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V a s ú t i összeköttetésünk

MÚZEUMI MATINÉ Delelőt! 10 órától néprajzi foglalkozást vezet dr. Szúcsné
Kopasz Kinga Apáról fiúra
címmel a Móra Ferenc múzeumban.
DR. ÚJVÁRI MÁRTA,
Szegedi Nők Klubja egyesület
jogi tanácsadója délelőtt 9-től
11 óráig, „Női jogok" témában
tanácsadást tart a Jósika u. 4.
szám alatti irodában.
A JATE KLUBBAN 22
órától Mi-csoda-buli Almával
és Molnár Lajossal.

Már több (zben foglalkoztunk azokkal a tarthatatlan állapotokkal, amelyek
közlekedési téren Jugoszlávia és Románia felé uralkodnak. A háború óta már
hét esztendő telt el, de a vasúti forgalom a temesvári
és nagybecskereki vonalon
még mindig nem nyílt meg.

50 éve

VASÁRNAP
ÉREM ÉS TFLEFONKÁRTYAGYŰJTŐK KLUBJA
(Tisza L. krt. 14.) délelőtt 8 és
12 óra között.

HÉTFŐN
A JUHASZ GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 14 óra:
Népidíszílők szakkor; 18 órától jóga mindenkinek Juhász
Julianna vezetésével.
A SZ1TI EGYESÜLET IFJÚSÁGI IRODÁJA (Dózsa
Gy. u. 5.) 14-tól 16 óráig „Újra
dolgozom", munkaügyi tanácsadás.
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN
14 órakor Szerepjáték-klub; 16
órától Agykontroll-klub; 17-tól
18.30 óráig F.tka jóga.
A SZITI EGYESÜLET
MANDALA KLUBJÁBAN
(Berzsenyi u. 3.) ingyenes jogi
tanácsadás 15 és 17 óra között;
Pályaválasztási -grafológiai tanácsadás 17-tól 19 óráig.
ÉPÍTÉSZ TANÁCSADÁS
15.30-tól 18 óráig a Technika
Házában (Kfgyó u. 4.). Energiatakarékossági kiállftás munkanapokon 8-tól 18 óráig.
KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ a
Tisza Szálló Tükörtermében
18 órakor. Egészségünkről, fogászati kezélésünkről „másképpen". Vendég: dr. Tóth Ildikó biológus fogorvos. Beszélgetőtárs: dr. Mihály Mária
újságfró.

•

AZ ALKOTÓHÁZBAN
(Árboc u. 1-3.) mindennap 10lól 17 óráig tekinthető meg a
népművészeti- és kézműveskiállítás és bemutató, hétfőn:
15 óra: csipkekészítő, 16 óra:
fafaragó és gyékényszövó
szakkör.

napló
Vasárnap
KALMÁR Ferenc és dr.
Péter Szilveszter képviselők 9
órától „Rókusi Ezredforduló"
cfmmcl egész napos rendezvényt tartanak a Hunyadi téri
Dózsa pályán. Programok:
Harrach Péter szociális és családügyi miniszter köszöntője,
szabadtéri szentmise, gyermekműsor, közéleti fórum stb.

Hétfőn
A Szocialista Párt irodáján
(Tisza L. krt. 2Ó4.1. cm. 122.)
dr. Bálint János ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart,
15616 óra között.
FARKASNÉ Pocsai Blanka, a 8-as választókerület (Újszeged) képviselője lakossági
fórumot tart 17 órától a Bálint
Sándor Művelődési Házban.
Téma: csatornázás a Derkovits fasor páros oldalán. Vendégek: Nóvák Gyula, a Vízügyi Beruházási Kft. ügyvezető igazgatója és Katona Gyula, a Szegedi Csatorna Társulat elnöke.

