
Pillanatkép 
induláskor 

Eddig Is ismertük, hisz vagy 
te Egyetemi Színpad produkciói-
ban láttuk, vagy a JATE Klub 
műsorfüzetének illusztrációi lé-
vén beszéltünk róla. Ezentúl 
•zonban még gyakrabban fogjuk 
emlegetni Kormos Tibort, mert 
február 1-től ő lett a JATE Klub 
új vezetője. Magáról, terveiről, 
elképzeléseiről faggattuk. 

— Rajzolsz méa? 
— Sajnos egyre kevesebbet. 

Hallgató koromban még össze 
tudtam egyeztetni a tanulást a 
karikatúrakészítéssel és a szín-
padozással. de mióta dolgozok 
szorít az idő. 

— Mikor végeztél? 
— ö t éve, a Tanárképző Főis-

kola földrajz—rajz szakán. Vég-
zés után foglalkoztam a gondolat-
tal, hogy csak a rajznak élek, 
de később úgy alakultak a dol-
gok, hogy átpártoltam a közmű-
velődés területére. 

— Pontosabban? 
— Üzemi közművelődési egy-

ségben dolgoztam, majd a Ken-
derfonó és Szövőipari Vállalat 
KISZ-klubját vezettem egészen 
idáig. 

— S itt hogy érzed magad? 
— A klubtól eddig sem sza-

kadtam ei. hisz ide jártam elő-
adásra, koncertre, diszkóra, s 
nem egyszer itt léptünk föl az 
Egyetemi Színpaddal is. Szóval, 
eddig azért jöttem ide, hogy ki-
kapcsolódjak, szórakoztassanak, 
most viszont nekem kell máso-
kat szórakoztatni igényesen. Te-
hát, mintegy felülről kell szem-
lélnem a klub működését a ko-
rábbinál jóval objektívebb mó-
don. 

— Az új vezetők nem ritkán 
merő ben új tervekkel jönnek. 
Neked vannak-e új elképzelé-
seid? 

— A klub eddigi műsorpoliti-
ká já t egyszerű klubtagként, 
a gyakorló klubvezetőként is 
jónak találtam. Lényeges mó-
dosítást nem látok szükségesnek 
sem a szervezésben, sem a mű-
corősszeállításban. Amin viszont 
változtatni szeretnék, az a klub 
»profi" jellege. 

— Hogy-hogy profi? 
— Az itt fellépj—bemutatko-

zó együttesek, színészek, képző-
művészek, filmesek kevés kivé-

teltől eltekintve ismert elismert 
művészek voltak. Én a kezdő, 
vagy alig ismert alkotókkal sze-
retném megismertetni a közönsé-
get, mert nem árt ha ismerjük 
az új művésznemzedéket 

— Az eddig bevált, állandó-
sult rendezvények megmaradnak? 

— Ha igény van rájuk, termé-
szetesen. A szekció foglalkozá-
sok zöme például olyan kedvelt, 
hogy értelmetlen dolog lenne 
megszüntetni. Megmarad a pén-
teki diszkó és a szombati Gyöp-
rugi is, bár az utóbbit humorral, 
jazz-zal, filmekkel frissítjük. 
Folytatódnak az éjszakai filmve-
títések is, mert az archív és a 
modern filmek egyaránt népsze-
rűek a hallgatók körében. 

— Üjitás? 
— Űj sorozatot indítunk „Há-

zigazda" elnevezéssel, melynek 
lényege, hogy a kiválasztott há-
zigazda szabja meg saját heté-
nek programját. Tehát az általa 
megjelölt f i lmeket művészéket 
együtteseket mutatjuk be, az ál-
tala megjelölt témakörben hang-
zanak el előadások. Szeretnénk, 
ha ez a kezdeményezés beválna, 
ha megnyerné a közönség tetszé-
sét. 

— Hogyan akarsz informálód-
ni a klubtagok igényei felől? 

