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Az emberi kapcsolatok fontossága
A z Egyetem portréinterjúiban legtöbbször oktatókat mutatunk be a z olvasóknak. Pedig az S Z T E körein belül nem
csak ők végeznek fontos m u n k á t A hatalmas oktatási intézmény sikeres működéséhez nagyban hozzájárulnak
azok a dolgozók is, akiknek nem, vagy
nem elsődleges feladata az oktatás. Tiszai Károlyné a Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság munkatársa, osztályvezető-helyettes a Bér- és Munkaügyi Főosztályon. Pályafutását a felsőoktatásban még a J u h á s z Gyula Tanárképző
Főiskolán kezdte. Kevesen tudják róla,
hogy immár harminc éve végzi a munkáját itt Szegeden, töretlen lelkesedéssel.
- Be kell valljam őszintén, gondban voltam,
amikorfelkészültem erre az interjúra. Egyetemi
oktatókról sokkal könnyebb információkat szerezi, adatokat letölteni
az internetről. Sokuk neve ismerősen
cseng bármely hallgató fülében. Nem
ilyen egyszerű a helyzet a felsőoktatási dolgozókkal.
- Magamról azt mondhatom el,
hogy vasutas családban születtem Pusztaszabolcson, de gyermekkori éveimet Ercsiben töltöttem. Édesapám vasutas volt,
édesanyám a háztartásban dolgozott. Négyen voltunk testvérek,
én voltam a legkisebb. Édesanyám néha eljárt napszámba
dolgozni, hogy egy kis keresetkiegészítést tudjon előteremteni
a vasutas-fizetés mellé. Testvéreim szerencsésebb helyzetben
voltak a tanulás szempontjából,
mint én, mivel szüleim még fiatalok voltak, tudták fizetni az ő
tanulmányaikat. Mire azonban
rám került volna a sor, hogy továbbtanuljak, addigra ötven évesek lettek. így hát nem is gon-

dolhattam arra, hogy nappali tagozaton valamilyen iskolába beiratkozzam. El kellett
menjek dolgozni. Tizenöt éves voltam ekkor. Ercsiből az emberek mind Pestre jártak dolgozni. Harmincöt kilométerre van
ez a település Budapesttől. Munkát én is a
Kamaraerdei Szociális Otthonban kaptam.
Még mindig előttem van az a jelenet, amikor édesapám a kezemet fogva átadott az
ottani igazgatónak azokkal a szavakkal,
hogy magára bízom a lányomat, vigyázzon
rá. Ez tényleg így is történt. Kis falusi lányként nehéz helyzetben voltam. Ercsinek
akkoriban mintegy tízezer lakosa volt, és
teljesen más emberek éltek ott, mint egy
nagyvárosban. Kiderült aztán, hogy nagyon
jó helyre kerültem. A szociális otthonban
nagyon sok idős ember élt. Sokat tanultam
ezektől az emberektől, élettapasztalatot,

szeretetet, törődést, minden jót, amit csak
egy ember kaphat. Ezért van az, hogy én
még most is hálás szívvel gondolok vissza
rájuk. Időközben új lehetőségek nyíltak
előttem, amelyeket sikerült is kihasználnom. Tovább tudtam tanulni. Ekkor iratkoztam be a gimnáziumba. A szociális otthonban nagyon aktív volt az idősek
csapata. Szerveztünk „Ki mit tud"-okat.
Ezeken a rendezvényeken az ország minden részéből érkező idős emberek szerepeltek. Nagyon aktív kulturális élet bontakozott ki ebben a kis közösségben. Ennek
volt köszönhető, hogy kapcsolatokat kerestem és tudtam is kiépíteni más intézményekkel. Később jelentkeztem a jogi előkészítőre is, de aztán közbejött a szerelem.
Ekkor voltam húsz éves és eljöttem Szegedre, itt mentem férjhez. A párom építész
technikus volt, majd később elvégezte a műszaki főiskolát.
Két gyerekünk született, egy
fiú és egy kislány. Mindezek
közben folytattam a tanulmányaimat is. Elvégeztem a közgazdasági szakközépiskolát.
1975-ben az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egy álláshirdetést jelentetett meg.
Ekkor azonban még nem tudtam, hogy erről az intézményről
van szó, mert egy jeligés hirdetésre válaszoltam. A szegedi
szociális otthon nagyon messze
volt a lakhelyemtől, és mint kiderült, az új munkahely ebből a
szempontból is ideális volt számomra. Harminc éve immár,
hogy a Tanárképző Főiskolán,
illetve a Szegedi Tudományegyetemen dolgozom. Pénztárosként kezdtem az itteni pályafutásomat. Ennek nagyon
örültem, mert személyes kapcsolatba kerültem a dolgozókkal és a hallgatókkal is. Nagyon
folytatás a 2. oldalon =>
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jó volt egy fiatalos közegben is dolgozni,
más volt, változatosabb, mint a szociális otthon. A fiatalok teljesen más értékrendben
gondolkoznak. Nagyon jó munkatársi közösség alakult ki a főiskolán. Az akkori
igazgatónő, Bereczkiné nagyon szigorú vezető hírében állt. Az ifjabb korosztály bizonyára nemigen emlékszik rá, ő volt a főnökasszonyom. A saját erejéből igyekezett
elérni céljait és engem is nagyon keményen megtanított dolgozni. Persze mindenki mást is, aki a környezetében tevékenykedett. Azt a mondatot, hogy „Nem
tudom.", nem ismerte. Az irodájába senki
nem tehette be a lábát úgy, hogy nem nézett utána egy adott probléma
megoldásának. A Gazdasági
Hivatalban akkoriban volt egy
szabály: aki az államháztartásban dolgozott, annak el kellett végeznie egy államháztartási könyvelői iskolát, ahol
megtanultuk a költségvetés
tervezését, beszámoló-készítést és egyéb pénzügyi ismereteket szereztünk. Majd
munkaügyi, személyügyi,
TB-s, adótanácsadói felsőfokú
végzettséget szereztem, majd
egy főiskolai diplomát. Időközben a főiskolán gazdasági
igazgató váltás volt, Marsiné Ildikó fölterjesztésére a Főiskolai Tanácstól főiskolai
főtanácsosi címet kaptam. Erre én nagyon
büszke voltam, mert ez igen ritka eseménynek számított. A GH- ban szinte
majdnem minden munkakörben dolgoztam, ami gazdasági-humánpolitikai ügyintézéssel kapcsolatos. Pénztárban kezdtem,
a végén bér- és munkaügyi csoportvezető
lettem, majd osztályvezető. Nagyon jól
éreztem magam, tettem a dolgom, azt hittem, hogy a nyugdíjkorhatárig biztos helyem lesz. Evek óta téma volt az integráció
kérdése, de valahogy nem vettem komolyan 2000-ig. Nem igazán hittem a megvalósításában. Ebben az időszakban sokféle
jelentést készítettünk a minisztériumoknak, a Világbanknak, majd megint egy kis
szünet következett. 2001 szilvesztere előtt
egy pár nappal Tráser főigazgató úr értesített bennünket arról, hogy január elsején
itt kezdünk az Olajos Házban. Egy kis szorongással és félelemmel a szívemben vártam az év elejét. Ilyen korban újra nulláról
indulni, újra bizonyítani nagyon nehéz feladat. Egy tejesen más közösségbe kellett
beilleszkednem. A főosztályon harmincan
vagyunk, a kollektíva az előző öt intéz-