fei

~~

M a , szombaton falunapra várják a gyálaiakat. A helyi Környezetvédelmi és Közművelődési Egyesület idén második a l k a l o m m a l rendezi meg a z egész napos programot, melyen
többek között átadják a
felújított játszóteret.
Gyálaréten, a / á g o n utca
és a Gyálarcti út közötti játszótér fém hintái, mászókái
az idők során tönkre mentek.
A kopott, néhol hiányos játé-

kok igen balesetveszélyesek,
a javítás elkerülhetetlen. - A
választókerületemben, vagyis Gyálaréten, Szentmihályon, Kecskés- és Klebelsberg-telepcn most újítjuk fel
a játszótereket - mondta
Papp Zoltán önkormányzati
képviselő.
A régi, 'elavult játékokat
korszerű, fából készített mászókák. hinták váltják fel. A
Zágon utcában most a falunap alkalmából adják át az
új, több funkciós faszerkezetet, mely mászóka, csúszda

és kilátó is egyben. A beruházás 400 ezer forintba került, az összeget a képviselői
alapból fedezték. A tér többi
fémjátéka megmaradt, de
csak ideiglenesen. Legkésőbb két éven belül kicserélik őket fából készítettekre.
A szentmihályi Verbéna utcai játszótér felújítása pedig
már szerepel a jövő évi városrendezési tervben.
Az átadáson kívül a gyálaréti falunapon még számos
műsorral várják kicsiket és
nagyokat egyaránt. Délelőtt

fel

'

A legkisebbek örömmel próbálták ki az új famászókát és a csúszdát. (Fotó: Gyenes

Kálmán)

9 órától focibajnokságot és
ügyességi vetélkedőket rendeznek a gyerekeknek a helyi művelődési ház udvarán.
Délután a felnőttek mérhetik
ö s s z e erejüket és tudásukat labdarúgásban, illetve
strandröplabdában. A helybeli katolikus közösség 17
órától egy színdarabot mutat
be, majd a vacsora után hajnalig rophatják a táncot az
utcabál v e n d é g e i Balogh
Zoltán és zenekara jóvoltából.
K . T.

Az egyetemekről

Az idén közel 29 ezer az
egyetemi hallgatók száma,
tehát majdnem kétszer
annyi, mint a Horthy fasizmus idején. 1938 - 39-ben
tizenkét egyetem és főiskola volt Magyarországon, jelenleg pedig huszonegy
működik, vagyis kilenc új
egyetem és főiskola nyílt a
felszabadulás óta. A múlt
tanévben már 35,5 százalékra emelkedett a munkás
és dolgozó parasztfiatalok

S z e i z m i k u s robbantás
A nyugat-magyarországi
Hosszúpercsztegcn harminc
méter mélységben, negyven
fúrólyukban, összesen négy
tonna Nidint robbantottak
fel a magyar állami Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet
szakemberei. Ez a szeizmikus robbantás egy nagy
nemzetközi együttműködés
része volt, amelynek célja
volt a Hosszüpereszteg és

Az Alliance Francaise nyelvvizsgákat

Nem új szakok indításában, hanem a szakirányok bővítésében gondolkodik a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara. A
„friss" vadgazdálkodási
szakirány mellett várhatóan állatvédelmi-állategészségügyi képzést is
indítanak Vásárhelyen.

Az Alliance Francaise
e g y e s ü l e t p á r i z s i központja Didier Bouvard-t
nevezte ki a szegedi Alliance Francaise kulturális
egyesület igazgatójává. A
harminchat éves tanár
tegnap érkezett meg szegedi munkahelyére, és új
lendületet kiván adni az
egyesület életének.

A Felsőoktatási Törvény
szerint az új, integrált egyetemeknek a jövő év elejére el
kell készíteniük stratégiai tervüket. Ennek értelmében a
SZTE karai megalkották saját
jövőképüket, melyekből egy
bizottság állítja majd össze az
egyetem hosszú távú elképzeléseit. A mezőgazdasági kar
stratégiájáról Bicsérdy Gyula
főigazgató tájékoztatta lapunkat.
A karon egy szakon folyik
az oktatás; mezőgazdasági
mérnököket képeznek. Ezen
belül a hallgatók évekig három szakirány közül választhattak. Az állattenyésztési, a
növénytermesztési és kertészeti, valamint az ökonómiai
szakirányok mellé tavaly belépett egy új: a vadgazdálkodási. A bővítést a piaci igények indokolták: bizonyos
tisztségek betöltéséhez előfrás

