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BefcAíjwtíft
„Meghalt a Király, éljen 
a Szalai/" - csaphatnék 
történelmi szállóigébe 
öltöztetett önreklámot 
magam körül, de nem 
teszem. Egyrészt nem 
kedvelem a reklámot; 
másrészt pedig Király 
Ernő, a Tű eddigi
főszerkesztője nem halt 
meg. köszöni szépen, jó l 
van, csak elérte a sor
sa: negyedikes lett. S 
miután megtudta, hogy 
az általa ez idáig 
(Jő)szerkesztett lapszá
mokat nem fogadják el 
szakdolgozatnak, bána
tosan keresett magának 
egy másik témát. Ebből 
kifolyólag trónja
megüresedett, s míg - 
jövő év elején, pályázati 
úton - jogos trónörökös 
találtatik, én ültem bele. 
Bele a Tűbe.
De félre a tréfával, s elő 
a farbávcd! Mi fog  
változni a Tűben? Re
ményeink szerint bővül
ni fog  a rovatok száma, 
három oldalas sportro
vatot szeretnénk indíta
ni - pontosabban újra
indítani. Továbbra is a 
ti érdekeiteket tartjuk 
szem előtt, így a tan
székek szennyeseit - 
Ágnes asszony módjá

ra. csak egy kicsit 
nemesebb indíttatás
ból - ezekután is igyek
szünk tisztára mosni 
Véleményünk szerint 
tudásunk elmélyítését, 
magasszintű szakmai 
munkát csak nyugodt 
körülmények között le
het végezni
Lapunk kettős (injormá- 
ciőközlő és kommentáló) 
arculatát szeretnénk 
megőrizni, egyensúly
ban tartant Előbbi 
fiinkciónk azért nagyon 
lényeges, mert a Tű az 
egyetlen csatorna, amin 
keresztül a hallgatóság 
betekintést nyerhet a 
főiskola belső ügyeibe. 
Kommentálásra pedig 
azért vállalkozunk, mi
vel - havilapként - eleve 
nem lehetünk olyan 
„ naprakészek”, mint a 
napilapok, s így az 
informatív jelleg háttér
be szorulásával auto
matikusan a publi
cisztikai jelleg kerül 
előtérbe. De ezzel csak 
jó l jártok: vélemény- 
mondásunkkal még 
hatékonyabban tudjuk 
képviselni érdekeiteket. 
Az irodalom, a zene és 
más Járulékos” témák 
megjelenése a Tű maga

zin jellegét domborítják 
ki, Kitekintő rovatunk 
pedig szegedi és 
országos témákra, 
eseményekre reagál.
A cikkeket szeretnénk 
oldottabb stílusban 
megírni. Ez nem azt 
jelenti, hogy az írások 
teli lesznek blődségek- 
kel. hanem azt, hogy fő  
szempontként előtérbe 
kerül a közérthetőség 
és az „ olvasmányos
ság”. Itt hangsúlyoz
nánk. hogy nem va
gyunk p ro f (ijságírók, 
ezért előfordulhat, hogy 
néhány hibát, tévedést 
elkövetünk. Ezért előre 
is elnézést kérünk, 
soha nem a szándékos
ság vezérel minket 
Aki pedig csatlakozni 
akar lelkes csapatunk
hoz, keressen minket 
Nemcsak lyságírókat, 
hanem rajzolókat is 
keresünk. Elérhetők va
gyunk hétfőn esténként 
nyolctól a közművelődé
si titkárságon (a HÖK- 
iroda mellett).
Jó szórakozást!

Szafá/ ¿aszfá 
megbízott feíefás szerkesztő
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A  M ik ii ügyeink
Megoldódott hallgatóink orvosi ellátása

Régi - űj ösztöndíjszabályzatot fogadott el a 
küldöttgyűlés_________________________________________
-Változások a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 
—Februártól 120 egységes telefonkártyát kapnak fóiökoláeaink

Lapunk legutóbbi megjelenése óta két ízben is összeült a főiskolai 
Küldöttgyűlés. Jónéhány, sokakat érintő, a második félévtől életbelépő 
határozat született.
Már a napirendi pontok böngészésekor kiviláglott, hogy a legneuralgikusabb, 
legnagyobb vitát kiváltó kérdés az új Ösztöndíjelosztás lesz. Nos, ebben nem is 
csalódtunk...