mény dolgozóiból tevődik össze. Ennek ellenére véleményem szerint nagyon jó társasággá alakultunk. Úgy érzem, hogy feladataim is nagyon sokrétűek. Munkám
során foglalkoztam polgári szolgálatos fiatalokkal egészen addig, amíg ezt a rendszert
meg nem szüntették. A Munkaügyi Központ által támogatott dolgozókkal kapcsolatos ügyeket bonyolítom le csakúgy, mint
egyetemi szinten a nyugdíj-előkészítéseket, nyugdíjazásokat, ezek kapcsán felmerülő ügyeiket intézem, és még sok egyéb
feladatom van. Úgy gondolom, sikerült újra megtalálnom a helyemet, mindig jó érzéssel tudok bejönni dolgozni.

tos, hogy a mai diákok szabadabbak. Másfelől viszont meg is követelik azt, hogy a tanáraik hasznos információkkal lássák el
őket. Nem tudom, hogy a többi oktatónak
mi a tapasztalata, de szerintem a hallgatók
egészen nyitottá váltak új dolgokra és szerencsére a tanárok is partnerként kezelik
őket ebben. A hivatali munkakörömben is
megvan a kapcsolatom a fiatalabb korosztállyal. Örömmel tölt el, ha például egy polgári szolgálatos fiatalembert sikerült elhelyezni valamelyik karon. Sok esetben
előfordult, hogy a polgári szolgálat letelte
után ottmaradtak a karon tanársegédként,
tudományos munkatársként, vagy akár
csak a karbantartó műhely
dolgozójaként. Úgy érzem,
hogy ezeket az embereket be
is fogadta az egyetem. Nagyon sokat számít, hogy ki
hogyan dolgozik, mennyire
becsüli meg a helyét. Sajnos
negatív tapasztalataim is vannak. Valaki éppen hogy csak
benézett, hogy dolgozzon, de
aztán már el is tűnt. Ilyen is
előfordult.

„Nagyon jól esett hogy mint a
Közalkalmazotti Tanács tagja,
a legutóbbi választáson egy híján 1800 szavazatot kaptam.
Gondolom, ez annak is köszönhető, hogy egyre több munkatárssal kerülök kapcsolatba/'

