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V a l l á s p e d a g ó g i a 
a n y á r i a k a d é m i á n 

A nyári akadémia valláspe-
dagógiai sorozatáról a főisko-
lán úgy tartják, jól beleillesz-
kedik majd a hitoktató tanárok 
kialakulóban lévő továbbkép-
zési rendszerébe. A sorozat a 
JGyTF, a SZOTE és a Hittu-
dományi Főiskola e tárgyban 
már előrehaladott graduális 
képzésbeli együttműködésére 
a lapoz. Lényege szer int az 
ál lami i skolákban do lgozó 
képesített és képesítés nélküli, 
munkájukat lelkiismereti kész-
tetésből végző hitoktatók szá-
mára ad majd támpontokat a 

A valláspedagógia kérdéskörét választotta témául a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola XXII. Szegedi Nyári 
Akadémiájának idei üléssorozata. A főiskola épületében 
július 5. és 9. között kezdődő rendezvénnyel párhuza-
mosan Irodalom és politika - a műértelmezés kérdései 
címmel a tanárképző magyar irodalom tanszéke határon 
túli magyartanároknak szervez előadássorozatot. A két 
rendezvényt követően július 12-én A szöveg címmel 
kezdődik a nyelvészeti tanszék egyhetes szimpóziuma a 
tanárképző főiskolán. 

valláspedagógia olyan kérdé-
seihez, mint a hittan és a mű-
veltségi tárgyak viszonya, a 
va l lásokta tás módszer tana , 

vagy a hitoktató tanárok helye 
a tantestületekben. Az ese-
ményen jelen lesz, és három 
előadást tart majd Martin Jagg-

le professzor, a Bécsi Vallás-
pedagógiai Intézet tanára. Né-
hány cím a szeminár iumi 
témák közül: A drogfüggőség 
szociálpolitikai és pszihológiai 
vetülete; Testi-lelki egészség 
és a hitoktatás; A szenvedély-
betegség, mint kihívás és szol-
gálat a valláspedagógiában; 
Emberközpontú bibliaértelme-
zés; Az értékteremtő ember 
találkozása a bibliai mértékkel; 
Hitoktatás és hi toktatók az 
állami iskolában; Serdülőkor, 
szexualitás és hitoktatás; A 
hitvallás autonómiája. 

A júliusi nyári akadémiai 
sorozatra a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola még fogadja 
az érdeklődők jelentkezését. 
Tudakozódni a he lysz ínen, 
illetve a (62>310-244-es tele-
fonszám 44-es mellékén lehet. 

• Kapacitásnövelő beruházások 
• Telefonellátottság, 1992 

Nem megy 
egy csapásra 

• (Folytatás az I. oldalról.) 

Csongrád megye - hasonló 
- távbeszélő sűrűségi mutatója 
1991-ben 179 beszélőhely volt. 
A megyék rangsorában Győr-
Sopron (193) és Baranya (184) 
megye volt valamivel j o b b 
el látot tságé. A már korábbi 
kezdetű tervek megvalósu-
lásaként Szentesen 1991-ben 
átadott és Szegeden 1992-ben 
végzett, de még folyamaiban 
levő beruházás eredményeként 
a megyében a főá l lomások 
központi kapacitása több mint 
másfélszeresére nőtt, amely 
lényeges fejlesztési lehetőséget 
b iz tos í to t t az emlí te t t két 
városban. A kapacitások mind-
két városban duplázódtak. 

E bővüléssel azonban nem 
következe t t be ugrásszerű 
javulás a telefonellátottságban. 
Az elmúlt két évben a be-
kapcsolt állomások száma ki-
zárólag Szentesen nőtt jelentős 
mértékben, fgy itt 1992-ben az 
1990. évinél 2 ,7-szer több 

te lefon üzemelt . Szegeden 
ugyanezen idő alatt mindössze 
12 százalékkal lett több az 
állomáshelyek száma. A többi 
város hálózatában nem történt 
változás. 

A te le fonra várakozók 
listája ezzel ellentétben a me-
gye minden településén je -
lentős nagyságrendű, és szá-
muk évről évre nő. Természe-
tesen a legnagyobb - két év 
alatt mintegy 6 ezres - növe-
kedést Szegeden regisztrálták. 

