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AZ A L S Ó V Á R O S I KUL-
TÚRHÁZBAN (Rákóczi u. 1.) 
de. 9 -11 .30 óráig gyermekmeg-
őrzés. 

A SZEGEDI NŐK KLUBJA 
EGYESÜLET irodájában (Jósi-
ka u. 4.) 9-től 11 óráig dr. Újvá-
ri Márta tanácsadást tart „Női 
jogok" témában. 

A S Z A K S Z E R V E Z E T I 
K Ö N Y V T Á R B A N (Kálvária 
sgt. 14.) 9 órától a karaktcrnu-
merológiáról előadás. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN 9 órától Szabó 
Lőrinc országos versmondó ver-
seny selejtezője. Babakiállítás, a 
kiál l í táson D a l o n g o v s z k y Jó-
zsefné „újraálmodott" babái te-
kinthetők meg. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN de. 
10 órakor Csengcy Dénes vers-
és prózamondóverseny. 

A MÓRA FERENC MÚZE-
UMBAN de. 10 órától: múzeu-
mi matiné gyermekeknek. „El-
feledett népek az Alföldön a ró-
mai korban". Történelmi foglal-
kozás Egyházi Dóra vezetésé-
vel. 

A J U H Á S Z G Y U L A M Ű -
V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T B A N 
14 órától társastánctanfolyam 
kezdőknek és 16 órától haladók-
nak. 

A K É P T Á R B A N (Horváth 
M. u. 5.) de. 10 órától „Szegedi 
fo tográfusok" ctrnú kiáll í tás. 
Megtekinthető: március 12-éig, 
hétfő kivételével naponta 10-től 
17 óráig, kedden 10-től 15 óráig. 

A BÁLINT SÁNDOR MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN (Temes-
vári krt. 42.) Szűcs Árpád festő-
művész kiállítása. Megtekinthe-
tő: február 19-éig, vasárnap és 
hétfő kivételével 10-tól 18 óráig. 

VASÁRNAP 
ÉREM- ÉS TELEFONKÁR-

TYAGYŰJTŐK KLUBJA (Ti-
sza L. krt. 14.) vasárnap de. 
8 - 1 2 óráig, szerdán du. fél 3 és 
fél 5 között. 

Goiso L Ferenc: 
Nászúi az ördöggel című 

riportsoroiatanak kővetkező 
reszel - anyagtoriodás miatt -

holnapi lapszámunkban 
közöljük. 

T O B O Z - 2 0 0 0 
Faipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

'99-es árakon vállal 
egyedi nyílászárók, 

bútorok, kerítéseidnek, 
lepcsöelcmck, 

szegölécek 
gyártását fenyőfából, 

rövid hataridövel. 

Telefon: 62-421-034. 

A Fodor József 
Élelmiszeripari 

Középiskola 

NYÍLT NAPOT 
tart 

2000. február 9-én, 
délután 14.30-tól. 

Minden érdeklődő szülőt 

és tanulót szívesen látunk! 

Tel.: 62-441-008. 
Fax: 62-441-008. 

Szegedi hat plusz hat: élt tíz évet 

Egy oktatási kísérlet vége 
Az idei k ö z é p i s k o l a i 

be iskolázásban a szülök 
már h iába keresik a vá-
ros i i s k o l á k b a n a h a t 
év fo lyamos gimnáziumi 
o k t a t á s i f o r m á t . A h a t 
plusz ha t a k á r a szülők 
igényeiben , a k á r a z is-
kolák a rcu la tában még-
is foglalkoztat ja az köz-
véleményt 

A nyolcvanas évek végén 
kísérleti jelleggel indftott, 
majd népszerűvé vált hat 
plusz hatos osztályokról a 
szegedi önkormányzat okta-
táspolitikusai tavaly ősszel 
úgy döntöttek, a városi isko-
lákban nem engednek többet 
indítani belőle. Az indok a 
közoktatási törvény akkor 
előre jelzett változtatása, il-
letve a kormányzat oktatás-
politikai irányváltása volt, 
mely a kistelepülések iskolá-
ira való tekintettel a hagyo-
mányos oktatási formát ré-
szesítette előnyben. így tör-
ténhetett meg, hogy váro-
sunkban, ahol a hat osztá-
lyos képzéssel az elsők kö-
zött kísérleteztek, mára 
egyetlen önkormányzati 
fenntartású osztályban lehet 
hetedikes korban megkezde-
ni a gimnáziumot: a Radnóti 
gimnázium speciális mate-
matika osztályában. Gál Bé-
la igazgató szerint kemény 
munkával győzték meg az 
döntéselőkészítőket, hogy 
szükség van erre a tagozatra, 
bár a Radnótiban is meg-
szűnt a többi hat plusz hatos 
osztály. Néhányan még ér-
deklődnek, főleg vidékről, 
ahová nem jutott el a meg-
szüntetés híre, de sem a szü-
lők igényeit, sem az iskola 
munkáját nem forgatta fel a 
változás - mondja az igazga-
tó. 