— A széles körű feladatok mellett
Ön a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezetének, valamint a
- Kiderült, hogy Ön igen sokáig dolgozott a Ta- Közalkalmazotti Tanácsnak is tagja. Beszélne
nárképző Főiskolán. Az eltelt idő alatt mennyit nekünk az ott végzett munkájáról?
változott az intézmény légköre?
- Nagyon jól esett, hogy mint a Közalkal- A tanárképzőről nagyon jó dolgokat tu- mazotti Tanács tagja, a legutóbbi választádok elmondani. Akár úgy is fogalmazhat- son egy híján 1800 szavazatot kaptam.
nék, hogy második szerelmem volt. Le- Gondolom, ez annak is köszönhető, hogy
het, hogy furcsán hangzik, de ha elsétálok egyre több munkatárssal kerülök kapcsoa főbejárat előtt, még most is megdobog a latba. Voltam főiskolai és egyetemi tanácsszívem. Ilyenkor természetesen jól esik tag egyaránt. Azt gondolom, az is oka lehet
visszagondolni az ottani hallgatókra is. ennek az eredménynek, hogy az én munPénztáros koromban az ösztöndíjakat még kám, magánéletem, közösségi életem során
a pénztárban lehetett felvenni. A válasz- valahogy mindig az emberi kapcsolatok
tott csoportvezetők kapták meg ezt a fel- voltak a legfontosabbak. Ezek nélkül nem
adatot, akik odajöttek hozzám és elvitték ment volna a dolog. Én egyedül nem tuda pénzt. Amióta bejött ez a nagy számító- tam volna végezni így a munkámat, ha nem
gépes rendszer és folyószámlára utaljuk az segít a környezet, ugyanis csapatmunka az,
ösztöndíjakat, azóta a személyközpontú amit mi csinálunk. Én pedig olyan szerenkapcsolattartás egy kicsit csorbát szenve- csés helyzetben voltam, hogy nagyszerű
dett. Sajnálom azt, hogy így ritkán kerü- vezetőim, munkatársaim voltak mindig.
lünk munkakapcsolatba a hallgatókkal. Hiába vagyok én akármilyen kiváló, egyeViszont szerencsés helyzetben vagyok, dül én nem sokat tehetek. Mint szakszeramiért oktatói minőségben is jelen lehe- vezeti tag, meghívnak bizalmi testületi értek a főiskolán. Társadalombiztosítási tekezletekre, ahol igyekszem válaszolni a
alapismereteket tanítok a hallgatóknak. felmerülő kérdésekre. Munkaiigyesként
Meglepő, hogy a hallgatók mennyire meg- nem tudok közömbösen elmenni olyan
változtak. Nincs tapasztalatom arról, hogy dolgok mellett, amelyeket másként, jobrégebben milyenek voltak az órák, de biz- ban is lehetne csinálni.
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- Mennyire tekinti eredményesnek ezt a munkát? adott témakörbe, és ezek figyelembevételével összeállítom az előadások anyagát.
- Volt egy időszak, amikor az állami vezetés Aktualitásokat tartalmazó jegyzetként, maés a szakszervezet nem volt túl jó viszony- gam által megírt jegyzetből tudnak a hallban. Ez függött persze az adott vezetéstől gatók felkészülni. Ügy gondolom, az érdeis. Megjegyzem, a főiskolán ez szerencsére kes témákkal nem nehéz fenntartani a
másképpen alakult. Akármelyik főigazga- diákok érdeklődését, de ez egy kicsit több
tót nézem, elmondhatom, hogy mindig fi- felkészülést igényel. Az előadások előtt én
gyelembe vette a szakszervezeti titkár vé- is több órát készülök, így merek csak kiállleményét is a döntéshozatal során. Most már ni a hallgatóság elé.
úgy tűnik, hogy egyetemi szinten is komolyabb szava van a szakszervezetnek, azt hi- - Itt, az irodában hogyan zajlik egy munkaszem, ebben szerepe van az Európai Uniós napja?
tagságunknak is. Az Egyetemi Tanácsban a
dolgozókat érintő kérdésekben nagyon fon- - Előzetes bejelentkezés alapján érkeznek
tos a szakszervezeti titkár véleménye is. Úgy az ügyfelek, akik a nyugdíj-előkészítésüérzem, az érdekképviselet véleménye komoly tényezővé vált az egész
egyetemen, ami nagyon jó dolog,
hiszen - mint ahogy már említettem - közömbösen nem lehet elmenni bizonyos dolgok mellett.

- Mi történik a munkaidő leteltével?
- Minden héten eljárok jógázni, sosem hagyom ki, nagyon szeretem. Mellékállásban
is dolgozom a Hittudományi Főiskolán irodavezetőként. Otthon vár a kert, ezen kívül nagyon szeretek varrogatni. Hétvégenként meglátogat a családom. A fiaméknál
van két unoka, ők minden hétvégén eljönnek hozzám. Kevés időm marad például olvasásra. Ha majd egyszer nyugdíjba vonulok, már sorba raktam egy polcon a
könyveket, amelyeket el szeretnék majd
olvasni. Elkezdem a polc egyik végén, és
sorban elolvasom mindet. Emellett szeretek színházba járni egy jó kis baráti társasággal. Van bérletem, mert ha
nem veszem meg, nem tudok
eljutni az előadásokra. Nagyon
szeretek utazni is. Régen a Földrajz Tanszékkel eljutottam a
Lipari-szigetekre, megnéztük a
vulkánokat. Az én feladatom az
volt, hogy a hallgatóknak elkészítsem az ennivalót. Minden
napra be volt osztva mellém néhány diák, akik s e g í t e t t e k