összevetve a kar józan, mértéktartó módon kívánja bővíteni oktatási kínálatát, a meglévő alapokon.
A mezőgazdasági kar esetében a jövőkép másik alappillérét a tangazdasággal kap-

csolatos fejlesztések jelentik.
A vásárhelyi tangazdaság jól
működő, 460 hektáros középüzem, amely kiváló lehetőséget biztosít a hallgatóknak a
gyakorlásra a manuális és a
szervezési feladatok terén..
Ennek ellenére több termelővel is kapcsolatban állnak,
hogy a leendő mérnökök a 25
hektáros kisgazdaságok működését, problémáit is megismerjék. A tangazdaság fejlesztésére konkrét elképzelésekkel rendelkezik a kar. Még
az idén befejezik egy új kecsketelep építését, alapozzák a
sertéstelepet, jövőre pedig elkezdik a holland típusú tejüzem bővítését, ahol európai
mintára térben és időben szétválik a kecske- és a tehéntej
feldolgozása. Tovább szeretnék folytatni a kendermagos
tyúk génfenntartását, melyet
évtizedek óta a tanüzem lát el.
A több évre nyúló beruházások költsége többszáz millió
forint, melyet a kar állami támogatásból és pályázatokból
szándékozik előteremteni. Ennek érdekében szeretnék megőrizni jelenlegi jó pályázati
pozíciójukat: a kar a Dél-Alföldi Agrártudományi Centrumon keresztül idén 70 millió
forintot nyert.
Kecxer G a b r i e l l a

Orgonaünnep a zsinagógában
Munkatársunktól
A Szegedi Zsidó Hitközség és az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért vasárnap
11 órakor ünnepi hangversenyt rendez a zsinagógában
az orgona-felújítás első szakaszának befejezése alkalmából. Beszédet mond dr.

Schweitzer József egyetemi
tanár, országos főrabbi, közreműködik Fekete László, a
budapesti Dohány utcai zsinagóga főkántora, Tóth
Emil, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógájának főkántora, a
Goldmark Kórus Ádám Má-

ria vezényletével, orgonán
kísér Kármán György, az
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógájának
orgonistája. A műsorban
többek között
Lewandowsky-, Schubert-, Gottschal-, Schulzer- és Ádám
Emil-művek hangzanak el.

száma és az idén jelentősen
tovább emelkedett ez a
szám. A budapesti Tudományegyetem Tanácsának
javaslatára Pázmány Péter
helyett Eötvös Lórándról, a
nagy magyar tudósról nevezik cl az egyetemet. Ez a
névváltozás szimbolizálja
az egyetem életében végbement változásokat, kormányunk közoktatási politikáját, s egyben utat mutat a
jövő felé.
(1950)

25 éve

Stratégiai terv
a mezőgazdasági karon
ez a végzettség, sokan pedig
hobbiként érdeklődnek a
szakirány iránt. A kar vezetői
egy új szakirány indításán
gondolkodnak, amely az állatvédelem, állategészségügy területét fedné le. Egyre gyakoribb ugyanis, hogy az állatorvos csak a beteg állat vizsgálatát és az első kezeléseket
végzi el, a többi a gazdákra
marad. A kötelező stúdiumok
mellett a hallgatók olyan fakultatív tárgyakat is felvehetnek, amelyeket közvetlenül
hasznosíthatnak későbbi munkájukban. A mesterséges
megtermékenyítés című tárgyat felvevők például OKJ-s
inszeminátori bizonyítványt
kapnak, a növényvédelmet
hallgatók pedig a mezőgazdaságban jól ismert zöld könyvet. A megfelelő fakultációra
járók mezőgazdasági szaktanácsadóként regisztráltathatják magukat a minisztériumnál diplomájuk megszerzése
után, a vadgazdálkodás fakultáció pedig az állami vadászvizsga alól mentesít. Mindent

