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A Szép magyar beszéd verseny döntője a tanárképzőn 

Móra-íráson múlik a Kazinczy-érem 
1990 után másodszor 

rendezte meg a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola a Szép magya r 
beszéd Kazinczy Ferenc 
versenyének döntőjét. Az 
or szágos döntőn 54 ta-
nárjelöl t ha l lga tó mér te 
össze szövegolvasási és 
előadói képességeit. 

A csütörtöki megnyitó és 
ópusztaszeri program után ma 
már a versengésé volt a fősze-
rep a Kazinczy Ferencről el-
nevezett Szép magyar beszéd 
verseny 28. országos döntő-
jén, melyet idén a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
rendez meg. Az ország peda-
gógiai főiskoláiról valamint 
egyetemeiről, illetve több ha-
táron túli magyar felsőoktatási 
intézményből 54 versenyző 
jutott a rangos rendezvény 
döntőjébe: nekik előbb a zsűri 
által kijelölt kötelező szöveget 
kellett felolvasni, majd követ-
kezhetett a szabadon válasz-
tott frás. 

A Kazinczy-verseny jelen-
legi formájában 1972 óta léte-
zik, amikor a Péchy Blanka 
által vezetett Kazinczy Alapít-
vány az eredetileg középisko-
lások és általános iskolások 
számára kiirt versenyt kiter-
jesztette a tanárjelöltek rész-
vételére is. Szép magyar be-
széd verseny azonban már ko-
rábban is létezett, dr. Rozgo-
nyiné Molnár Emma főiskolai 
tanár, a verseny titkára szerint 
ilyen tfpusú vetélkedés a Páz-
mány Péter Tudományegyete-
men már a harmincas évek-
ben is működött, sőt az idei 
kötelező szöveg, Móra Fe-
renc: Osztozkodások című 
(rása éppen Lőrincze Lajos 
professzor szabadon válasz-
tott versenygyőztes feladata 
volt az 1939-es szép kiejtési 
versenyen... 

Mivel a kötelező szöveget 

A kötelező Feladatul adot t Móra Ferenc írás megismerésére mindössze 20 percük volt 
a versenyzőknek. (Fotó: Schmidt Andrea) 

a hallgatók nem ismerik, és 
csak 15-20 perc ismerkedési 
idejük van rá, a verseny ko-
moly felkészülést igényel. A 
szegedi tanárképző két 
döntőse, a harmadéves Dombi 
Katalin és az elsőéves Molnár 
Nóra elmondták, hogy be-
szédtechnika, beszéd állóké-
pesség, légzésgyakorlatok, 
idegen szövegek felolvasása, 
az előző versenyek szövegei-
nek felolvasása mind szere-
pelt a felkészülésükben, hi-
szen a zsűri legelső szempont-
ja éppen az, hogy a hallgatók 
mennyire tudják visszaadni a 
szöveg tartalmát. Ezt dr. Roz-
gonyiné Molnár Emma is me-
gerősíti: a döntnökök a szö-

vegmondás technikai része 
mellett a szöveg egészének 
értését figyelik a legkomoly-
abban, vagyis az együvé tar-
tozó tartalmi részek pontos 
összefogása a szövegmondás 
leglényegesebb része. Ugyan-
csak fontos, hogy a ver-
senyzők megbirkózzanak a 
nagy teremben való előadás-
sal, amihez megfelelő hang-
szín és beszédbeli állóképes-
ség szükséges: aki ennek nem 
tud megfelelni, a szövegmon-
dása is veszít az értékéből. A 
tanárképző növendékei mel-
lett Szegedről az országos 
döntőbe jutott még Rác Rená-
ta és Kollár Árpád, a Szegedi 
Tudományegyetem BTK két 

hallgatója, valamint Liszkai 
Tamás, a Szegedi Hittudomá-
nyi Főiskola növendéke. 