De Kiderült számomra, hogy
mást jelent valakivel
egy-egy mondatot beszélni,
- Nagy szükség is van erre a munkámint kiállni a hallgatók elé
ra, szerte az országban a bizonytalan
anyagi helyzetű egyetemek elbocsátásoés előadást tartani.
kat fontolgatnak, amely komolyan
érinti a felsőoktatási dolgozókat is.
- Nagyon bízom benne, hogy ez a lépés a
Szegedi Tudományegyetemen még várat
magára. A gazdasági főigazgató úr többször
hangsúlyozta, hogy egyelőre nincsenek
tervbe véve létszámleépítések. Úgy gondolom, az egyetem gazdasági helyzete stabilnak mondható, továbbá próbál többféle
módon is pénzt megtakarítani. Véleményem szerint az elbocsátások réme még
nem fenyeget. Persze az ember nem ülhet
nyugodtan a babérjain, mivel a születendőben lévő új felsőoktatási törvény bevezetése komoly változtatások elé állíthatja az
egyetemet. De ez még a jövő zenéje.
- Említette azt, hogy oktatóként is dolgozik. Ebben a munkakörben milyen tapasztalatokat sikerült szerezni?
- Hogy őszinte legyek, én azt hittem, nekem nem lesz ilyen nehéz. De kiderült számomra, hogy mást jelent valakivel egy-egy
mondatot beszélni, mint kiállni a hallgatók
elé és előadást tartani. Ráadásul a társadalombiztosítás témaköre napról napra változó tényanyag. Mindig képben kell lennem
a változásokat illetően. Azt is meg kell tapasztalni, mi az a téma, ami a hallgatókat
inkább érdekli. Először felmérem, ki miről
szeretne hallani, aztán beillesztem a meg-

ket szeretnék elintézni. Egy ilyen szolgálati idő elismertetése bizonyos esetekben
több órát is igénybe vesz. 1992-ben megszüntették a munkakönyv rendszerét és azóta nincs sehol nyoma annak, hogy ki hol
dolgozott. Ha valakinek a szolgálati idejét
szeretném összeszámolni, akkor le kell írnom, hol vannak időhézagok, amelyeket az
ügyfél nem tud munkaviszonnyal igazolni.
A Nyugdíjintézet összeszámítása után még
egyszer találkoznunk kell, hogy megbeszélhessük azt, hogy mikor és milyen feltételek mellett tud, illetve érdemes elmenni
nyugdíjba a dolgozó. Volt olyan napom,
hogy öt-hat ügyféllel is foglalkoznom kellett. Eközben folyamatosan csörög a telefon. Mindezek mellett készíteni kell a
költségvetést, a létszámnyilvántartást és
még számos egyéb feladat intézkedésre
vár. Nem szoktam unatkozni, de örülök is
ennek. Amikor az integráció első napjait éltük 2001-ben, a számítógépes hálózat még
nem működött. Azokban a napokban egyszerűen nem tudtam magammal mit kezdeni. Már minden kezembe akadó jogszabályt, közlönyt elolvastam. Borzasztó érzés
volt, hogy az ember nem tud rendesen dolgozni. Az ország társintézményeivel folyamatos munkakapcsolatban vagyunk, tanácsokat adunk egymásnak, egy-egy új
intézkedésnél kialakítjuk véleményünket,
segítjük egymást.

krumplit pucolni, kenyeret "szelni, konzerveket nyitogatni. Hobbim a kőzetgyűjtés.
Több gyűjtőútra eljutottam, köztük Marokkóba is. Innen sikerült hazahoznom a
Sivatag Rózsáját. Spanyolországba, Hollandiába, a Skandináv országokba, majd Németországba is eljutottam. Elég sokfelé
megfordultam a világban. A vitrinem otthon, amiben az összegyűjtött kőzeteimet
tartom, nagy becsben van. A közeljövőben
tervezek egy erdélyi utat, ahová elviszem a
nagyobbik unokámat is. Megígértem neki,
hogy ha tíz éves lesz, elviszem kőzeteket
gyűjteni. Egy sóbányát is meg fogunk nézni, amihez már veszi a kalapácsot, várja az
utazást.
- Egyéb tervek a jövőre nézve?
- Tervem az, hogy egy ideig még szeretnék
dolgozni mindaddig, amíg úgy érzem, hogy
el tudom látni a feladataimat. Továbbra is
szeretnék tanítani, hiszen szerintem ez egy
nagyon izgalmas dolog. A kis imádott unokáimnak pedig szeretnék valamit a „Mamiból" átadni, valami maradandót, hasznosat.
Szeretném továbbra is egy kicsit egyengetni az útjukat. Nagyon nagy terveim nincsenek, ha az előbbieket sikerül megvalósítani, az már nagyon jó lesz.
Hajdú Péter

egyeteme
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Összefoglaló a 2005. évi
felsőoktatási jelentkezésekről
2005. f e b r u á r 15-ig mintegy 150 e z e r
j e l e n t k e z ő adott be több m i n t 380
e z e r j e l e n t k e z é s i lapot a z egyetemekr e és f ő i s k o l á k r a . A jelentkezési lapok egy r é s z e m á r e l e k t r o n i k u s a n érk e z e t t be a felvételi i r o d á h o z , de a
j e l e n t k e z ő k többsége idén még a h a g y o m á n y o s j e l e n t k e z é s i t e c h n i k á t választotta. A beérkezett központi jel e n t k e z é s i l a p o k mintegy 9 7 % - á t a z
O r s z á g o s F e l s ő o k t a t á s i Felvételi Irod a m á r rögzítette, k b . 6 e z e r o l y a n j e l e n t k e z é s i l a p é r k e z e t t , a m e l y n é l valamilyen h i á n y o s s á g vagy h i b a v a n ,
így e z e k k o r r e k c i ó j a és feldolgozása
még folyamatban van.
A 2005-ben beérkezett 150 ezer jelentkezési lap mintegy 10 %-kal kevesebb, mint 2004-ben, ugyanakkor a jelentkezések száma bizonyos területeken
nőtt, illetve sokkal kisebb m é n é k b e n