Ám mielőtt erre sor ke
rült volna, a küldött- 
gyűlés szervezeti felépí
tésére irányuló javasla
tok hangzottak el.
A főiskolai hallgatóság 
legfontosabb döntéshozó 
szerve több, mint száz 
küldöttből áll. Minden 
szak képviseletét a 4 
évfolyamról választott 
küldött látja el. így ez a 
nagy létszámú testület 
roppant nehezen moz
gatható, s a felhalmo
zódó sok ügy csak bü
rokratikus lassúsággal 
oldódhat meg. Ennek a 
esigaságnak az elkerü
lése érdekében a követ
kező határozat szüle
tett: A  négy évfolyam
képviselő közül egy ál

landó és egy helyettes 
képviselőt kell válasz
tani, akik az egész évfo
lyam álláspontjának ad
nak hangot és szavazati 
joggal rendelkeznek. A 
többi 3 képviselő ta
nácskozási joggal vesz 
részt az üléseken.
Egy új tendencia, hogy 
minden tanszéki prob
léma, rendellenesség és 
visszaélés ellen fel kell 
lépni, s ez adta az ötle
tet a regionális kül
döttgyűlés életrebívá- 
sához. Ez annyit jelent, 
hogy humán-, reál- és 
készségszakos küldött
gyűlés alakul meg, 
amelynek pontos műkö
dési szabályzatát ké
sőbb dolgozzák ki. Első

fázisban azt ellenőrzik, 
hogy a Tanulmányi- és 
Vizsgaszabályzat szerin
ti követelmények betar
tásával folyik-e az okta
tás.
A TVSZ módosításából 
következett a második 
napirendi pont. Az Ok
tatási Bizottság (oktatói 
tagjai) azt javasolták, 
hogy a vizsgaidőszak az 
eddigi 30 nap helyett 
csupán huszonöt mun
kanapra zsugorodjék, s 
azt kövesse egy hét 
szünet. Az előterjesztés 
második fele azt tar
talmazta, hogy a szor
galmi időszakban ne le
hessen vizsgázni, aki 
nem tesz eleget a köve
telményeknek az arra



kiírt időszakban, az au
tomatikusan bukjon 
meg. Ezt a javaslatot 
nem fogadta el a 
Küldöttgyűlés, de módo
sította a szabályzatot. 
Ezek szerint a 30 mun
kanapos vizsgaidőszak 
után 10 nap türelmi idő 
áll a betegség vagy 
egyéb ok miatt halasz
tók rendelkezésére, de 
aki eddig nem vizsgázik 
le, annak félévet kell 
ismételnie.
A február elején életbe
lépő Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat emel
lett várhatóan tartal
mazni fogja azt is, hogy 
a vizsgaidőszakban és 
az azt megelőző két 
hétben a hallgatókat te
repgyakorlat vágy-
egyéb szakmai kirándu
lás címén nem lehet el
vonni a tanulmányi 
munkából.
Szintén ellenszavazat 
nélkül fogadták el a 
megjelentek azt a javas
latot, hogy előadásokon 
az aláírásért ne köve
telhessen semmit az 
előadó. Sokhelyütt tesz
tek, zárthelyik bizonyos 
szintjének elérése volt 
az aláírás feltétele 
évf olyam-előadásokon.
Ez ellentmondani lát
szik az előadás funkció
jának. Ott ugyanis a ta
nár olyan tágabb körű 
ismereteket nyújt, foglal

