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Véget értek az idei diplomaosztók 

A tanulás nem fejeződik be 

Nőgyógyászat, tb-kártyára 

Új mórahalmi sxakrendelők 

Belami 
fo€ÍmiUiói 

A Szegedi T u d o m á n y e -
gyetem négy karának közel 
ezernyolcszáz végzett hall-
gatója vehette át június utol-
só napján, szombaton diplo-
máját. Az államvizsgán nem-
rég túl jutot t f iatalokat bú-
csúztató ünnepi beszédekben 
szinte mindenhol elhangzott: 
intézményes keretek között 
szerzett tudásuk biztos alap a 
további önképzéshez, foly-
ton továbbfej lődő világunk-
ban ismerete iket a j án la tos 
folyton kiegészíteni. 

Az SZTE Természettudo-
mányi Karának dékánja, Me-
zősi Gábor köszöntötte a vég-
zős hallgatókat, az arany-, 
gyémánt- és vasdiplomásokat 
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. A karon 436 hal lgató 
szerzett diplomát, ebből 158 
tanári szakon végzett, öt pe-
dig kitüntetéssel . Levelező 
t agoza ton 92-en végeztek 
(köztük 46 tanár szakos), kö-
zülük egy kitüntetéssel, esti 
tagozaton pedig 9-en. Ahogy 
azt a kar dékánja is kiemel-
te: a most végzők még a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
temen kezdték meg tanulmá-
nyaikat , de már a Szegedi 
T u d o m á n y e g y e t e m e n kap-
nak diplomát. A kar első dé-
kánja, Riesz Frigyes nyolc-
van esztendeje, 1921 -ben 91 
hallgatóval indította el a kép-
zést. Jövőre már több mint 
ezer elsőéves kezdi meg ter-
mésze t tudományi tanulmá-
nyait. Mezősi Gábor az öröm 
szavai után sa jná la t ta l j e -
gyezte meg, hogy a friss dip-
lomások jelentős hányadát a 
kü l fö ldnek képez te a kar. 
Hangsú lyoz t a : Magya ro r -
szágnak nem olcsó, hanem 
jól képzett munkaerővel kell 
csatlakoznia az Európai Unió-
hoz. Az ú j kihívásokra vála-
szolva a kar bővíteni kíván-
ja képzései körét: a tervek 
szerint jövőre indítanak kör-
nyezet-, élelmiszer- és infor-

A természettudományi kar végzett hallgatói a szegedi színházban vehették át diplomájukat. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

matikus mérnöki képzést, va-
lamint ú j a b b in format ika i 
szakokat (mérnök informa-
t ikus, b io informat ikus , or-
vos-informatikus). 

Az I f júsági Házban zaj-
lott a bölcsészet tudományi 
kar és az élelmiszeripari fő-
iskolai kar ünnepélye. Bertha 
Árpád dékán elmondta: a leg-
nagyobb létszámmal műkö-
dő bölcsészettudományi kar 
30 különféle szakon végzett, 
közel 900 hallgatóját bocsát-
ja útjára, közülük 35-öt kitün-
tetéses oklevéllel. Aggasztó-
nak nevezte, hogy a hallga-
tói l é t számemelkedés nem 
járt együtt az oktatói kará-
val . 1990-ben 187 ok ta tó 

gondjára volt bízva az 1209 
hallgató képzésének irányítá-
sa, az idei év 5666 hallgató-
jának oktatásáért 253-an fe-
lelnek. Mindez lassan a mi-
nőségi munkavégzést veszé-
lyezteti, romlott a kar tanter-
mi ellátottsága is. Szabó Gá-
bor főigazgató az élelmiszer-
ipari főiskola nevében közel 
300 végzős t búcsúz ta to t t : 
é lelmiszeripari gépészmér-
nök szakon 48-at, élelmiszer-
technológus mérnök szakon 
103 főt, élelmiszeripari vál-
l a lkozó-menedzse r szakon 
113-at és mémök tanár kiegé-
szítő alapképzés szakon 27-
et. Az ünnepi ülésen a kar 
díszpolgárává és a kari ta-

nács tiszteletbeli tagjává vá-
lasztották dr. Czakó Mihály 
nyugalmazot t főiskolai do-
censt és Streitmann Gábor 
ügyvezető igazgatót. Szabó 
Gábor kiemelte: Az elmúlt 
években megduplázódot t a 
hallgatói létszám, és európai 
stzintű hallgató-oktató arányt 
sikerült elérni az intézmény-
ben. Megjelent a gépészmér-
nökök képzésében a műsza-
ki- informatika szakirány, a 
technológus mérnökök kép-
zésében a biotechnológia, a 
környezetgazdálkodás, vala-
mint a vállalkozó-menedzser 
m é m ö k szakon a pénzügy-
informatika képzési blokk. 