csökkent, mint a jelentkezőké. A tanulóviszonnyal rendelkező érettségizők
száma 2005-ben mintegy 93 ezer fő. Az
eddig feldolgozott adatok alapján a jelentkezők számában mutatkozó 10 %-os
csökkenéssel szemben a beadott jelentkezések száma csak 3-4 %-kal csökkent.
Ez azt jelenti, hogy a jelentkezők éltek
azzal a lehetőséggel, hogy több helyre
adhatják be a jelentkezési lapjukat.
2004-ben egy jelentkező átlagosan valamivel több mint 2 jelentkezési lapot
adott be, 2005-ben viszont egy jelentkező közel három lapot küldött be a megadott határidőig. A jelentkezők számának
csökkenése elsősorban arra vezethető
vissza, hogy az elmúlt években a felsőoktatási intézmények a továbbtanulásra alkalmas, jó felkészültségű pályázókat
többségükben felvették államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésre.
Ennek következtében csökkent azok-

nak a száma, akik azért jelentkeztek újra felsőoktatási intézménybe, mert az
előző években nem sikerült bekerülniük. Első oklevelének megszerzéséért kíván tanulni mintegy 120 ezer pályázó,
ők közel 340 ezer jelentkezést adtak be.
Ez azt jelenti, hogy több mint 10 %-kal
kevesebb jelentkező van, mint 2004ben, viszont a jelentkezések száma közel azonos a tavalyival. A felsőfokú végz e t t s é g ű e k közül mintegy 13 e z r e n
kívánják a második vagy sokadik oklev e l ü k e t megszerezni, és t ö b b m i n t
7 ezer főiskolai végzettségű pályázó jelentkezett kiegészítő képzésre, hogy
egyetemi végzettséget szerezzen. A felsőfokú végzettségűek számára hirdetett
k é p z é s e k közül a levelező tagozatos
képzések évek óta a legnépszerűbbek,
oda idén is közel annyian jelentkeztek,
mint az elmúlt években.
(forrás: OM)

Akkreditált nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák
akkreditált képző intézményünkben,

az ILS Szeged Nyelviskolában
Végét vetik a zenének,
S hazamennek a legények.
[Petőd Sándoc. 1823-1849)

Foiskolasok
a Szegedi Universitasban
Alapítvány

A

Vigyázz! Egyetemisták!

• Szeged egyetlen ISO 9001:2001 tanúsított
nyelviskolája
• a tanfolyamok 30%-a az SZJA-ból
jóváírható
• áfamentes nyelvvizsgák és tanfolyamok
• bejelentett angol Pitman vizsgahely
• szóbeli, írásbeli angol PITMAN üzleti
nyelvvizsgák
• bejelentett német GOETHE vizsgahely
• nemzetközi díjas vizsgahely

HALLGATÓI BOLT
I L S Szeged Nyelviskola Kft.
Akkreditációs lajstromszám: 0427

e

Nosce tempus opportunum
(Pitakosz, ie. 600.)

6720 Szeged,
Victor H u g ó u. 6.
Tel.: 62/420-595
Nyitva tartás:
H-Cs: 8 . 0 0 - 18.00,
P: 8 . 0 0 - 12.00
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Külügyi ügyek
Karai Gábor a Szegedi Élelmiszeripari
Főiskolai Kar hallgatójaként hosszú
ideje r é s z t vesz a z ö n k o r m á n y z a t i
ügyek intézésében kari és egyetemi
szinten egyaránt. Most, mint a z Egyetemi Hallgatói Ö n k o r m á n y z a t Külügyi
Bizottságának ú j o n n a n kinevezett elnökét szólaltathatjuk meg. Megkértük,
beszéljen egy kicsit saját magáról, valamint mutassa be a bizottság működését.
- Hogyan kerültél az egyetemre?
- Két helyre adtam be a jelentkezésemet.
Az egyik az állatorvosi képzés volt, amiről
végül lemaradtam. A második helyen megjelölt intézmény a Szegedi Élelmiszeripari
Főiskolai Kar volt. Élelmiszertechnológusmérnök szakon szereztem meg az első diplomámat 2003-ban. Jelenleg élelmiszeripari gépészmérnök szakon tanulok tovább.

számtalan olyan hallgatói szervezetet,
amely nemzetközi ügyekkel foglalkozik.

szó, mert itt a legnagyobb a hallgatói mobilitás, de természetesen el lehet jutni távolabbra is. Az ehhez kapcsolódó részfel- Megtudhatjuk, hogy miért nem jutottál ki kül- adatoknak se vége, se hossza. Fontos, hogy
a meglévő lehetőségeket először is megisföldre, határozott szándékaid ellenére?
mertessük a hallgatókkal. Amikor pedig
- Ahogyan telt az idő a főiskolán, egyre megvan a határozott cél, segítünk azon tetöbb elfoglaltságom akadt, egyre több do- endők elvégzésében, amelyek eredményelog kötött az intézményhez. Igaz, rajtam is képpen a hallgató eljuthat külföldre. Anyamúlott a dolog. Ha elszántabb lettem vol- gi támogatást is értek ez alatt, segítünk
na, és utána járok, akkor nem hiszem, hogy megírni a szükséges pályázatokat. Ehhez a
munkához szükséges egy szerteágazó kaplett volna akadálya.
csolatrendszer és elérhetőségi adatbázis.
Ezek alapján tudjuk megmondani, hogy egy
adott képzésben a hallgatónak milyen nemzetközi pályázati források állnak rendelkezésére. Továbbá a Szegedi Tudományegyetemen tanuló külföldi hallgatók segítése,
nemzetközi rendezvények, találkozók szervezése is a feladataink közé tartozni.
- Nemrégiben te lettél megválasztva az EHÖK
Külügyi Bizottságának elnökévé. Milyen céljaid vannak, tervezel-e változásokat?