Az idei döntő bizonyosan 
nem lesz a legkönnyebbek kö-
zött nyilvántartva, hiszen a 
versenyzők és a szervezők 
egyöntetű véleménye, hogy a 
kötelező gyakorlatként sze-
replő Móra-írás nem szokvá-
nyos feladat. A tanárképző 
magyar irodalom tanszékének 
helyettes vezetője, Nagy János 
főiskolai tanár úgy ítéli meg, a 
népnyelvben kevésbé járatos, 
vagy a Szeged környéki nyelv-
járást kevésbé ismerő jelöltek 
gondban lehettek Móra Ferenc 
ízes nyelven írott szövegével, 
így a szokásosnál is nagyobb 

szerepet kapott az Írásban sze-
replő helyzetek és szereplők 
személyiségének felismerése. 

Aki viszont megfelelt, és a 
szabadon választott szöveget 
is jól abszolválta, számíthat 
rá, hogy benne lesz az első 15 
versenyző között: ők azok, 
akik a mai ünnepélyes díjki-
osztáson a zsűri döntése alap-
ján átvehetik a megtisztelő 
KaZinczy-érmet. A verseny 
szombaton zárul azzal, hogy a 
Szép magyar beszéd verse-
nyének Kazinczy vándorszob-
ra - rajta 1990 után immár 
másodszor a JGYTF nevével 
- átkerül Szombathelyre, ahol 
a jövő évi döntőt rendezik. 

Panek József 

A tranzit elvezetésére 

Gyorsforgalmi út 
Nagylakig 

A Csongrád megyei te-
lepüléseke t ér intő t ran-
zitforgalom elvezetésére 
gyorsforgalmi út építését 
j avasol ják a m e g y e or-
szággyűlési képviselői. A 
tervezett nyomvonal Ma-
roslele fölöt t veze tne a 
leendő szegedi e lkerülő 
úttól a nagylaki határát-
kelőig. 

Tegnap kora délután, a 
szegedi városházán, a Csong-
rád megyén átvonuló tranzit-
forgalom elvezetésére szol-
gáló M43-as gyorsforgalmi 
út megépítésének tervéről ta-
nácskoztak a terület or-
szággyűlési képviselői, vala-
mint a megyei területfejlesz-
tési tanács tagjai. Dr. Bartha 
László szegedi polgármester 
rövid köszöntője után Kört-
vélyesi Csaba, a polgármes-
teri hivatal városfejlesztési 
osztályvezetője foglalta össze 
az M43-as gyorsforgalmi út 
tervezésének közel egy évti-
zedes előtörténetét. A szak-
ember hangsúlyozta: a gyors-
forgalmi út mielőbbi megépí-
tése azért fontos, hogy az 
érintett településeket mente-
sítsék a tranzitforgalom ter-
hei alól. 

Az M43-ast két nyomvo-
nallal tervezték: az „északi" 
Maroslele fölött, a „déli" pe-
dig a település alatt vezetne. 
Az idővel autópályává mi-

nősíthető gyorsfogalmi út 
nyomvonalának végső kijelö-
lése a htrek szerint már nem 
sokáig várat magára - tájé-
koztatta a jelenlévőket Ma-
rosvári Attila, a Csongrád 
megye közgyűlése, a megyei 
területfejlesztési társulás alel-
nöke: a tervváltozatok ké-
szítői néhány héten belül kö-
zös javaslatot tesznek az asz-
talra. A gyorsforgalmi út egy 
új Tisza-hfdon át Szegedtől 
Nagylakig vinné tovább a 
forgalmat. 

A terület országgyűlési 
képviselői megegyeztek ab-
ban, hogy csak a végső terv 
birtokában foghatnak össze 
az M43-as megépítése érde-
kében. Fritz Péter viszont 
úgy vélte, a megyei lobbizás 
kevés: az M43-as ügyét több 
megyét érintő, regionális kér-
désként kell kezelni. Dr. Sza-
lay István véleménye szerint 
autópálya-épftési szándékok 
mellett egyre nagyobb hang-
súllyal említett M43-as tervé-
nek előtérbe kerülése „takti-
kai váltást" jelez. 