— Semmi esetre sem szerve-
zett, vagy adminisztratív formá-
ban. Bárki t bárhol, bármikor 
szívesen meghallgatok, ha a 
klubról, működéséről van szó. 
Ha ez a spontán forma nem len-
ne eredményes, akkor nyílt fó-
rum keretében mérnénk fel az 
igényeket 

— Mikortól üzemet a klub? 
— Február elsejétől műkö-

dünk, de szervezett műsorral 
csak márciusban jelentkezünk. 
A programokról még semmi biz-
tosat nem tudunk mondani, a 
műsorfüzet azonban időben tá-
jékoztatni fogja a közönséget. 
Remélem, a jövőben mindenki 
megtalálja a magának tetsző mű-
sorokat éppúgy, mint az előző 
években. Végezetül, megragadva 
az alkalmat köszöntöm a klub-
tagokat, várva, hogy több JATE-
hallgató lépjen tagjaink sorába, 
mert a jelenlegi 2200 főt kitevő 
tagságból csak 800 diák JATE-s. 

Szeged küldötte 
Nemzetközi Diákköri Konfe-

renciát rendeztek a Novi Sad-i 
egyetemen 1978. december 22-
25. között A szegedi Természet-
tudományi Kar küldötte Felián 
Borbála V. éves vegyészhallgató 
vol t 

— Milyen összetételű volt a 
küldöttgárda? 

— összesen ötvenhármán 
voltunk meghívottak, ebből ti-
zenhármán külföldiek. Országok 
szerint két csehszlovák, két né-
met. három olasz, hat magyar 
hallgató. A magyar delegáció 
tagjai az ELTE-ről, a Műszaki 
Egyetemről és a JATE-ről érkez-
tek A konferencia jellegét leg-
inkább az itthoni TDK-hoz tud-
nám hasonlítani, az eltérések 
mindössze abból adódnak, hogy 
itt a tagság nemzetközi, s hogy 
díjazás, értékelés nem történik. 

— Ki patronálta a konferen-
ciát? 

— A Novi Sad-i Természettu-
dományi Egyetem vállalta a le-
bonyolítást, a szervezést, a tulaj-
donképpeni finanszírozást, azon-
ban a legkülönbözőbb jugoszláv 
vegyipari üzemek vállalták. Gon-
dolom, ezzel magyarázható az 
előkelő szállás és a kitűnő ellá-
tás. 

— Vettél már részt hasonló 
külföldi rendezvényen? 

— Nem. Még soha. ezért vol-
tam kissé megilletődve, mikor 
angol nyelven kellett bemutatni 
munkámat. Az előadások általá-
ban 15—20 percesek voltak, s 
elég nagy koncentrációt igényel-
t e k Utazásomat egyébként dr. 
Raskó János, az IV̂ TA Gáz-reak-
ciókinetikai Kutatócsoport tudo-
mányos munkatársa segítette elő, 
aki a munkámban is támogatott. 

— Miiven munkálatok előzték 
meg dolgozatod összeállítását? 

— Először is másfél hónapos 
méréssorozatot végeztem, amit a 

szakmai tapasztalatok összegzése 
követett. Készülő szakdolgozatom 
szempontjából is hasznos volt 
ez a munka, mert a végzett mé-
rések annak kis részét képezik. 

— Milyen témakörből készül-
tél? 

— Az általam végzett mérések 
a környezetvédelemmel kapcso-
latosak Dolgozatom a kipufogó-
gázban levő NO és CO vizsgála-
tára vonatkozott Pontosabban 
olyan katalizátor kiválasztására, 
amely ezeket a gázokat nem 
mérgező termékké, tehát nitro-
génné és széndioxiddá alakítja. 
Ez kutatásaimnak gyakorlati cél-
ja. 

— Milyen helyet foglaltak el 
r magyarok ebben a nemzetközi 
mezőnyben? 

— Sainos. ezt nem tudtam 
megítélni. A résztvevők olyan 
alapossággal mélvültek el szak-
terül »tűkben. ho<íy ezt szinte le-
hetetlen elbírálni. Az minden 
esetre elmondható, hogy precíz, 
módszeresen végzett munkála-
tokról számoltak be az előadók. 

— Hallgattál-e valami rendkí-
vüli előadást? 