- Mikor döntötted el, hogy szeretnél részt venni
az egyetemi közéletben?
- 2002 márciusában választottak be a kari
Hallgatói Önkormányzatba. Már ekkor is a
külügyi képviselettel és az ehhez kapcsolódó munkákkal foglalkoztam. Később kineveztek a HÖK élére. Ezt a tisztséget
2003 júliusa óta töltöm be. Korábban voltam egy éven keresztül az EHÖK Külügyi
Bizottságának tagja.
- Mi volt az, ami motivált téged abban, hogy
felvállald ezeket a feladatokat?
- Amikor elhatároztam azt, hogy a felsőoktatásban fogok továbbtanulni, függetlenül
attól, hogy mely egyetem hallgatójaként,
már akkor feltett célom volt, hogy egy
vagy két szemesztert külföldön töltsek el.
Ez azóta sem valósult meg, és már valószínűleg nem is fog, de innen ered az elkötelezettségem a külügyek, a nemzetközi
kapcsolatok felé. Ma már azt mondom,
hogy nem bánom, hogy nem jöttek össze a
külföldi tanulmányok, mert így is sikerült
jelentős kapcsolatrendszerre szert tennem
anélkül, hogy hosszabb időre más országokba utaztam volna. Ez például pont a
kari, illetve az egyetemi külügyes tevékenységemnek köszönhető. Megismertem

- Mennyi munkával jár feladataid elvégzése, és
hogyan tudod ezt a tanulással összeegyeztetni?
- Azt gondolom, hogy mindannyian elsősorban hallgatók vagyunk. A hosszú távú
célunk az kell legyen, hogy az adott főiskolán vagy egyetemen diplomát szerezzünk.
Emellett ha az ember kedvet és rátermettséget érez magában arra, hogy a közösségi
életből még jobban kivegye a részét, akkor
a többi csak szorgalom és hozzáállás kérdése. A tanulmányok és más feladatok összeegyeztethetőek. Fontos azonban, hogy az
ember tisztában legyen saját képességeivel, és jól be tudja osztani az idejét.
- Összefoglalnád néhány mondatban, hogy mi
is a Külügyi Bizottság feladata?
- Feladatunk, hogy nemzetközi szinten
kapcsolatot tartsunk fenn minden olyan
szervezettel, intézménnyel, amelyek elősegíthetik azt, hogy a szegedi hallgatóknak
maximálisan meg legyen teremtve a külföldi felsőoktatásban való részvétel lehetősége. Elsősorban európai országokról van

- Az én elképzeléseim szerint a hallgatói
külügy a következőképpen működhet a
leghatékonyabban: minden karon van külügyes képviselő, aki az ilyen irányú feladatokat ellátja. Leginkább ő ismeri azokat a
lehetőségeket, amelyek kifejezetten az
adott kar hallgatóinak felelnek meg. Megmarad tehát a kari önállóság. Emellett az
EHÖK Külügyi Bizottsági ülés jelenti azt
a fórumot, ahol a tagok tapasztalatokat cserélhetnek, ötleteket kaphatnak egymástól.
Az egyetemi szintű bizottsági részfeladatok (pénzügyi, adminisztratív stb.) pedig a
kari képviselők közt oszlanak meg.
- Mit gondolsz, menyire eredményes a bizottság
munkája?
- Az elmúlt időszakra visszatekintve az a
véleményem, hogy a bizottság nem működött rosszul. Jómagam megpróbálom az
eddigi eredményeket megtartani, illetve
újakat elérni. Minderről azonban még korai lenne beszélni, mert ezek hosszú távon
fognak jelentkezni, viszont csak néhány
hét telt el a megválasztásom óta, mindenesetre maximálisan optimista vagyok.
HP

Q/mvetőüm
2005.
é oÁoiaÁ
»: május 7.
Debrecen, Lovarda
(Kassai út 26.)

20:00 óra

www.missuniversitas.hu
lő választás
- hastánc show

Jamie Winchester &
Hrutka Róbert
Duó
élő koncert
- smink tanácsadás
- hajápolási tanácsadás
- közönségdíj
Belépőjegy: 490 Ft, kapható a helyszínen és
a Debreceni Egyetemen, a PONT irodában.
Műsorvezető: Kasuba L. Szilárd (RTL Klub)
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Jövőre évforduló