össze, ami segít a hall
gató felkészülésében, 
bővíti tudását. S ennek 
a bizonyos tudásnak a 
felmérése nem az elő
adás hatáskörébe tar
tozik, arra ott a vizsga. 
Minden főiskolásnak, 
aki nem Szegeden lakik, 
gondot jelentett a Tár
sadalombiztosítási kár
tyával szabályozott or
vosi ellátás. Az év tíz 
hónapját több-kevesebb 
rendszerességgel Szege
den töltjük, s jogos a 
kérdés: hol adjuk le a 
kártyácskát. Mert ha 
itt, akkor biztos, hogy a 
lakhelyén éri utol sze
rencsétlen hallgatót a 
nyavalya, ám ha otthon 
a<4ja le, tuti, hogy Sze
geden esik ágynak.
Mégis mi ilyenkor a te
endő? Ezt a gordiuszi 
csomót sikerült átvágni 
úgy, hogy főiskolánk 
megállapodott a dr. 
Szemerédi orvosi KFT- 
vel, hogy havi 50 Ft/fő 
befizetése ellenében el
látja a JGYTF hallgatóit. 
A IS szakorvost foglal
koztató KFT keretein 
belül többek közt sze
mészet, orthopédla, nő
gyógyászat, bőr- és 
nemibeteg-gondozó és 
általános labor is mű
ködik. Súlyosabb beteg
ségek esetén kórházba 
is utalhat a KFT. A 
Kossuth Lajos sugár

úton lévő rendelő heti 3 
alkalommal áll a főisko
lások rendelkezésére.
Jó hír, hogy mindeze
kért a hallgató közvet
lenül nem fizet, hanem 
a felhalmozódott
(6500 Ft-os normatívá
ból visszatartott)
összegből rendezik a 
havi ötveneseket. Az 
orvosi szolgáltatás feb
ruár elsejétől vehető 
igénybe. Kezdetben csak 
diákigazolvánnyal kell 
igazolniuk hovatartozá
sukat, később minden 
hallgató kapni fog egy 
TB kártyához hasonló 
cédulát.
Ha az orvosi ellátással 
bármi kérdésetek van 
egyelőre a HŐK irodá
ban kaptok felvilágosí
tást. (Dr. Szemerédi 
Istvánnal e cikk után 
olvashattok egy inter
jút.)
(Ezt a szolgáltatást Sze
geden elsőként sikerült 
bevezetnie a HÖK-nek, 
és az országban is har
madik helyen állunk. Ez 
nem semmi 11!) 
Bizonytalan az albérlet- 
támogatás jövője! Eddig 
nem született megfelelő 
ötlet a keret igazságos 
és jó elosztására, ezért 
februárban mindenki 
vissza fogja kapni az 
erre a félévre befizetett 
összeget.
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Februárban nemcsak 
ennek örüJJbetünk. ISO 
egységes telefonkártyát 
kap minden főiskolai 
hallgatónk. A MATÁV- 
val kötendő megállapo
dás tartalmazza még 8 
kártyás telefon felállí
tását is a JGYTF in
tézményeiben. (Az ala
pítványokból „élők” saj
nos ebben a juttatásban 
nem részesülnek.) 
Ugyancsak februártól 
(micsoda hónap lesz 
ez...) jóval olcsóbban 
lehet fénymásolni a 
HÖK-irodában. A 800 
ezer(U!) forintért vásár- 
iandó számítógépes 
rendszer lehetővé teszi, 
hogy a jegyzetvásár
lásra fordítható kártyát 
felhasználhatjuk fény
másolásra is, és így az 
eddigi 4 forintos tarifa 
3 forintját e kártya fe
dezi, egy froncsit kell a 
hallgatónak előterem
tenie oldalanként.
Ennyi örömködés után 
lássuk a medvét! Új ösz
töndíj-elosztásra tett ja
vaslatot a Hallgatói Ön- 
kormányzat elnöke, 
Skultéty Tamás. Az ed
digi felosztás ugyanis 
nem kedvezett az egy
szakos hallgatóknak, a 
kis létszámú csoportok
nak és kevesen tartot
ták be azt az elvet, 
hogy a csoportátlag fö
lött az ösztöndíj 2/3-a,

