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Pajzán esttel indul a Paál István Stúdiószínházi Fesztivál 

Csak beljebb, Jancsikám! 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tantárgyak oktatási programjának előkészítésével, 
illetve oktatói és hallgatói kézikönyvek összeállítá-
sával vesz részt az SZTE Szegcdi Élelmiszeripari 
Főiskolai Kar abban az újszerű oktatási program-
ban, amelynek alapító okmányát tegnap írták alá 
Budapesten. A részt vevő intézmények egy kétéves 

program keretében arra vállalkoznak, hogy gyakor-
latorientált oktatási programot készítenek el az 
úgynevezett „friss áruk" korszerű forgalmazásának 
oktatásához. A tananyag e-learning formájában, az 
interneten keresztül is elérhető lesz. 

Az együttműködési megállapodást szegedi rész-
ről Szabó Gábor, az élelmiszeripari főiskolai kar fő-
igazgatója, megválasztott rektor írta alá. 

Kacagtató pajzán játék Huszárik Kata és Molnár 
László Csak beljebb, Jancsikám! című előadása, 
amellyel ma este hét órakor kezdődik a Paál 
István Stúdiószínházi Fesztivál a szegedi Pin-
ceszínházban. 

A balmazújvárosi parasztság szerelmi életéről 
szóló történetek és eredeti vallomások alapján ké-
szült Vajda Mária Hol a világ közepe... című ta-
nulmánya. 

A komoly kutatómunkával megalapozott tudo-
mányos dolgozatból fergeteges előadást hozott 
létre Csak beljebb, Jancsikám! címmel Molnár 
László színművész, aki partnerével, Huszárik Ka-
tával országszerte óriási sikerrel játssza az eroti-
kus szóvirágokban bővelkedő pajzán összeállítást. 
A szegedi stúdiószínházi fesztivál ma este 7 óra-
kor ezzel a különleges - csak felnőtteknek szóló! -

produkcióval indul a Horváth Mihály utcai Pince-
színházban. 

A fesztivál folytatásaként szerdán este 6 órától a 
Tömörkény gimnázium diákjai mutat ják be Io-
nescu darabját, A kopasz énekesnőt, u tánuk 8 
órától a Páger Antal Stúdió Gábriel García Már-
quez Egy szerelmes számvetés című darabját 
játssza. Csütörtökön este látható a Pinceszínház 
saját produkciója, a Czeizel Gábor rendezésében 
bemutatott Spiró-darab, az Elsötétítés. Pénteken 
este 7 órától Paál István régi barátja, Cseh Tamás 
játssza a Bereményi Gézával közösen írt Jóslat cí-
mű előadást. A fesztivál zárásaként szombaton 
Paál István-napot rendeznek filmvetítésekkel, fo-
tókiállítással, beszélgetésekkel. Ekkor hirdetik ki 
a pályakezdő szerzők számára kiírt drámapályázat 
eredményét is. 

H. ZS. 

Megint tápais diák lett a szakma kiváló tanulója 

Pihenő után külföldi 
munka következik 

Hcgcdűs-Bite Istvánnak már többet nem kell az iskolában gyakorolnia. Fotó: Karnok Csaba 

Az idén is a szegcdi Tápai Antal 
Szakközép- és Szakiskola vég-
zőse nyerte a szakma kiváló ta-
nulója országos versenyt. A le-
endő elektrotechnikai műsze-
résznek, Hegedűs-Bitc István-
nak nem kell tovább iskolába 
járnia, mindenből ötöse lesz a 
bizonyítványában és incg vizs-
gáznia sem kell. 

A szakma kiváló tanulója ver-
senyt ismét a szegedi Tápai An-
tal Szakközép- és Szakiskola di-
ákja nyerte meg. A végzős elekt-
rotechnikai műszerész, Hege-
düs-Bite István Debrecenből 
hozta el az elsó helyezést. Tavaly 
Vén Andor televízió- és video-
technikai műszerész lett a szak-
ma kiváló tanulója, ráadásul ő 
kapta a Tápai Antal-díjat is. 

Hegedűs-Bite Istvánt még 
nagyapja indította el a pályán. -
Ami elromlott a családban, azt a 

nagyapám megcsinálta. Igazi 
ezermester volt - mesélte István, 
aki már kisgyerekként a műhely-
ben üldögélt és figyelte, mit, ho-
gyan csinál nagyapja. O mutatta 
meg neki a szakma szépségét. 