Ilyenkor Horger Antal is mindig jubiláns.
Pedig ő nem 1905-ben született és nem
1937-ben halt meg. Születésben (Lúgos,
1872) is megelőzte József Attilát, s túl is élte (Budapesten halt meg 1946-ban; jövőre
hatvan éve!).
Aki egy kicsit is tájékozott az irodalomban, tudja, hogy Horger Antal a „Nincsen apám" versemért (Tiszta szívvel, 1925)
eltanácsolta a húszéves költőt a Kolozsvárról eltanácsolt szegedi (Ferenc József [Attila] Tudomány)egyetemről.
Sokkal többet viszont azok se tudnak
Horger Antalról, akik az irodalomban az átlagosnál jártasabbak. (Például, hogy középiskolai tanár volt Brassóban, hogy 1940től tanított a kolozsvári egyetemen, hogy
1908-ban megjelent Hétfalusi csángó népmesék című könyve, és hogy ő a s z é k e l y
nyelvjárások egyik legalaposabb kutatója.)
Megnéztem, mit tart róla számon a Magyar
Nagylexikon.
Azt hittem, csak ezt.
Ez azonban említve sincs benne.
Horger akadémikus impozáns életművével senki se törődik. A Tiszta szívvel folyamatosan útját állta annak, hogy teljesítménye átjöjjön (ma pedig egyébként is
csökkent a szellemi teljesítmények esélye.
József Attiláé is.) Halálában Horger nem a
saját életét éli, hanem folyvást a József
Attila-kalandban forog.
Amikor a hatvanas évek közepén többen is Szegedre húzódtunk diáknak - én a
tanárképző főiskolára - , minderről annyi
volt a fejünkben, hogy ez az a város,
amelynek egyeteméről a nagy költőt kidobták. De ez az egyetem ma már a nagy
költő nevét viseli!

Dicsőségből?
Büntetésből?
És el voltunk rá szánva, hogy dicsőségesen büntetünk. És hogy ezért majd bennünket is mindenhonnan kidobnak. De
utána majd mindent rólunk neveznek el.
Nem így történt.
A Szegedi Tanárképző Főiskolából
például nem Zelei Miklós, hanem Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola lett, aminek
bizonyára az a magyarázata, hogy mégse
lettem kirúgva. Ami nem rajtam múlott,
mert én mindent megtettem érte.
A szegedi rendőrök nem merték elverni a diákokat. Sose lehet tudni, hogy kéthárom év múlva kiből mi lesz.
A szegedi oktatók a verselő diákoknak
adtak menlevelet. Akinek egy-két verse
megjelent a Tiszatájban, a közeli Új Symposionban, estje volt a Bartók Művelődési
Házban, vagy a Liliom utcai KlSZ-klubban - ami Horger Antal-József Attila idejében kuplerájként szolgált - , annak szinte
mindent lehetett.
Ez volt a szegedi bádoggyomor korszaka. Ivás közben - márpedig ittunk, váltás
nélkül, napi három műszakban - nem ettünk. Pazarlásnak tartottuk, mivel a zabálás csökkenti az alkohol kedvező hatásait.
S az volt a főcsapás iránya, hogy öt napig
inni, aztán egy ötforintost lenyelni, s ha
odalent koppan, akkor jó.
Oktatók is akadtak, akik jó példájukkal törték előttünk az utat. Gerelyes Endre prózaíró és ökölvívó bajnok vezette be a
kétkiflis módszert. Amikor a főiskola Irodalom Tanszékéről átment a Béke Tanszékre, hogy bedobjon néhány pusztamérgesi rizling fröccsöt, visszafelé, a kijáratnál
mindig vett két kiflit, hogyha lesik a főigazgatói iroda ablakából, azt lássák, hogy
uzsonnázik. Vagy kiváló szeminárium-vezetőnk, Farkas László, aki úgy be tudott
rúgni, hogy órán mondat közben elaludt.
De asztalra bukott fejjel is okosabb volt
nem egy kollégájánál. Esztétikát adott elő
például dr. Elekes Mihály adjunktus, aki
irodalmi tudományokból nem tudott doktorálni, kijárta hát a jogi egyetemet, és így
lett a mi doktorunk. Előadásain halálos komolyan olyanokat mondott, hogy pur la
púr(a l'artpour l'art helyett). És József Attila szobra nem indult meg, hogy mint kisvárosi kővendég, besétáljon ezekre az előadásokra, és fenéken billentse az előadót:
Tömörkény István, Juhász Gyula, Móra
Ferenc, József Attila, Radnóti Miklós,
Szentgyörgyi Albert, Bálint Sándor városát
nem a szellem tartotta kezében.

Az oktatói hadak alkoholt választó harcosaival nem volt gondunk. A többi tanár
meg tartott attól, hogy az előtte álló, kocsmaszagú büdös disznó esetleg költőfejedelem. És nem akartak belefutni egy újabb
József Attila-duellumba.
Hogy még egy szobor a dékáni hivatal
közelében?
Na ne!
Megnéztem most az utcaneveket.
Horger Antalról se Szegeden, se Budapesten nincs utca elnevezve. Gondolom, Kolozsváron még úgy se, Lúgoson meg valószínűleg nem is tudják már, hogy a
földijük. Pedig jól hangzana: Lugosi Magyarok Horger Antal Hagyományőrző Egyesülete.
Egy hangtani törvény volt Horgerről
valaha elnevezve. Aztán ezt is átkeresztelték.
De ma már József Attila Tudományegyetem meg Juhász Gyula Főiskola sincsen. Egy újabb erőszakos korszak névadásai fedik el a múltat.
„Középiskolás fokon?"
Hát nem.
Pedig de nagyszerű volna, ha a magyar
társadalom és politika elitje - határainkon
innen és túl - elérné egy jó középiskola
érettségizőinek színvonalát.
(Korunk, harmadik folyam
XVI/3. 2005. március)