Az újszegedi rendezvény-

házban vehette kezébe a jo-
gi karon végzett 185 főisko-
lás oklevelét . Társada lom-
biztosítási szakon 95-en vé-
geztek, közülük 28 hallgató 
nappalin, 61 munkaügyi kap-
csolatok szakon, 29 nappalin. 
Munkaügyi szakjogász, szak-
tanácsadó szakirányú poszt-
graduá l i s t anu lmánya i t 29 
hallgató fejezte be. Balogh 
Elemér dékánhelye t tes be-
szédében kiemelte: az itt vég-
zettek az iskola falai közül 
kikerülve nemcsak saját sor-
suk a lakulásáér t fe le lnek 
majd , hanem munkahelyü-
kön a hozzájuk fordulókéért 
is. 

W a g n o r A n i k ó 

Fejlődik a mórahalmi 
orvosi ellátás. A régi tü-
dőgondozó mellé emelt 
épületszárnyban négy új 
szakorvosi rendelés (fül-
orr-gégészet, ortopédia, 
bőrgyógyászat , szemé-
szet) megindítását terve-
zik. Ide költözik a labo-
r a t ó r i u m , v a l a m i n t a 
gyermek- és felnőtt pszi-
chiátria is. 

Új épületszárnnyal bővítik 
Mórahalmon a régi tüdőgon-
dozó épületét. Dr. Fehér Éva 
háziorvos, az önkormányzat 
egészségügyi és szociális bi-
zottságának elnöke tájékozta-
tása szerint a most készülő 
épületrészben régi és új szak-
orvosi rendelések ellátásához 
alakítanak ki korszerű körül-
ményeket. 

Az épí téssel egy időben 
rendbe hozzák a tüdőgondo-
zó épületét is: kicserélik a te-
tőt, f ö lú j í t j ák a fű té s rend-
szert. Az épület mellé épített, 
új szárnyba költözik majd a 

A tüdőgondozó mellé épített épületszárny szeptemberre készül el. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

háziorvosi rendelőből a reu-
matológia, valamint a gyer-
mek- és felnőtt pszichiátria. 
Ugyancsak áttelepül a fürdő-

épületben, meglehetősen szű-
kös körülmények között mű-
ködő laboratórium is. 

A most ké szü lő é p ü l e t -

részben két rendelőt alakíta-
nak ki, amelyekben egymást 
váltják majd a szakorvosok. 
N ő g y ó g y á s z a t és u ro lóg ia 

Móraha lmon j e l en leg csak 
magánrendelések formájában 
működik - a tervek szerint az 
új rendelőben a társadalom-
biztosí tás támogatásával is 
igénybe vehetik a betegek e 
két ellátási formát. 

Négy új szakrendelés: fül-
orr-gégészet, ortopédia, bőr-
gyógyászat és szemészet is 
szolgálja majd a mórahalmi-
ak egészségét. 

Az épületbővítés és -kor-
szerűsítés közel 22 millió fo-
rintba kerül, ebből 15 millió 
forintot az Egészségügyi Mi-
nisztérium biztosít. A műsze-
rek beszerzésére pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat. 

Az építkezés márciusban 
kezdődött, befejezését szep-
tember második felére terve-
zik - k iv i t e lező a M ó r a é p 
Kht. A műszaki átadás után a 
szakhatósági engedélyezési 
e l j á r á s k ö v e t k e z i k . Az ú j 
szak rende lők az év végén 
(legkésőbb januárban) nyíl-
nak meg a betegek előtt. 

Nyi la * Pótor 

..Ejnye, Snájdig úr! Talán magánál még csak most jött 
el a tavasz, hogy hirtelen ennyire kizöldült?" - köszöntöt-
te a Zsibbadt hrigádvezető teraszán a szekrényhátú rako-
dóipari menedzsert Smúz apu. S bár némi kis cinizmus rej-
tőzködött a hangsúlyában, Snájdig egy csöppet sem sértő-
dött meg. Mindössze kétszer szelíden orrba veregette Snuízt. 
s vidáman közölte: bajnok lett a Ferencváros! Igy aztán mi 
másba is öltözhetne egy vérbeli fradista, mim zöld-fehér sál-
ba, sapkába, FTC-mezbe és zöld farmerba. Ami pedig a sze-
me alatti zöld foltot illeti - sokkal inkább köszönhető Snáj-
digné sodrófájának, mintsem a bajnoki címnek - tette hoz-
zá Snájdig. s rendelt gyorsan két deci zöldszilvánit. fehér 
műanyag pohárban. 

- Es akkor mi van, ha bajnok a maga Fradikája? - vo-
nogatta a vállát Bika Jenő. - A magyar foci ettől még úgy 
rossz, ahogy van, a játék csapnivaló, az elkényeztetett sztá-
rok meg a labda helyett ezerszer inkább a prémiumukkal 
és az aláírási pénzeikkel törődnek. 