— Iaen. Pavle Savic. a Jugo-
szláv Tudománvos Akadémia el-
nöke is résztvett a konferencián. 
Előadásában az é-dtestek kerin-
gésének e rede t rő l szólt, rendkí-
vüli felkészültséggel és szug-
geszcióval. 

— Utolsó éves vagy Miiven 
elíképzel^eid vannak a jövődről ' 

— Hát elég bizonytalanok. 
Szeretnék Szegeden maradni, de 
nem sok reménvt fűzök a siker-
hez. Mindenesetre me"várom a 
pályásatokat, talán találok vala-
mi 1ó állást. Továbbra is kutató-
munkával szeretnék foglalkozni, 
bár ez, jelentős mértékben függ 
leendő munkahelyem jellegétől 

GEER 

Leleményesség és akarat 
Evekkel ezelőtt szinte vala-

mennyi felsőoktatási intézmé-
nyünk vezetősége arra töreke-
dett, hogy jó színvonalú és a 
hallgatók között kedvelt KISZ, 
vagy ifjúsági klubot hozzon lét-
re. A törekvés legtöbb helyen 
megfelelő eredményt hozott, né-
hol azonban sikertelen próbál-
kozásnak tűn t Ezekhez hasonló-
an küzdött létével hosszú ideié a 
Szegcdi Juhász Gyula Tanárkép-

JUHÁSZ GYULA 
TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA 

ző Főiskola klubja is. Kezdetben 
rendtartási, szervezési problé-
mák jelentkeztek, később viszont 
a műsorok színvonala hagyott 
kívánnivalót maga után. míg vé-
gül a jelenlegi Tamási Áron klub 
vezetői már a hallgatók Igényes 
szórakoztatását és jó közérzetük 
biztosítását tűzték kl célul. Bár 
rendezvényeik látogatottsága, 
kedvel tsége még nem vethető 
össze például a Tudományegye-

tem KISZ klubjával, mégis je-
lentős eredményekről, fejlődés-
ről számolhatunk be. 

Azok a főiskolások, akik ko-
rábban nem szívesen jártak el a 
műsorokra, most állandó tájé-
koztatást várnak az előadásokról, 
a vetítésekről, az előadói estek-
ről. S hogy a klub vezetője és a 
közművelődé"! titkár mennyire 
fontosnak tartják az Igények ki-
elégítését, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az 1978. októbere óta 
megjelenő műsorfüzet. A köz-
művelődési titkárság által kia-
dott, havonta megjelenő tájékoz-
tató jelentősége egyrészt abban 
áll, hogy egy helven me"talál-
hatja az érdeklődő a -főiskola 
összes rendezvényeinek időpont-
ját és helyét másrészt, hogy 
előállítási költsége minimális. A 
főiskolai KISZ-szervezet ugya-
nis kollektív szerződést kötött a 
Szegedi Nyomda KTSZ-szerveze-
tével, melynek értelmében a fő-
iskola kapja a műsorfüzeteket s 
cserébe műsorait rendezvényeit 
adja tovább a Nyomda KlSZ-fi-
ataljainak. Emellett korrepetá-
lással segíti az ott dolgozó szak-
munkástanulókat és a magukat 
továbhképző fiatalokat. Így tehát 
mindkét fél Jól jár, kölcsönösen 
segítik egymást. 

A főiskola KTSZ vezetőségének 
és Közművelődési Titkárságának 
leleményessége, határozottsága 
azonban nemcsak e téren mutat-
kozik meg. Evek óta vitás kér-
dés, kié legyen az ú j fűtőköz-
pont beindulásával felszabaduló 
alagsori helvisé? — az irattáré, 
vagy a Tamási Aron klubbé. A 
választ végül is a főiskolai hall-
gatók „erőszakolták" ki. Már az 
Ifjúsági parlamenten e'őteHesz-
tette a KISZ-titkár a KISZ-bi-