A felszerelt állomáshelyek 

és a telefonra várakozók együt-
tes száma Szeged és Szentes 
kivételével valamennyi város 
hálózatánál jóval meghaladja a 
meglévő központi kapacitá-
sokat. 

Felmerül az a kérdés is, 
hogy a je lenlegi - nem kis 
mértékű - fejlesztések mennyit 
javítottak az ellátottság szín-
vonalán. A beruházások utáni 
távbeszélőközponti kapacitá-
sok teljes kihasználása esetén 
minden 1000 lakosra a megyé-
ben 263, Szegeden 409 állo-

máshely jutna, természetesen 
jelentős területi ellátottsági 
differenciákkal. Az új állomás-
helyek és a telefonközpontok 
közötti kapcsolatteremtés el-
sősorban pénz kérdése . A 
gyors fejlődésnek a nehezedő 
életkörülmények és a tervezett 
növekvő mértékű telefonbe-
szerelési költségek valószí-
nűleg szűk teret engednek a 
következő években. 

Donkáné Hantos Éva 
UH 

salódásaink ára - kétmillió. Forintban. Ennyi 
bírsággal sújtotta a magyar Gazdasági Verseny-

hivatal versenytanácsa a Bakker Holland Csomagküldő 
Kft.-t. „ A fogyasztókat és a versenytársakat érintő 
tisztességtelen piaci magatartás miatt." Merthogy, mint az 
MTI hírül adta:,,... a fogyasztókhoz eljuttatott rek-
lámanyag képei és szövege mást sugallt, mint amit a 
fogyasztó végül kézhez kapott. Az értékesnek vélhető 
ajándékok helyett ugyanis csak kis értékű bizsuk érkeztek, 
a képen feltüntetett arany ajándéktárgyakhoz csak sorso-
lás útján juthattak hozzá a megrendelők." 

Ingyen volt viszont számukra a kecsegtetés: ha X ezer 
forint feletti értékben rendelsz tőlünk árut, a tiéd lehet, 
meg a szomszédodé, az általad ajánlott barátodé... A fél 
városé lett az aranyszínű szitakötő Szegeden is - a cég 
ajándék kitűzője sokakra „rászállt". Más „neves" cso-
magküldőidül meg bizsulánc, ipici sótartó érkezik. Csupa 
tucatáru, jelentéktelen, pár forintot érő apróság - mint 
nagylelkű ajándék. Jutalmul, mert több ezer forintért 
tőlük vásároltunk. - Azazhogy talán inkább kárpótlásul. 
Mert az „eredeti" amerikai bomberdzseki 1990-ért szakad, 
a krókoszok nem virágoznak, a bonsai kipusztul, a 
krokodilos kés összecsukása balesetveszélyes... 

Mi pedig újra és újra bedőlünk. Jó piac vagyunk. Jön is 
befelé a bóvli az országba szemkápráztató csomagolásban. 
Igaz, páran hőzöngenek, kikérve maguknak a nevük, 
címük külföldi forgalmazását a csomagküldőknek - dehát 
kifigyel oda. Hivatalaink erejéből legfeljebb annyira futja, 
hogy a reklamálók közül a tényleg becsapottakra 
tekintsenek. S „elkapják" a Home Shopping-ot, a Bak-
ker-t, „példásan megbüntessék", bizonyítva, a magyarral 
sem lehet azért akárhogy kibabrálni. Aki csalódást okoz 
nekünk, az csak fizessen érte. Mondjuk kétmillió forintot, 

ogy ez az összeg a megbüntetett cég rajtunk „átvert" 
bevételének töredéke? Hogy nem tart vissza ilyen 

bagatell büntetés az átverés újabb próbálkozásaitól? Hogy 
az igazi piacgazdaságú országokban nem így védik a 
fogyasztót és a hazai ipart? - Nos, erre valószínűleg majd 
csak sok-sok újabb csalódás után fogunk rájönni. Az lesz 
csak a baj, hogy az árát igazából nem a csalók fizetik meg, 
hanem mi. 