Dr. Bartha László emlé-
keztetett arra, hogy közel-
múltbeli szegedi látogatása-
kor Orbán Viktor miniszterel-
nök is támogatta a gyorsfor-
galmi út építését. A megvaló-
sításhoz jó eséllyel pályázhat-

. nánk az Európai Unió felzár-
kóztatási támogatására is. 

Ny. P. 

Pályázat - kulturális célokra 
Munkatársunktól 

A Csongrád Megyei 
Közgyűlés Művelődési és 
Sportbizottsága a hatásköré-
be rendelt mecenatúrake-
retből kulturális célokra tá-
mogatást nyűjt az idei esz-
tendőben is, tudtuk meg 
Nagy Tibor bizottsági el-
nöktől. A grémium a rendel-
kezésre álló 1,5 millió fo-
rintból - pályázat útján -
olyan rendezvényeket (isko-
lai táborokat, kulturális fesz-
tiválokat, tudományos, mű-
vészeti és más, kulturális té-
májú konferenciákat, köny-

veket, kiadványokat, kiállí-
tásokat) támogat majd, ame-
lyek a megye egészét átfog-
ják, vagy több települést 
érintenek. Ennek értelmében 
pályázatot nyújthatnak be 
önkormányzati - a megyei 
önkormányzat intézményei-
nek kivételével - és civil 
szervezetek, kulturális köz-
hasznú szervezetek, egyesü-
letek, öntevékeny csoportok, 
költségvetési szervezetként 
működő intézmények, alko-
tóműhelyek. A pályázóknak 
a rendezvény tételes forgató-
könyvét, a tervezett költsé-

geket, valamint a pályázaton 
kért összeget kell feltüntetni-
ük, de a támogatási igény 
nem haladhatja meg az össz-
költség 25 százalékát. 

A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: május 15-e. 
A megyei közgyűlés Rákóc-
zi téri hivatalába délután 4 
óráig kell beérkeznie a ké-
relmeknek, amelyeket a me-
gyeházán, a Csongrád Me-
gyei Közművelődési Ta-
nácsadó Központban (tel.: 
566-091) lehet beszerezni. A 
bizottság május 30-áig dönt 
a pénz szétosztásáról. 

A L O M B A R D L Í Z I N G RT. 

Á L L Á S H I R D E T É S E 
Számviteli munkatárs 
Elvárások: 
- mérlegképes könyvelői képesítés, 
- vonatkozó jogszabályok készségszintű 

ismerete, 
- felhasználói szintű számítógépes 

ismeretek, 
- kétéves szakmai gyakorlat. 

Pénzintézetnél szerzett tapasztalat 
előnyt jelent. 

Lízing ügy intéző 
Elvárások: 
- középfokú közgazdasági végzettség, 
- felhasználói szintű 

számítógépes ismeretek. 
Pénzintézetnél szerzett tapasztalat 
előnyt jelent. 

Titkárnő 
Elvárások: 
• középfokú végzettség, 
felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek, 
legalább középfokú német nyelvtudás, 

- kétéves titkárnői gyakorlat. 

A géppel és kézzel megírt, fényképpel ellátott pályázatokat az UWBARD 
alábbi címre várjuk: 6701 Szeged, Pf.: 739 T 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2000. április 12. 

RANDI-rovat 

Hogyan hirdethetsz 
a R A N D I - r o v a t b a n ? 
Vágd ki a mellékelt áb-
rá t , é s r a g a s z d a be-
küldendő szöveget tar-
ta lmazó bor í tékra . Az 
á b r a hetente változik, 
és csak azokat az üze-
n e t e k e t j e l e n t e t j ü k 
meg, amelyek boríték-
ján az előző heti áb ra 
szerepe l . Vár juk név-
vel, lakcímmel kiegé-
szí te t t ü z e n e t e i t e k e t , 
h i rde t é se i t eke t , a m e -
lyeket ingyen közlünk, 
de é r tük f e l e l ő s s é g e t 
nem vállalunk. (Neve-
teket, címeteket termé-
szetesen nem tesszük 
közzé.) Címünk: Délma-
g y a r o r s z á g / D é l v i l á g 
Szerkesz tősége , 6 7 4 0 
Szeged, S te fán ia 10. , 
Sa j tóház . A bor í t ék ra 
írjátok rá: RANDI-rovat. 