István világ életében szeretett 
mérni, mindig is vonzották az ap-
ró, villogó lámpák. Szívesen épít-
getett áramköröket. Leginkább a 
látványtechnikát kedvelte, emiatt 
is döntött úgy, hogy ezzel kíván a 
későbbiekben foglalkozni. A Tá-
paiban az első évben áramköröket 
tervezett és épített. Éppen azt csi-
nálhatta, amit korábban már 
nagyapjától ellesett. A szakma 
minden fortélyát Halmos Lajos 
tanártól sajátíthatta el. 

A szakma kiváló tanulója ver-
seny elődöntőjét Budapesten 
rendezték. Öt írásbeli feladatot 
kellett az indulóknak megoldani. 
István a legtöbb pontot gyűjtötte 
össze, így elsőként jutott a debre-

ceni döntőbe. A cívisvárosban 
gyakorlati feladatként egy elekt-
ronikus dobókockát kellett ösz-
szeraknia. Ez tökéletesen sike-
rült, így megnyerte a versenyt. 

Mivel István megkapta a szak-
ma kiváló tanulója elismerést, 
mentesült a további tanulmá-
nyok alól. Már nem kell többet 
iskolába járnia, év végén min-
denből ötöst kap, ráadásul vizs-
gáznia sem kell. Azért csak rövid 
ideig pihenhet. Most intenzíven 
tanulja a német nyelvet, ugyanis 
május végén a Bodeni-tó melletti 
Tettangba utazik, ahol egy válla-
latnál szakmai gyakorlaton vesz 
részt. 

Szeptembertől pedig a MÁV 
Rt.-nél fog dolgozni, mint táv-
közlési műszerész. Ezenkívül le-
velezőn elkezdi a teljesítmény 
elektronikai szakot a miskolci 
egyetemen. 

K.T. 

Friss áruk az oktatási piacon 

Mobiltelefont és pénzt raboltak a fiatalkorúak 

Lányok támadtak lányokra 
Négy fiatalkorú lány megvert és 
kirabolt két kislányt a hét végén 
a szegedi Móra parkban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Rövid időn belül elfogták a rend-
őrök azt a négy fiatalkorú lányt, 
akik a hét végén kiraboltak két 
kislányt Szegeden, a Móra Fe-
renc Múzeum előtti parkban. A 
lányokat azzal gyanúsítja a rend-
őrség, hogy vasárnap az esti 

órákban megtámadtak két szege-
di kislányt. A fiatal áldozatok 
a bántalmazás következtében 
könnyebb sérüléseket szenved-
tek. Az egyik lánytól mobiltele-
fonját, a másiktól pénzét vették 
el. A telefont szétszedték, a da-
rabjait eldobálták, a pénzen pe-
dig cigarettát és szeszes italt vá-
sároltak az elkövetők. 

Mint később kiderült, a tá-
madók közül hárman intézeti 
lakók, negyedik társuk pedig a 

közelmúltban szökött meg ott-
honról. Információink szerint 
ez csak a kihallgatás során de-
rült ki, a lányt ugyanis nem ke-
reste senki, és az eltűnését 
sem jelentették be. A gyanúsí-
tot tak egyike még nem töltötte 
be 14. életévét, így ő nem bün-
tethető. Három társa ellen 
azonban büntetőeljárás indult 
a Szegedi Rendőrkapitánysá-
gon, csoportosan elkövetett 
rablás miatt . 

Csatlakozási 
emlékérmet 
verettek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ahogyan az államalapítás 
ezeréves évfordulójának ünne-
pére, most az európai uniós 
népszavazás és csatlakozás 
tiszteletére is emlékérmet ve-
retett Csongrád megye önkor-
mányzata. 

Tóth Sándor szobrászművész 
terve alapján, a szegedi érem-
verdében készült az alkotás, 
amelyet Marosvári Attila, • a 
megyei közgyűlés alelnöke mu-
tatott be hétfőn. 

Az érem egyik oldalán a 
Mindig Európában Csongrád 
megye felirat, és az unióra uta-
ló jelképek együttese, a másik 
felén pedig régészeti leletek 
mellett a szegedi kőbárány lát-
ható, mely jellegzetes keresz-
tény tárgyi emlékünk. 

Az állatmenhely felépítésére adakoztak 

Nyolcmillió forint 
még hiányzik 
A szegedi Tappancs Állatvédő 
Alapítvány adakozási hetének 
szombati záró programján ösz-
szesen 125 ezer forint gyűlt ösz-
sze. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, a szegedi Burger King 
gyorsétteremben szombaton 
közéleti személyiségek, politiku-
sok, sportolók, zenészek és a Rá-
dió88 munkatársai árultak ham-
burgert. - Az eladott Whopper 
menükből 100 ezer forint, a 
szomszédos Konica fénymásoló-
szalonban pedig a színes fény-
másolások után fölajánlott 20 
forintokból 25 ezer, összesen 125 
ezer forint gyűlt össze - tudtuk 
meg Vass Imre szervezőtől, a Rá-
dió88 programigazgatójától. 