A Radnóti mellett nem in-
dított új hat plusz hatos osz-
tályt a Deák gimnázium 
sem, itt azonban nagyobb 

A piarista iskolában úgy tar t ják , a gyerekek nevelése szempontjából is 
e lányösebb, ha több ideig járnak a g imnáziumba. (Fotó: Karnok Csaba) 

volt a megszüntetés vissz-
hangja, mert a Deák már a 
kilencvenes évek elejétől is-
kolaszövetségben működött 
együtt több szegedi általános 
iskolával. A hat plusz hat 
nincs többé, és az érintett ál-
talános iskolák a napokban 
pedagógiai programjukat is 
meg kell változtassák emiatt. 
Az iskolaszövetség egyik 
tagja, a Taiján III. sz. Általá-
nos Iskola igazgatója, Szalai 
József úgy fogalmaz, hogy a 
hat plusz hatos rendszer elő-
nyeitől és hátrányaitól füg-
getlenül a városnak előbb ér-
demes lett volna kiértékelni 
a tanulságokat, és a szülők 
igényeivel összhangban dön-
tést hozni. 

A döntéshozókat az őszi 
döntés után az a vád is érte, 
hogy az új helyre költözte-
tett piarista gimnáziumnak 
akartak teret nyerni a hat 
plusz hat városi megszünte-
tésével. A beiskolázás ta-
pasztalatai alapján a vád 

megalapozatlannak tűnik, lé-
vén a piarista iskola hatosz-
tályos képzésére való jelent-
kezés semmit nem változott 
tavaly óta. A gimnázium 
igazgatója, Urbán József 
már annak idején is abszurd-
nak tartotta a gondolatot, 
mondván, hogy azért része-
sítik előnyben a hatosztályos 
formát, hogy a gyerekek mi-
nél több időt tölthessenek az 
egyházi intézmény nevelésé-
ben. A piarista hatosztályos 
képzés a Karolina iskolára 
alapoz, a jelentkezők többsé-
ge idén is innen került ki, 
vagyis a megszüntetett kép-
zés hfvei nem rohamoztak 
meg egyetlen más intéz-
ményt sem. 

Ami a hatosztályos gim-
náziumok eltűnésének hátte-
rében állt, ma is aktuális. Az 
egyik ok nagyon is prózai. 
Egy általános iskolai hetedi-
kes vagy nyolcadikos osz-
tály fenntartása kevesebbe 
kerül, mint egy gimnáziumi 

osztályé, a hat plusz hatos 
rendszerrel szemben pedig a 
városi általános iskolák 
többsége ellenérdekelt volt, 
mondván, hogy előválogatja 
a jó képességű gyerekeket, 
és megtizedeli az amúgy is 
létszámhiányos osztályokat. 
Az ellenérdekeltség azonban 
hosszú évekig tartott, és az 
előző önkormányzati ciklus-
ban is takarékoskodás folyt. 
A megszüntetés felé valószí-
nűleg az oktatáspolitika vál-
tozása tolta a hat osztályos 
gimnáziumokat, és ma már a 
Radnótiban is úgy látják, ha 
engednék, akkor sem volna 
értelme az újraindításnak. 
Az új kerettantervi szabá-
lyozás az ultraliberálisnak 
tervezett NAT-hoz képest 
várhatóan sokkal jobban be-
szorítja az oktatási kísérlete-
ket a hagyományos formák 
közé, ezzel pedig a kísérlete-
ző kedv is odavész. 

huof 

Római katolikus 
plébániák 

Alsóváros: szombaton zso-
lozsma 7.15-kor és 18.30-kor, 
szentmise 7.30 és 17.30-kor, dél-
után 16 órakor óvodások szentmi-
séje. Vasárnap és ünnepnapokon 
7, 9, 11 órakor és este 17.30-kor 
szentmise. Gyálaréten vasárnap 9. 
mlg Kecskéstelepen 10.30-kor 
szentmise. 