zottság és a közművelődési tit-
kárság által kidolgozott tervja-
vaslatot, amelyben a rendelke-
zésre álló területet megosztották 
a klub és az Irattár között. Ér-
demleges választ azonban e fó-
rumon nem kaptak a lelkes ter-
vezők. De nem csüggedtek, javas-
latukat ismét az állami vezetés 
elé terjesztették és támogatásu-
kat kértén. Ezzei egyidejűleg 
tervük kivitelezhetőségét is fe-
lülvizsgáltatták a tervező válla-
lat mérnökeivel, akik az igenlő 
válasz mellett a várható építési 
költségeket is közölték. Az ösz-
szeg nem kevés — megközelítően 
egymillió for in t Érthető, hogy 
mind az állami vezetők, mind a 
hallgatók összevonták szemöldö-
küket a szám hallatán, de a lel-
kes csapat továbbra is kitartott 
— annak ellenére is, hogy az 
anyagi fedezetet nekik maguk-
nak kell megteremteni. 

A hallgatói képviselet tehát 
úgy döntött, társadalmi munká-
val szerzik meg az összeg jelen-
tős részét, s a fennmaradó költ-
ségek fedezéséhez illetékes szer-
vektől kérnek támogatást 

A kezdeményezést dicséret Il-
leti, mert az igazi, a kollektív 
összefogást példázza. Annál is 
inkább, mert azok a hallgatók, 
akik jelenleg legjobb szószólói az 
ügynek, talán már élvezni sem 
tudják munkájuk eredményét — 
mire megvalósul a terv, ők már 
befejezik főiskolai tanulmánya-
ika t A terv megvalósításához 
kellő kitartást, energiát és segít-
tőkész fiatalokat kívánunk re-
mélve, hogy minden hallgató 
részt vesz majd a költségeket 
megteremtő társadalmi munká-
ban. 

6 . R. 

Kiváló Kórus 
A Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola Női Kara elmúlt évi 
szerepléséért elnyerte a Magyar 
Rádió Kiváló Kórusa megtisztelő 
címet. A dr. Mihálka György ve-
zette kórus képviseletében Somo-
gyi Klára, az énekkar vezetőségi 
tagja vette át az elismerést kife-
jező oklevelet február 11-én Bu-
dapesten, dr. Faludi Rezsőtől, a 
Magyar Rádió zenei osztályának 
vezetőjétőL 

Látomás... 

mmm 
KÖNYVTÁR 

A főiskolások és a Jogászok al-
' kotta — antik irodalomra kiéhe-

zett — közönség nagy érdeklő-
déssel hallgatta másfél óráig. 
Haumann Péter: Szókratész védő-
beszédét adta elő. Először gondol-
koztam, színházban vagyok-e, a 
pódium színpadon hallom-e az 
előadást? Ezt azonban kizárta a 
helyszín, a Juhász Gyula Tanár-
kéoző Főiskola dísztermében vol-
tunk. Akiknek nem jutott jegy, 
„egvtömegként" tódult a terembe. 
Végül is a dobogó szélén találtak 
helyet. Lélegzethez is alig jutot-
tunk. Haumann meggyőzött min-
ket, athéni polgárokat, kik hall-
gattuk a védőbeszédet. A nehéz 
darabot feloldó beszélgetés kö-
vette, jóval 11 óra után fejező-
dött be a kérdések áradata . . . 

Földrajzi előadó, egy üveg pa-
radicsomital és a cseppet sem fá-
radt művész, valamint a bóbis-
koló cikkíró. Kép az előadás 
után. 

— Miért egyetemistáknak, fő-
iskolásoknak mondta el Szókra-
tész védőbeszédét? — kérdezem 
először. 

— Mert Igénylik. Ezt nem ta-
nítják *ehol, pedig tanulságos 
lenne. Nemcsak a jogászoknak je-

lentett élményt, hanem űgy vé-
lem mindenkinek. El lehet gon-
dolkodni, akár hetekig is. 

— Milyen véleménye alakult M 
a diákközönségről? 

— Inspiráló vol t Biztosan ha-
tásosabb vol t mintha csak öt 
embernek mondtam volna. Az az 
igazság, hogy több szünetet kel-
lene tartani, a gondolatokat mé-
lyen átélni. A közönség ennek el-
lenére nem volt izgága. Figyel-
mesek és mondhatom: hálásak. 

— Az előadás után közel két-
órás beszélgetés következett. Ezt 
szükségesnek véli? 

