l is tában a 
Magyarország története kötetei 
(Gratz Gusztáv: A dualizmus 
kora, illetve A forradalmak 
kora), a Mozart és Magyaror-
szág. Tomori Viola: Hollókő 
című könyve, Főidényi F. 
László Melankólia című köte-
te, az Egyházak és vallások a 
mai Magyarországon című 
könyv. Féláron megvehe tő 
most az angol -magyar és a 
magyar-angol zsebszótár. 

• Nagy érdeklődés előzte meg 
a „Keresd a megoldást!" fizika 
feladatmegoldó verseny me-
gyei döntőjét. E versenyt még 
1992 szeptemberében hirdette 
meg a megyei versenybizottság 
7-8. osztályos általános iskolás 
korú tanulók számára. A tanév 
során három levelező fordulóra 
került sor, amelybe csaknem 
500 tanuló kapcsolódott be. 
Sok-sok könyvtári kutatómun-
kát, érdekes feladatmegoldá-
sokat és ügyes kísér le tező-
készséget kellett ahhoz a ver-
senyzőknek produká ln iuk , 
hogy bejuthassanak a legjob-
bak közé. A döntőben részt 
vett a legsikeresebb Csongrád 
megyei hetedik és nyolcadik 
osztályos korúak mellett 10 fő 
határainkon túli magyar diák 
is. Ők Dunaszerdahe lyrő l , 
Aradról, illetve a Vajdaságból 
érkeztek. 

A verseny támogatói voltak: 
Andreas Kft. , Cosinus Kft. , 
Csongrád Megyei Pedagógiai 
és Közművelődési Szolgáltató 
Intézet , Lord Kft . , Mozaik 
Oktatási Stúdió, Soros-alapít-
vány és az Odessza II. Számú 
Altalános iskola, mint házi-
gazda, valamint Szeged Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala. 
Eredmények: 

7. osztály: 1. Hon'áth Zsolt 

Kis fizikusok 
vetélkedője 
Szeged, Dugonics András Ált. 
Isk. (tanára: Tápai Gyuláné), 2. 
Kovács Gergely Szeged, Tar-
ján IV. Sz. Ált. Isk. (Soós 
Edit), 3. Ötvös Éva Szentes, 
Erzsébet Téri Ált. Isk. (Ker-
tésztié G. Julianna). 

8. osztály: 1. Pintér Aron 
Szeged, JGYTF 2. Sz. Gyakor-
ló (Eszenyi Aladárné), 2. Nagy 
Veronika Szeged, Madách Im-
re Ált. Isk. (Györe Mihály), 3. 
Zsolnai Aliz Szeged, Dugonics 
András Ált. Isk. (Tápai Gyu-
láné). 

A határon túli diákok közül 
legjobb eredményt Bott Roland 
hetedik osztályos (Dunaszer-
dahely, Török Ferenc) és Ri-
zsányi Zsolt 8. osztályos (Sza-
badka. Konc Borbála) érte el. 

A verseny folyta tásaként 
megyénket nyolcadik osztály-
ból az első két helyezett fogja 
képviselni a május 21-23. kö-
zött Tatán sorra kerülő orszá-
gos döntőn. Az első öt legjobb 
hetedikes pedig meghívást ka-
pott a II. Nemzetközi matema-
tika-fizika szaktáborba, ame-
lyet Szegeden júl ius 19-23. 
között rendeznek meg. 

Anyák napi virág-
vásár! 40-60% 

kedvezménnyel 
Semmelweis- kollégium 
április 29-30. 
Arany J. Iskola (Rókusi krt.) 
április 29-30. 
Flóra virágüzlet 
Tisza L. krt. 42. 
április 29-30. 
máj. 1-2. 
Kelet-Nyugat Kft. 

Közeledik a. gyermeknap! 
Ha még nem volt, miwl jiijjmi el 

Sxeged legnagyolih játékboltjába. 
(Széchenyi tér 7.) 

Most a játékok 1 5 - 5 0 %-kui 
olcsóbban kaphatók. 
Barbie és egjéb babák széles ralasztéka. 

Maichhox-ok, Bqragri unt/modellek, Legek, Flaymobfl, 
Gyu rínák, vízfestékek, kréták, ollók. Nintendo és még 1000 mán Játék. 