Belváros: szombaton és hét-
köznap reggel 7 és 18 órakor 
szentmise. Vasárnap 8.30, 10, 
11.30 és 18 órakor szentmise. 

F e l s ó v á r o s : szombaton 18 
órakor szentmise. Vasárnap ?, 9, 
II és 18 órakor szentmise. Hét-
köznapokon 6.30-kor, 7 és 18 
órakor szentmise. 

Rókus: szombaton 7, 8 és 18 
órakor szentmise. Vasárnap 7, 9, 
II és 18 órakor szentmise. Hét-
köznap 7, 8 és 18 órakor szentmi-
se. Béketclepen vasárnap 12 óra-
kor szentmise. 

M ó r a v á r o s : szombaton 18 
órától szentmise. Vasárnap 7-kor, 
9-kor, 11.30-kor és 18 órakor mi-
se, 15 órakor szentmise a Il-es 
kórház kápolnájában. 

Újszeged: szombaton 16 óra-
kor a kápolnában, 18 órakor a 
templomban szentmise. Vasárnap 
7 , 9 , 11.30 és 18 órakor szentmise 
a templomban. Hétköznapokon 
18 órakor szentmise. 

Tarjánváros: szombaton 18 
órakor szentmise. Vasárnap 9, 11 
és 18 órakor szentmise. Hétköz-
napokon 18 órakor szentmise. 

Szent József Jezsuita Temp-
lom (Dáni u. 3.): vasárnap 8, 9 és 
11 órakor, továbbá 16 és 17.30 és 
19.30 órakor szentmise. Hétköz-
napokon reggel 6.30 és 7.15 óra-
kor, valamint 18.30-kor szentmi-
se. 

Petőfitelep: vasárnap 10 óra-
kor szentmise. Hétfőn és szerdán 

szertartások 

17 órakor, pénteken 17.30-kor 
szentmise. 

Tápé: hétfőn, kedden, szerdán 
és pénteken 8 órakor szentmise. 
Szombaton 8 és 17 órakor, vasár-
nap 8 és 17 órakor szentmise. 

Kiskundorozsma: vasárnap 
1,9 és 17.30-kor szentmise. 

Szóreg: vasárnap 9 és 17 óra-
kor. hétköznap 7-kor szentmise. 

Görög ktitolikus 
egyházközség 

L e c h n e r t é r : szombaton 
16.30 órakor vecsernye, 17 óra-
kor szent liturgia. Vasárnap 9 óra-
kor szent liturgia, 10.30-kor gyer-
mekmise. Kedden és csütörtökön 
7 órakor, a hét többi napján 17 
órakor szent liturgia. 

Református 
egyházközség 

Honvéd tér: vasárnap 8, 11 és 
18 órától istentisztelet. Hittanórák 
időpontja: az általános iskolák 
1-3. osztályosainak szombaton 9 
órától, a 4-6. osztályosokat szom-
baton 10-tól, a 7. és 8. osztályoso-
kat pedig 11 órától vátják. A kö-
zépiskolások hittanórája pénteken 
délután fél 5-kor kezdődik. Bib-
liaórák szerdán és pénteken dél-
után 3 órakor. Algyő (Csángó u. 
10.) délután 3 órakor istentisztelet. 

Újszeged (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.): szombaton 17 órakor 
imaóra. Vasárnap 8 órakor ima-
közösség, 9 órakor gyermek- és 
fe lnótt i s tent iszte let . Hétfőn 
18.30-kor ifjúsági bibliaóra, ked-
den 18 órakor bibliaóra. Csütörtö-

kön 18.30-kor KEFIR filmklub. 
Pénteken 18 órakor középiskolás 
bibliaóra. 

Ká lv in tér: Szombaton 18 
órakor istentisztelet. Vasárnap 8 
órakor istenüsztelet a nagyterem-
ben, 9 órakor gyermek-istentisz-
telet és konfirmációra felkészítés 
(Kálvin tér 2.), 18.30 perckor ifjú-
sági bibliaóra a kisteremben. Hét-
főn 18 órakor áhítat a kisterem-
ben, 19 órakor ugyanitt filmklub. 
Szerdán 19.30-kor egyetemi bib-
liaóra a kisteremben. Csütörtökön 
18 órakor bibliaóra a kisterem-
ben. 18.45-kor angol nyelvű is-
tentisztelet, pénteken 15 és 19 óra 
között hittanórák a Kálvin terem-
ben. 