• Sándorialván 

Építési telket 
lehet vásárolni 

Telkeket értékesítenek végre 
Sándorfalván az Őz utcánál. 
Az önkormányzat itt 72 portát 
alakított ki, közművesfttetett -
s mostanáig várta, hogy a föld-
cserék után községi tulajdonba 
kerülő, új építési lehetőségeket 
biztosító területet „hivatalosan 
is ráírják". Több, mint egyéves 
várakozás után a múlt héten 
megérkeze t t végre a te lek-
könyvi bejegyzés, a terület az 
önkormányzaté. Ez azt jelenti, 
hogy megkezdhetik a telkek 
eladását, illetve bérbeadását. 

A nagyközség új részén az 
építeni szándékozók nemcsak 

az alapközműveket találják a 
telkükhöz vezetve. A faluban 
most kezdődő telefonhálózat-
kiépítés sem kerüli el ezt a 
részt. Az önkormányzat úgy 
döntött, hogy elvezettetik ide is 
a telefonkábelt, a leendő la-
kóknak megelőlegezik a vo-
nalakat, vállalva azok kiépí-
tésének mintegy ötven száza-
lékát. A község pénzét az új 
telektulajdonosoknak a telefon 
bekötésekor természetersen 
vissza kell majd téríteniük. 

Az Őz utcánál lévő telkek 
értékesítését a napokban meg-
kezdik a polgármesteri hivatal-
ban. S ha a bürokrácia malmai 
gyorsabban őrölnek, remény 
lehet arra, hogy még az idén 
számos új családi ház építése 
kezdődjön meg a Szegedhez 
közeli, az onnan kitelepülni 
szándékozók körében egyre 
népszerűbb nagy faluban. 

Sz. M. 

Horoszpók - családi bingójá-
tékunk neve. Hétről hétre izgulhat 
a család, vajon melyik tagja szüle-
tett szerencsés csillagzat alatt. 
Akár mindegyik! Szerencsén és a 

kihúzott számokon múlik! Hétről hétre 25 ezer forintot 
nyerhet. 
És hogyan lehet játszani? Egyelőre ennyit: Hét-
főnként a Délmagyarországban és a Délvilágban találja 
majd meg a játékszelvényt, a nyertes számokat pedig 
csütörtökönként családi lapunkból, a HDS és Dél-
madárból tudhatja meg. -
LEGYEN SZERENCSÉJE A H O R O S Z P C / C , K A l i 

NÁLUNK 
EGÉSZ 
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Alkotmánybíróság-
új helyettes elnök 

Dr. Lábady Tamás alkot-
mánybírót választották az Al-
kotmánybíróság helyettes el-

nökévé a testület tagjai - tájé-
koztatta az MTI-t az Alkot-
mánybíróság sajtófőnöke hét-
főn. Az eddigi helyettes elnök, 
dr. Herczegh Géza azért kö-
szönt le tisztéről, mert május 
10-én a Hágai Nemzetközi 
Bfróság tagjává választották. 

Népszerűek 
a befektetési jegyek 

Nagy az érdeklődés a jegy 
zés alatt álló befektetési alapok 
befekte tés i jegyei iránt. A 
héten a Pillér Első Ingatlan-
befektetési Alap befektetési 
jegyeinek jegyzése megduplá-
zódott az előző héthez képest. 
A március 16-án kezdődött 
jegyzési időszak e hónap vé-
géig tart. 

Május 10-től június 18-ig 
jegyezhetők a Tallér Értékpa-
pír Befektetési Alap befekte-
tési jegyei. Ez idő alatt az alap 
minimum 300 millió forintot 
kíván összegyűjteni. Az érdek-
lődés várakozáson felüli - az 

eddigi összesítések még nem 
mondhatók pontosnak, de mil-
liós nagyságrendű jegyzések 
többször előfordultak. 

Még nem készült el az első 
összesítés a május 17-től de-
cember 18-ig terjedő jegyzési 
időszakú Második Hunnia 
Befektetési Alap eddigi ered-
ményeiről . Az a lapkezelők 
szerint nagy az érdeklődés. A 
befektetési jegyek egyre nö-
vekvő, de maximum 10 ezer 
for in tos áron vásárolhatók 
meg, az alapnál ninimum 500 
millió forintos induló vagyonra 
számítanak. 