16 éves mindszenti lány va-
gyok. Szeretnék megismerked-
ni 16-18 éves fiúkkal. Szere-
tek sétálni, moziba járni és le-
velezni. Ha szeretnél megis-
merkedni ve lem, akkor í r j 
„Törpilla" jeligére! 

21 éves , 164 cm magas , 
molet t , j ó humorú , kedves , 
hosszú szőkésbarna hajú, ro-
mantikus lány vagyok. Szere-
tek sétálni, moziba járni (igaz, 
nem sűrűn járok), jókat beszél-
getni. Imádom a hausc zenét. 
Szeretnék megismerkedni egy 
őszinte, vidám sráccal. Ha fel-
keltettem az érdeklődésed, ha 
egyedül vagy és magányos, (rj 
a „Kedden könnyebb" jéh'géfe! 

A „Hosszú kapcsolat" jel-
igéjű fiúnak: Hirdetésed felkel-
telte egy 22 éves, szentesi lány 
érdeklődését. Szintén szeretek 
sétálni, kirándulni, moziba jár-
ni, s a diszkó nekem sem jön 
be. A futó kapcsolatok nem 
elégítik ki igényeimet, egy ko-
moly kapcsolatra vágyom. Ha 
szeretnél velem megismerked-
ni, találkozzunk ápr. 2-án, 17-
kor Szentesen, a buszmegálló-
ban. Legyen nálad egy ilyen 
újság. Ha nem jó az időpont, 
üzenj a „Yoda" jeligére! 

A „Cocklail" jeligéjű lány-
nak: Ha engem keresel, és sze-
retnél meggyőződni erről, ak-
kor találkozzunk a hirdetés 
megjelenését követő napon, 
18-kor, a Széchenyi téri City 
Markel előtt. Ismertetőjelként 
legyen nálad egy ilyen újság 
(nálam is lesz.) Ha nem jó az 
időpont. írj újat! Jelige: „Kis 
világ". Addig is szia! 

Keresem azt a lányt, aki 
márc. 7-én, 17 óra körül Pe-
tőfitelepen, a Benczúr utcai 
fogorvosi rendelő előtt várta a 
barátnőjét, fekete ruha volt raj-
tad, ha jól emlékszem, sötét-
barna, rövid hajad van. és a 
kutyád is veled volt. Én az a 
srác vagyok, aki kint cigizett a 
rendelő előtt. Nagyon szeret-
nék megismerkedni veled. Ha 
magadra ismersz, és van ked-
ved találkozni velem, akkor 
légy az üzenet megjelenése 
utáni napon, 16.30-kor a ren-
de lő e lőt t . Ha nem j ó az 
időpont, (íj üzenetet! 

Két vonzó kémiai töltés, 
azaz két lány, keres 25 éves 
korig 2xl0°°megagigászi erőt, 
azaz két fiút, hosszú távú köl-
csönhatás céljából. Jelige: „Kí-
sérletezz velünk!" 

A „Nyerő páros" jeligére: 
A megadott időpontban sajnos 
nem tudtam elmenni, de ha 
még mindig szeretnél megis-
merni engem, akkor találkoz-
zunk az üzenet megjelenése 
utáni napon, 16-kor, a Taka-
réktár utcai gyógyszertár előtt. 
Ha az időpont nem jó, írj „Itt a 
tavasz" jeligére! 

S z i a s z t o k , l á n y o k ! 19 
éves, 180 cm magas srác va-
gyok. Nagyon egyedül érzem 
magam, és szeretnék egy har-
monikus kapcsolatot kialakíta-
ni. Nem vagyok nagyon ottho-
nülős típus, erről hobbijaim is 
tanúskodnak. Szeretek sportol-
ni, bulizni, nagyokat nevetni, 
és hatalmas sétákat tenni, per-
sze, nem egyedül. Ha megtet-
szett a hirdetésem, írj helyet és 
időpontot, a „Nem jó egyedül" 
jeligére. 