Evangélikus 
egyházközség 

Szombaton 10 órakor hittan-
és konfirmációs órák a felső tago-
zatosoknak a Luther-házban. Va-
sárnap 10 órakor úrvacsorai isten-
tisztelet; 10 órakor hittanórák az 
óvodásoknak és alsó tagozatosok-
nak a Luther-házban. Kedden 10-
kor bibliaóra a Luther-házban. 
Szerdán 18 órakor presbiteri gyű-
lés a gyülekezeti teremben. Csü-
törtökön 18 órakor úrvacsorai is-
tentisztelet, 19 órakor felnótt ifjú-
sági óra. Pénteken 11 órakor is-
tentisztelet a Luther-házban, 18 
órakor középiskolás korúak alkal-
ma a gyülekezeti teremben. 

• 
Baptista gyülekezet: (Hét ve-

zér u. 5/B) vasárnap 9 órakor fel-
nótt- és gyermek bibliaórák, 10 és 
17 órakor istentisztelet. Kedden 
18 órakor ifjúsági bibliaóra. Csü-

törtökön 17 órakor érdeklődók 
bibliaórája. 18 órakor istentiszte-
let. 

Hetednapi advent is ta egy-
h á z : szombaton 9 . 3 0 órától 
I0.35-ig kiscsoportos bibliatanul-
mány, 11-12 óráig igehirdetés, 15 
órakor beszélgetés a Bibliáról, 
16.30-tól ifjúsági filmklub. Hét-
főn 17 órától egészséges táplálko-
zásról foglalkozás, szerdán 18 
órától bibliakör, csütörtökön 17 
órától sportprogram (érdeklődni a 
473-262-es telefonszámon lehet). 

Metodista egyház (Londoni 
körút 30.): vasárnap 10 és 17 óra-
kor istentisztelet. Csütörtökön 18 
órakor bibliaóra. Pénteken 17 óra-
kor ifjúsági óra. 

Hit Gyülekezete: szombaton 
16 órakor istentisztelet a Csonka 
János szakközépiskola tornacsar-
nokában. Csütörtökön 18 órától 
istentisztelet a megyeháza étter-
mében (Rákóczi tér 1., bejárat a 
Török u. felől). Érdeklődési cím: 
Szeged. Korányi fasor 4., tel.: 
425-164. Hit Gyülekezete az in-
terneten: www.hit.hu 

Új Apostoli Egyház (Ősz u. 
18.): Minden vasárnap 16 órakor 
istenüsztelet az Ősz utca 18-ban. 

Jehova Tanúi Egyház: Elő-
adások a Biblia gyakorlati alkal-
mazásáról a Szent István tér 5. 
szám alatti Királyság-termekben 
szombaton 17 órától, vasárnap 
9.10 és 9.30 órakor, valamint dél-
után 13.45 és 16 órakor. A Fad-
rusz utca 30. szám alatti Király-
ság-teremben vasárnap 13.30 és 
16.30 órakor. 

(Időpont-változásokat, esemé-
nyeket minden pénteken 8.30 és 
9.30 óra között a Csörög telefon-
számán lehet bejelenteni.) 

miről írt a DM? 

75 éve 

Az egyetemi építkezések 
Kétségtelen, hogy a vá-

ros polgárainak jelenté-
keny részében az egyetem 
néhány évvel ezelőtt tör-
tént idehelyezése vegyes 
érzelmeket keltett. Mivel 
sokan azon meggyőződés-
ben voltak és vannak, 
hogy országunk sajnos 
most már csak nyolcmillió 
lakosának sok a négy 

50 éve 

egyetem. A belőlük éven-
te kikerülő ezer orvos, jo-
gász és pláne teológus és 
bölcsész ugyanis már ma 
sem, de egy-két év múlva 
egészen bizonyosan nem 
fog tudni elhelyezkedni. 
Úgy, hogy ezzel nagyon 
veszedelmes, művelt pro-
letariátust nevelünk. 