Bár lőszergyár egy darab sem tartózkodott a közeiben, 
a levegő mégis oly' hirtelen lett puskaporos, hogy Belami 
azonnal egy székre pattant, s közölte: 

- Uraim, csak nyugodtan! Ha már a magyar labdarú-
gás került megint szóha. legyünk higgadtak és tárgyszerű-
ek, ne öklünket, hanem érveinket ütköztessük. 

- Nagyon igaza van Belami úrnak - lökte, teljességgel 
véletlenül. Minek Döncil egy fél tányér forró habgulyás-
ba Ló Elek. - Különösen manapság illő tisztelettel beszél-
getni a magyar fociról, hiszen megérkeztek végre a refor-
mok. 

Snájdigék, ezt hallván, gyorsan körbenéztek a Zsihi te-
raszán, de mivel egyetlen reformot sem láttak az asztalok 
között, egyre erőteljesebben kezdték el firtatni - miről is ma-
kog Minek úr? 

- Hát maguknak a stadionépítési program smafu ? Meg 
az átszervezett bajnokság? Sokkal izgalmasabbak lettek a 
mérkőzések. Erről beszél az összes főember a foci vezér-
karából. 

- Valóban? - rúgott Minek sípcsontjába, pusztán a lab-
darúgásra emlékeztető mozdulat kedvéért Bovden Béci. -
Es hadd kérdezzem: arról nem beszélnek, hogy a magyar 
labdarúgás bajnoka súlyos adósságok alatt nyög. az Újpes-
tet volt tulajdonosa pereli százmillióra, a Kispest nem is 
olyan régen még vidékre akart költözni? És azt se vette ész-
re senki, hogy eme magyar bajnokság már csak a főváros, 
meg néhány dunántúli megye bulija lett? 

- Ami meg a stadionok átépítését illeti... - lépett Bov-
den összes fülcimpájára egy darab könnyed nu>zdulattal Fir-
nájsz Egon én bizony látványterveken kívül eddig még 
csak az UTE-pálya új lelátóiról láttam néhány pillanatfel-
vételt. Meg annyit tudok, hogy Csongrád megyében legin-
kább csak olyan pályákkal találkozni, amiknek a kerítésé-
ért józan óeskás még két kiló prézliben áztatott tökgyalut 
se adna. 

A vita eme szakaszában, jókedvet teremtő célzattal, 
Snájdig újfent közölte a társasággal, hogy - „Bajnok lett 
a Fradi. Fraaadi!" majd miután Belami kihámozta Bov-
den halálosnak látszó öleléséhői Minek Döncil, a külváros 
nyugalmazott szépfiúja kért fröccsöt és szót. 

- Emberek! Én, mint a sport lelkes híve (na jó. a pa-
calt is hasonló módon szeretem, sör előtt) azt mondom 
maguknak: rendkívül üdvözítő, hogy ebben az országban 
ennyien vitatkozunk a honi labdarúgásról. Csak miköz-
ben egymást lökdösik a focireformról értekező fórumok, 
lassan senki nem megy ki a pályákra meccset nézni. 
Vagy maguk szerint normális, s egyben kifizetődő dolog 
az, hogy a több százmilliós költségvetéssel dolgozó pro-
fi csapatok produkcióira maximum 2-3 ezer ember kíván-
csi? Az alsóbb osztályokban pedig 3-400 nézőről tudó-
sítanak az újságok? Elgondolkodtak már azon. hogy mi-
ből, s főleg miért fizet ki valaki egymilliós havi pénzt 
olyan csapat játékosainak, amelyiknek a mérkőzésén az 
okozza a legnagyobb izgalmat, ha egy szundikáló nyug-
díjas bácsi félre nyeli a tökmagot? Mert ha nem, hát ép-
pen ideje lenne ezt is megvitatni - közölte Belami. De mi-
vel efféle szópárbajra senki nem vállalkozott, a kivénhedt 
szépfiú négyütemű megsértődésre használta fel szabad-
idejét, s elvonult. Mondván: a Zsihi kocsma Józsi csa-
posához semmilyen érvényes szerződés nem köti, átiga-
zol hát. két ingyen fröccsért, a „Két mélabús késdo-
báló"-ha... 

Bátyi Z o l t á n 

Ideje vál tani ! Nyári Zsongás a Renault-nál! 
Legújabb környezetvédelmi törekvésünk, hogy minél több levegőszennyező, régi autó kerüljön ki a forgalomból. Önnek is van egy tíz évnél idősebb autója? Nyári 

belül 2001. július 1. és augusztus 31. között egy új Renault Twingo, Thalia, Clio, Kangoo vagy Kangoo Express árába bruttó 150 000 Ft értékben beszámítju 
kedvezményes finanszírozási konstrukciónkat is! Érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy információs vonalunkon: 0 6 - 4 0 - 2 6 - 2 6 - 2 6 . WWW.renau 
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