A „Papagá j " jeligéjű lány-
nak: Te most egy szegedi, 21 
éves, 180 cm magas, srác leve-
lét olvasod, aki szívesen meg-
ismerkedne veled. Én is szere-
tem a zenét, a szolid bulikat, és 
természetesen egy megbízható 
társat keresek. Ha felkeltettem 
érdeklődésed, és szeretnél ve-
lem találkozni, akkor az üzenet 
megjelenése utáni napon, ló-
kor legyél a Dugonics téri 3-as 
villamos megállójánál. 

K e d v e s , „Ket ten köny-
nyebb" jeligéjű Szilvi! Nagyon 
megtetszettél nekem, és szeret-
nélek újra látni Téged. Én a 
szemüveges srác vagyok, av-
val a bonyolult névvel. Ha Ne-
ked is lenne kedved egy újabb 
ta lá lkához , akkor várlak 
hétfőn, 15.30-kor a múltkori 
helyen, és talán mindenféle za-
varó tényezők nélkül tudnánk 
beszé lge tn i . Reménykedve 
várlak, hiszen „Nem jó egye-
dül!" 

A „Tavaszi szerelem" jel-
igéjű lánynak üzenem: Sajnos, 
nem tudtam elmenni a találko-
zóra, de találkozzunk a hirde-
tés ipegiejené.sét köve tő 
hétfőn, fél 5-kor, a Hungária 
v i l lamosmegál ló jában . Egy 
szál virág lesz nálam. Ha nem 
jó az időpont, frj „Love" jel-
igére! 

A „Pass ión" jeligéjű fiú-
nak: Hirdetésed felkeltette az 
érdeklődésemet. 23 éves, ma-
gas, vékony lány vagyok. Én is 
szeretek mindent, ami jó az 
életben. Ha találkozni akarsz 
velem, legyél a hirdetés megje-
lenését követő hétfőn. 18-kor a 
Cent rum megál ló jában . Ha 
nem jó az időpont, üzenj „Ro-
mantika" jeligére! 

„ N y e r ő p á r o s " j e l i gé re 
egyszer már üzentem, de saj-
nos nem jelent meg a múlt 
szombaton, ezért ismét jelent-
kezem. Szeretnék veled talál-
kozni ápr. 2-án 16-kor, a Taka-
réktár utcai gyógyszertár előtt. 
Ha nem felel meg az időpont, 
válaszolj az „Itt a tavasz" jel-
igére! 

Egy 16 éves, szegedi lány 
levelét olvassátok. 175 cm ma-
gas, szőkésbarna, vidám ter-
mészetű, romanükus típusú va-
gyok. Keresem azt a fiút, aki 
magasabb nálam, szeret jó na-
gyokat sétálni, beszélgetni és 
szórakozni. írj a „Mazsi" jel-
igére! 

Most egy 18 éves, szegedi 
lány levelét olvasod. 172 cm 
magas, barna hajú, zöldesbar-
na szemű, szemüveges lány 
vagyok. Szeretek zenét hall-
gatni, nagyokat sétálni, diszkó-
ba járni. Szeretnék megismer-
kedni 18-23 év közötti sráccal, 
aki úgy gondolja, hogy bele-
fogna egy ősz in te , komoly 
kapcsolatba. Ha felkeltettem 
az érdeklődésed, fij, hogy hol, 
mikor találkozzunk. Jelige: 
„Magányos sztv". 

A Szegedftsh Kft. 
érett szarvasmarha-

trágyát értékesít 
öthalmi kerületéből. 

Ár 120 Ft/q áfával, 
gépkocsira felrakva. 

Érdeklődni: 
Szluka Ferencnél 

a 30-98-54-63l-es 
telefonon lehet. 

ELADÓ 
Fonógyári úti 
ipartelepen, 
lenül főút n 
580 nm-es 

műhelycsarnok, 
! irodákkal és szociális 

helyiségekkel. 
Érd.: 

! 06-30-9672-675. 