— Az eddigi negyven előadás 
közül talán három után nem volt 
beszélgetés. A közönség helyben 
marad, én a színpadon állok, te-
hát további együttlétre még szük-
ség van. Ez már szokássá vá l t én 
szívesen egvütt vagvok az érdek-
lődd közönséggel, diákokkal. 

Örömmel és készségesen beszél-
getnék még tovább, ha az Idő 
nem szorítana Az óra mutatója 
azonban éjfél felé halad. Tolako-
dás lenne tovább fenntartani az 
előadástól megfáradt kérdések-
kel ostromlott művészt Elköszö-
nünk egymástól. 

— borzák — 

Földrajzkutatók új tanulmánykötete 
Az Acta Geographica 1918, a 

földrajzi tanszékek legújabb ki-
adványa 13 szerző kutatási ered-
ményeiről ad számot Az orosz, 
angol, illetve német nyelven 
közzétett tanulmányok a termé-
szeti és gazdasági földrajz té-
máinak széles skáláját ölelik 
fel, melyek közül néhányan az 
alaokutatás körébe tartoznak, 
számos elemzés pedig a gyakor-
lathoz lazábban, vagy szorosab-
ban kancsolódó eredménynek 
ad nyilvánosságot. A mintegy 140 
oldal terjedelmű, gazdagon 
illusztrált tanulmánykötet első 
cikkének szerzője Krajkó Gyu-
la, aki Szeged fejlődésének fő 
*endenclá't a sze<?°d| aa-tinm"-
ráció múltbeli sajátosságait és 
fejlődési perspektíváját mutat-
ja be. 

Abonyi Gyuláné: Élelmiszer-
gazdaságunk regionális fe jődé-
sének és fejlesztésének néhány 
kérdése című tanulmánya az 
élelmiszergazdaság regionális 
fejlődését vizsgálja a komplex 

területi fejlődés szemszögéből. 
A grafikus ábrázolás néhány úl 
eleme című munkájában Abonyi 
Gyuláné a korszerű számítógépes 
módszerek ábrázolást eljárásai-
nak körét gazdagítja. 

A falusi ipar főbb sajátossága-
lt Barta Györgyi tanulmánya 
mutatja be. Tóth József és Ra-
konczai János munkája Békés-
csaba—Gyula—Békés térségének 
koordinált környezetgazdálkodá-
sának szükségeségét bizonyítja. 

Krajkó Gyula és Abonyi Gyu-
láné: A gazdasági körzetek taxo-
nómiai felépítése és kapcso'ata a 
regionális tervezéssel című dol-
gozata a körzetkutatás elméleti 
eredményeinek gyakorlati hasz-
nosítási lehetőségeit tár ja fel 
Mészáros Rezső és Rudi József 
tanulmánya a természeti adott-
ságok néhány elemének gazdasá-
gi földrajzi értékelését adja a 
Dél-Alföld példáján. 

Német Ferenc a kiskunhalasi 
mikrokörzet munkaerőmozgásá-

nak sajátos jellemzőit mutatja 
be. Jakucs László: Fizikai, föld-
rajzi és geológiai szempontok 
i magvarországi Dél-Alföld szén-
hidrogén kincsének felkutatásá-
hoz című tanulmány pedig a 
természeti-földrajz szintetizáld 
tevékenységének népgazdasági 
jelentőségét tár ja fel. 

Andó Mihály tanulmánya a 
DK-Alföld felszíni vizeinek fizi-
kai, földrajzi problémáit elemzi. 
A szerző másik munkájában a 
természeti adottságoknak a gaz-
dasági fejlődésben betöltött sze-
-epét mutatja be a DK-AlföH 
példáján. Fehér József munkája 
a Magvar Alföld gázos vizű ár-
tézi kútjaival kapcsolatos vizs-
gálatainak eredményeiről ad szá-
mot. 

Mezősi Gábor és Bárány Ilona: 
Karsztmorfometrikus vizsgála-
tok az Agg'eleki hegységen cí-
-nű tanulmánya »edig a ka-szto-
sodási korrózió fel'ételét e'emzi 
a klimatikus hatótényezők olda-
láról. 