A szerb és román kormány
abban a hiszemben vannak,
hogy ilyenformán Magyarországot izolálni tudják,
holott mint már több ízben
rámutattunk, ezeknek a
vonalaknak a megnyitása
elsősorban a jugoszláv és
román kereskedelemnek az
érdeke lenne.
(1925)

Grenoblc közötti nagyjából
egyenes vonalon, az Alpok
geofizikai és geológiai felépítésének az eddiginél
pontosabb megismerése. A
szelvény mentén összesen
húsz robbantást hajtottak,
illetve hajtanak végre,
együttvéve összesen harminchat tonna robbanóanyag fehasználásával.
(1975)

kínál

Új igazgató, új lendület

Didier Bouvard személyében új igazgató érkezett a szegedi Alliance Francaise kulturális egyesületbe. A harminchat éves tanári végzettségű
szakember korábban 4 évig az
erdélyi Brassóban lévő Alliance Francaise egyesület igazgatójaként dolgozott. A francia
közigazgatási szabályok szerint egy külföldön dolgozó állami tisztségviselő négy évente más állomáshelyre kerül.
Didier Bouvard Lyon mellett
született, kedveli a gasztronómiát és a sportot, és az egyesületben a fiatalok számára
nyitott életet szeretné újra
meghonosítani. A fiatal igazgató minden valószínűség szerint az öt magyarországi Alliance Francaise szervezet igazgató-irányftója is lesz.
A szegedi Alliance Francaise egyesület elnöke, dr.
Németh Jenő elmondta: örömmel fogadták az új igazgatót,
hiszen az egyesület élete több
tekintetben is megújulásra
vár. Didier Bouvard érkezése
utáni első nyilatkozatában azt
tartotta e l s ó teendőjének,
hogy megtalálja az egyesület
helyét a város életében, felvegye a kapcsolatot a helyi közigazgatás, felsőoktatás és kultúra vezetőivel, valamint a
Szegeden dolgozó francia érdekeltségű vállalatokkal. Az
igazgató reméli, hogy az Alli-

A szegedi Alliance Francaise új igazgatója,
Didier Bouvard (baloldalt), a z egyesület elnökével,
dr. Németh Jenövei. (Fotó: Gyenes Kálmán)
ance Francaise megkerülhetetlen lesz azoknak a franciáknak, akik Szegedre érkeznek,
és azoknak a magyaroknak,
akik Szegedről készülnek
Franciaországba. A kapcsolatok terén Didier Bouvard a
korábbinál nagyobb hangsúlyt
szerelne adni a vállalati szférának, és az egyesület lehetséges szerepének tartja, hogy a
kis- és középvállalatok számára is elősegítse a kapcsolatfelvételt.
A tervek szerint az Alliance Francaise-ben rövidesen
számítógépes labor segíti
majd a nyelvtanulást és az internetes kapcsolattartást a
frankofón témákban. Az egyesület elnöke, dr. Németh jenő
elmondta, hogy az Alliance
Francaise idén is elindítja
nyelvkurzusait (a beiratkozásokat szeptember 18-án tartják); a nyelvoktatás változatlanul a kezdő szinttől a nem-

zetközileg elfogadott, felsőfokú DALF nyelvvizsgáig terjed. Az egyesületben ezután is
lehet majd három francia
nyelvvizsgát tenni, a DELF és
DALF típusú vizsgák mellett
a kereskedelmi-gazdasági jellegű CCIP szakvizsgáig, amelyekre felkészítőket is tartanak. Didier Bouvard elmondta, hogy a DALF nyelvvizsga
nemcsak azért előnyös, mert
pótolja a francia egyetemek
nyelvi felvételijét, hanem
azért is, mert az ott megszokott metódus szerint megtanít
az írott szöveg és az előadás
tartalmának strukturálására,
összefoglalására és világos
szerkesztésére. Az Alliance
Francaise további tervei között szerepel, hogy a meglévő
hódmezővásárhelyi, szentesi
és kecskeméti kapcsolataira
építve hálózatot képezzen a
régióban.
Panelc Sándor