Zelcí Miklós

Kiskunhalas, 1948. november 8. író, újságíró. Budapesten lakik, több szakmai
szervezet tagja. A Nemzetközi Magyar
Filológiai Társaságnak alapítása óta tagja. 1998 márciusában szerkesztői tanácsába választotta a kolozsvári Korunk. 1998
novemberétől Az Irodalom Visszavág című irodalmi és kritikai folyóirat szerkesztője. D: Pro literatura díj, 2000. Fm:
Alapítólevél (Kozmosz Könyvek, Budapest, 1980.), Híd (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984.), Agytörténetek
(Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988.),
Hullaciróka (Kalligram, Pozsony, 1998),
A kettézárt falu (Ister, Budapest, 2000,
2001), Itt állunk egy szál megmaradásban (Délmagyarország, Szeged, 2000),
Álljon fel! (Új Mandátum Könyvkiadó,
Budapest, 2003), A halasi norma
(GM&Társai Kiadó, Budapest, 2003)
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Művelődés,

sportélet

Szegediek a SZIN-en
Tehetségkutató

verseny
volt a tavalyinál. Büszke vagyok rájuk! Jól kezelik a
hangszereket, fölkészültek.
És a legfontosabb: mindnek
volt mondanivalója a közönséghez! Visszatér a rock zene!" Patkós Attila (Rádió 88)
is nagyon elégedett volt, nem
félti már a rock-ot. Jobbkeze,
Szöszi, a SZOTE technikusa
egyetértően és sokat bólogatott erre.
Boros Gyulát, az IH új
igazgatóját is m e g k é r d e z -

Márc. 4. IH. Egyik oldalon a
színpad, középen trónol, inkább fészkelődik a zsűri, ualakban székek sora. Kevés, de
egyre több néző. A hangulatot
ezzel kb. le is írtam. A zenészek ugyan nyomatták a vadabbnál vadabb zenéket, a
death metal-tól a pop métáiig,
de hangulat az nem keletkezett sehogy se. Talán az volt a
baj, hogy a zenészek nem hallották egymást a színpadon,
vagy hogy kapkodva készült
föl m i n d e n banda. M i n d e n esetre nagyon zavaró volt mind e n szám k ö z ö t t a s z ü n e t ,
amely hangolással telt, vagy
ahol tisztázták, most mit fognak játszani.
Ami mentette a helyzetet, hogy minőségi
volt a felhozatal. Olyan zenekarok mutatkoztak most be a színpadon, melyek bárhol megállták volna a helyüket, haknizó
sztárjaink helyett! Persze a hangulat a végére emelkedett, főleg a feszültség nőtt,
mikor a zenészek érezni kezdték: erős a
mezőny. Annyira, hogy 3 csapat jutott tovább, pedig 2 a szokásos: Diversus, Fade
Out, WYE. Ez még mindig csak egy
előrosta, 10-ből három.
De most beszéljen a zsűri. Szurdi Zsolt:
„Sok kritérium alapján döntöttünk: milyen
a hangszerelés, megáll-e a szöveg, a zenészek színpadra valósága (megjelenés, mozgás), az összhang, mennyire tiszta és átgondolt a játékuk, stb. Sokkal magasabb szint

tem: „Fontos,
h o g y a rock
zene előtérbe

kerüljön!

Több szász fiatal é l e t e .
Végre egy lehetőség a fiatal tehetségek
számára a bemutatkozásra,
ezt meg kell
nekik adni!
Szeretnénk ebből hagyományt teremteni,
hisz a SZIN újra olyan neveket adhat a zenekultúrának, mint Lovasi, a P.Mobil, Bikini! Ezért is rendezzük meg immár két
éve. Sőt kiszélesítjük ezt a kezdeménye-

az

lH-ban

zést országos szintre. Idén lesz még Kecskeméten, Békéscsabán, Pécsett. Fel akarjuk éleszteni a Dél-AIföld zenevilágát!"
Most pedig halljunk néhány zenekart,
ők hogy viszonyulnak a SZIN-hez, a zenéhez. Fade Out - szeptemberben született,
új zenekar, első fellépésén van most már
túl. Radó Mihály, énekes: „Komoly dolog a
SZIN. Ha beválogatnak, az komoly szakmai visszaigazolás a számunkra! Azt mutatja, van helyünk a magyar zenében. Az idén
jelenik meg első albumunk. A Szigetre is
jelentkeztünk. Egy baj volt csak a mai fellépésünkkel, 3 szám pont arra elég, hogy
belemelegedjünk!" Diversus „Bulikon szedtük össze egymást,
mindenkinek más a stílusa.
Ahogy a nevünkben is benne
van: diversus = különböző. Jogászok vagyunk. Ez a siker nagy elismerés számunkra! Bár nem ebből szeretnénk megélni, hisz
Magyarországon a zenélésből nem
lehet megélni. Van üzenete a zenénknek: Érezd jól magad, jó legyen nektek és mindenki másnak!
Qou Vadis - Kováts Kitti, énekes:
„Azért jöttünk, hogy megismerjenek minket. Szerintünk magyarul
kell énekelni! Ezért fontosak a
dalszövegek: kicsit f i g y e l j ü n k
egymásra! - erről
szól minden dalunk. Szegeden
lesz még fellépésünk, következőre a Zanzibar előzenekara
leszünk." Libra
- Adam Martin,
énekes: „Nevünk Mérleg.
Egyik serpenyőben a deaht
metál,
másikban a melódiák.
Össze szeretnénk hozni az embereket és
megszüntetni az előítéleteiket."
Kádi Péter
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