Ma műtik 
a marcangolt hölgyet 
(Folytatás az I. oldalról.) 

a lányon. Az arcán is van 
sérülés? 
- Szerencsére az arca sér-

tetlen, a nyakán is csak kar-
colás. A száz körüli harapás 
zöme a végtagokat érte. A lá-
bain tízforintosnyi harapások. 
A legnagyobb, a tenyérnyi 
nagyságú sérülés a lány egyik 
kezének alkarján van. Ez az a 
seb, amit csak bőrátültetéssel 
lehet befedni. A plasztikai mű-

tétet keddre (tehát mára - a 
szerk.) terveztük. 

• A történtek hatására a 
lány nem esett sokkba? 
Kell-e pszichiáter segítsé-
ge? 
- Hedvig erős idegzetű , 

kiegyensúlyozott, egészséges 
lelkületű lány, nyilván ennek 
köszönheti , hogy e szörnyű 
történés nem okozott nála sok-
kot, következésképpen nincs 
szüksége pszichiáterre. 

K. K. 

Felmentették a tanszékvezetőt 
Dr. Csirik János, a JATE 

rektora tegnapi hatállyal fel-
mentette június végéig tartó 
megbízatása alól a testnevelési 
tanszék vezetőjét, aki az Ady 
téri sportpálya működéséért is 
felel. A rektor úr - kérésünkre 
- elmondta, hogy döntésében 

az ú j ságokban , va lamint a 
médiákban megjelent frások és 
riportok nem befolyásolták. Az 
indoklás szerint a tanszékve-
zető a rektori utasítást, amely a 
három német j uhászku tya 
eltávolítására vonatkozott, nem 
hajtotta végre. 

• A dán és a svéd partok 
közötti tengerszoros dán ol-
dalán lévő Kronborg vára 
Shakespeare Hamlet je által 
vált világhírűvé, és vonzza ma 
is turis ták százezrei t évről 
évre. A magyar vendégek meg-
tekintet ték a holland rene-
szánsz stílusában épült várkas-
tély termeit , köztük Észak-
Európa legnagyobb lovagter-
mét. Elidőztek a falakat díszítő 
festményeknél, gobelineknél és 
annál az emléktáblánál, amely 
szerint Shakespeare újraterem-
tette Hamlet alakját, és ezzel 
halhatatlanná vált Elsinore her-
cege. 

Rövid pihenő után a prog-
ram a Fredensborg kastélyban, 
II. Margit királynő és Henrik 
herceg nyári rez idenciá ján 

Látogatás Dániában 

Antall József II, Margittal ebédelt 
Dánia egyik leghíresebb nevezetességét a heisingöri 

Kronborg kastélyt tekintette meg hétfőn délelőtt Antali 
József és felesége. A magyar miniszterelnök és kísérete 
vasárnap hivatalos látogatásra érkezett Dániába, Poul 
Nyrup Rasmussen miniszterelnök meghívására. 

folytatódott. A királyi pár ebé-
det adott Antall József és fele-
sége tiszteletére. Ezután a mi-
niszterelnöki hivatalban meg-
kezdődött a hivatalos dán-ma-
gyar tárgyalás, amelyen a két 
miniszterelnök munkáját a kí-

séretben lévő politikusok, ille-
tőleg szakértők segítik. Antall 
József vasárnap este, a Dániá-
ban élő magyarok képviselő^ 
vei rendezett jó hangulatú ta-
lálkozón utalt arra, hogy első-
sorban a politikailag felhőtlen 

magyar-dán kapcsolatok to-
vábbfejlesztése lesz a téma. 
Biztosan szóba kerül emellett, 
hogy az EK soros elnöki tisztét 
betöltő házigazdák miként se-
gíthetnék a magyar közeledést 
a Közösséghez, Antall József 
pedig a kelet-európai folya-
matok és a délsz láv válság 
köve tkezménye i t e lemzi -
közeinézetbői. Este Poul Ny-
rup Rasmussen ministterelnök 
és fe lesége adott vacsorát 
Antall József és felesége tisz-
teletére. 