Farkas Gabriella, a Tappancs 
Állatvédő Alapítvány munkatár-
sa lapunk érdeklődésére elmond-
ta: a szegedi állatmenhely felépí-
téséhez 16 millió forintra lenne 
szükség. Egy év alatt ennek az 
összegnek a fele, 8 millió forint 
gyűlt össze, részben készpénz-
ben, részben pedig természetbe-
ni juttatásokból, például építő-
anyag-felajánlásokból. A rendez-
vényt a Rádió88 mellett lapja-
ink, a Délmagyarország és a Dél-
világ is támogatták. 

Huszonöt esztendős az Odessza Il-es általános iskola 

A fejlődés titka: állandóan mozgásban maradni 
Fennállásának huszonötödik 
évfordulóját ünnepli az újsze-
gcdi Odessza II-cs Általános Is-
kola. Az esemény alkalmából 
kiállításokat, osztálytalálkozó-
kat szerveznek, évkönyvet ad-
nak ki. Mi azonban egy szürke 
hétköznapon jártunk az intéz-
ményben. 

Azt mondják, a kor egy idő után 
nem érdem, hanem állapot. Ne-
gyed század egy ember életében 
nem sok, egy épület azonban már 
megérezheti a közel egy emberül -
tőnyi „létet". A Herke soron, az 
Odessza II-cs Általános Iskolán 
is látszik már az idő vasfoga. Ap-
ró beázások jelzik, hogy néhol 
már nem tökéletes a szigetelés, 
ráadásul az épület egyik szárnya 
bemozdult, amit egy hatalmas re-
pedés, valamint a földtani vizsgá-
latok nyomai jeleznek. 

- A beázás sajnos nem egyedi 
jelenség, a város sok iskolája 
küzd ilyen gonddal - mondja Bo-
tos István igazgató. 

Azonban most az ünneplésnek 
és nem a gondok sorolásának 
van az ideje. Huszonöt éves év-

fordulót ünnepelnek az iskolá-
ban. - Az érdemen már sajnos 
túl vagyunk, az állapotot szeren-
csére még nem értük el - felelte 
az igazgató. - Az iskola nyitott a 
tanulók, a szülők felé, s bátran 
néz szembe a kihívásokkal. 
Igyekszünk mozgásban maradni. 

Amikor megszűnt az orosz 
nyelvoktatás, akkor az iskola az 
elsők között tért át a nyugati 
nyelvek tanítására. - Az egyik 
szülő német szakfordító volt. Ve-
le kezdtük el a tanítást - emléke-
zik vissza a hőskorra Botos Ist-
ván. 

Az iskola megalakulása óta in-
dítanak testnevelés tagozatos 
osztályt, ami olyan sportolóknak 
adta meg az alapokat, mint az 
olimpiai bajnok vízilabdázó, Fo-
dor Rajmund, vagy a Pick-tüzér, 
Kotormán Attila. Azóta, engedve 
a kor szellemének, a testnevelés 
tagozat rekreációval is kibővült. 

Az iskolában sószoba is talál-
ható, valamint pályázati pénzből 
akadálymentcsítő rámpákat is 
kiépítettek. - Tanul nálunk egy 
nyolcadikos kerekes székes kis-
lány, akinek óriási segítség a 

rámpa - mondja Botos István. 
De másban is fejlődik az iskola. 
A szülők-nevelők bálján ugyanis 
évről évre összegyűlik annyi 
pénz, hogy valamilyen fejlesztést 
sikeresen megpályázzanak. így 
növelték a számítógépparkot, 
parkettázták le a tornatermet és 
építettek egy kis játszóteret a 
hátsó udvaron. 

Az iskolaigazgató hozzátette: 
bár a büdzséjük nagyon szűkös, 
nem fenyegeti veszély a működé-
süket. A létszámmal sincsenek 
gondok, évről évre egyre többen 
hozzák gyermekeiket a Herke 
sorra. 

Az évfordulóra nagyon készül 
az iskola. Osztálytalálkozókat 
hívnak össze, évkönyvet szer-
kesztenek a régi dicsőségköny-
vek alapján. - Nehéz szívvel vá-
logatunk huszonöt év eredmé-
nyei között - mondta Annus Er-
zsébet igazgatóhelyettes. - Biz-
tos vagyok benne, hogy örömmel 
fogják kézbe venni a múlt és a je-
len diákjai is, és sikerül vele né-
hány kellemes emléket, szép pil-
lanatot felidézni. 

G. SZ. L. Ami a legfontosabb: a mai diákok is jól érzik magukat iskolájukban. Fotó: Karnok Csaba 