(1925) 

Előadás-sorozat a Korzó moziban 
Nagy esemény színhelye 

lesz ma délelőtt a szegedi 
Korzó mozi, ahol délelőtt 
tfz órakor megnyitják a 
„Bolsevik Párt útja" cfmű 
előadássorozatot. Ezután 
minden vasárnap, összesen 
tizenkét előadásban ismer-
tetik a Bolsevik Párt törté-
netét, amelynek tanulmá-
nyozása gazdag tapasztala-

tokat nyújt minden dolgozó 
számára. Az előadássoro-
zaton a szegedi dolgozók 
legjobbjai, a termelésből 
kitűnt párttagok és párton 
kfvüli dolgozók vesznek 
részt. Minden előadás után 
bemutatnak egy szovjet fil-
met is, amely szorosan 
kapcsolódik az előadások 
témájához. (1950) 

25 éve 

Iskolaépítés, kérdőjelekkel 
Legalább tíz vagy több 

esztendős igény, hogy Sze-
geden kereskedelmi és ven-
déglátóipari szakmunkás-
képző iskolát kell építeni, 
hogy kellően biztosftani le-
hessen a két szakmában az 
utánpótlást. A jelenlegi is-
kola a Mérey utcában igen 
szűkös keretek között mű-
ködik. Jóformán albérlő, de 
ugyanilyen minőségben 
volt korábban Újszegeden 
és a Juhász Gyula általános 

iskolában. Szóval mindig 
csak megtűrték valahol, 
szorítottak neki helyet. Ez 
az állapot hova tovább tart-
hatatlanná vált, hiszen ma 
is közel hétszáz leendő 
szakmunkástanuló tanul 
ebben az iskolában. Az új 
iskola Taiján szomszédsá-
gában, közel a gedói általá-
nos iskolához épül fel, 8 
tanteremmel, és százférő-
helyes kollégiummal. 

(1975) 

Csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémá-
ikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Kéri B a r n a b á s ügye le tes ú j ság író 
munkatársunkkal oszthatják meg, aki mun-
kanapokon reggel 8 és 10 óra között, vasár-
nap 14 és 15 óra között a 06-20-9432-663-as 
rádiótelefon-számon várja hívásaikat Elve-
szett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgya-
kat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben te-
hetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra kö-
zött a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve személyesen a Saj-
tóházban és hirdetőirodáinkban. 

Lakáshitel. Több olva-
sónk is telefonált a kor-
mány új lakáshitel-konst-
rukciójával kapcsolatban, 
mely szerintük egyszerűen 
mézesmadzag. Többnyire 
idősebb, a családalapítá-
son és lakásvásárláson jó-
ideje túljutott polgárok te-
lefonáltak, akik szerint az 
új konstrukció semmivel 
sem viszi közelebb a kis-
keresetű fiatalokat az ott-
honteremtéshez, hiszen 
kevesek képesek hosszú 
időn keresztül havi több 
tízezres törlesztőrészlete-
ket felvállalni , pláne a 
mai, bizonytalan világban. 

Úttörők. Egy nevét el-
hallgató nyugdíjas peda-
gógus hölgy egy régi 
ügyet melegített föl. Sze-
rinte nagy hiba volt annak 
idején az Eko-parkot el-
venni az úttörőktől (!), 
mert most hasznos elfog-
laltság hfján ők - mármint 
az úttörők - az utcákon ga-
rázdálkodnak, és kocsifel-
töréssel múlatják az időt... 

Gomba. Sajnos bezárt 
a Gombában, azaz az új-
szegedi termálfürdőben a 
büfé - panaszolta Hatala 
György, aki törzsvendég 
az uszodában. Telefoná-
lónk azt azonban örvende-

tesnek tartja, hogy végre 
már reggel hétkor is me-
hetnek úszni a korán ke-
lők, nemcsak nyolckor. 
Ilyenkor nyugalmasabb a 
Gomba, márpedig az idő-
sebb korosztály leginkább 
ilyen körülmények között 
szeret lubickolni. 

Vadlerakó. Szentmi-
hálytelki olvasónk azért 
vette föl a telefont, mert a 
település határában lévő il-
legális szemétlerakó meg-
telt, a szél pedig telehordja 
a falut, s a környékét sze-
méttel. Szolnoki László, a 
Környezetgazdálkodási 
Kht. műszaki igazgatóhe-
lyettese elmondta: a vadle-
rakó valóban létezik, s on-
nan időről-időre el is szál-
lítják a szemetet. Ám ko-
rántsem ez a megoldás. 
Úgy tűnik, ez évben 
még elkészülhet a terve-
zett szelektív hulladéklera-
kó, vagy hulladékudvar, 
amely remélhetőleg orvo-
solja a bajokat. Szolnoki 
László azt is hozzátette: 
tudomása szerint több 
szentmihálytelki polgár is 
a vadlerakóba hordja a 
szemetét... 
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