az alatt 1/3-a az eloszt
ható összeg. A  3,0-s 
átlagtól fizetett ösztön
díj sokak szerint nincs 
túl nagy teljesítményhez 
kötve, ezért az alsó ha
tár felemelését is java
solták.
Felmerült az az ötlet, 
hogy a hallgatók sza
konkénti átlag alapján 
kapjanak ösztöndíjat, az 
egyik felét a2 egyik 
szakról, másikat a má
sikról. A  HŐK szerint ez 
lett volna a reális meg
oldás, ám a küldöttek 
egy hetes gondolkodási 
idő után a nagyobb cso
portok és a két szakon 
tanulók érdekeit vették 
figyelembe és eszerint 
hozták meg döntésüket. 
Tehát a második félév
től az ösztöndíjakat to
vábbra is a csoport 
osztja el, s megszűnik a 
&/3-l/3-os felosztás. 
Ösztöndíjat kap minden 
olyan hallgató, aki az 
előző félévben a 3,0-s 
átlagot elérte.
Külön rendelkezés szü
letett az eddig problé
más helyzetek megoldá
sára. Az öt fő alatti kis
csoportokat a HŐK egy, 
az átlag szerint legköze
lebb álló nagycsoport
hoz teszi. A  kiscsoport 
megbeszélés után dönt
het arról, hogy együtt 
marad e a naggyal vagy 
sem. Ha nem, ők meg

kapják a fejenkénti 
3000 forintot és saját 
belátásuk szerint oszt
hatják el.
Ha valaki egyik szakját 
az egyetemen végzi, 
(ösztöndíj-kifizetés 
szempontjából) az ere
deti csoportjához tarto
zik, Ugyanide sorolandó 
az egyszakos képzésben 
részesülő emberke is, 
de ösztöndíja nem lehet 
több 3000 Ffc-nál. Az 
ösztöndíj nagyságát a 
Hallgatói Önkormányzat 
határozza meg.
A hallgatói normatívá
ból kulturális, közműve
lődési, tudományos, 
szakmai, hallgatói iroda 
működési költségeire és 
tömeg-sport célokra el
különített havi 2%-os 
keretéről február elsejé
től a DJB helyett a 
Hallgatói Önkormányzat 
Vezető Testületé dönt. A 
beérkezett pályázatokra 
legkésőbb 8 munkanap 
után kell választ adni.

Kond Árpád
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Februártól jöhet a betegség!

Beszélgetés dr. Szemerédi Istvánnal, az Orvos KFT ügyvezető igazgatójával 
Az Orvos KFT és a JGYTF megállapodása alapján főiskolásaink februártól, a 
TWG diákkártya felmutatásával orvosi ellátásban részesülnek. A rendelőin
tézet sokrétűsége nagyon sok diákunk panaszait oldaná meg. Az elképzelé
sekről kérdeztem dr. Szemerédi Istvánt.

- Hogyan kerültek kap
csolatba 
főiskolánkkal?
- A Délmagyarország-
ban megjelent
hirdetésünk alapján 
keresett fel bennünket 
a JGYTF azzal a 
kéréssel, hogy volna-e 
kedvünk ellátni egy 
olyan intézményt,
melynek megoldatlan 
az orvosi ellátása. 
Szóbelileg már meg is 
állapodtunk, és remé
lem, hogy hamarosan, 
elkezdhetjük az együtt
működést.
- Milyen szakorvosi el
látást tudnak
nyújtani?
- A  betegek nálunk
szinte minden ellátást 
megkapnak, kezdve az 
általános szakorvositól 
a baleseti sebészetig. 
Visszatérve az előbbi
hez, nálunk az általá
nos szakorvosi egy 
magasszintű háziorvosi 
ellátásnak felel meg. 
Tehát a páciensünk ál
lapotát szigorúan
végigkísérjük a
megbetegedéstől a

gyógyulásig. A
laborvizsgálatot is 
helyben bonyolítjuk le, 
így nem kell 
szaladgálni egyik
helyről a másikra.
- A ritkábban
előforduló
betegségeket tudják-e 
kezelni?
- Sajnos ritkább szakel
látásunk nincs, gondo
lok itt pl. a 
tüdőgyógyászatra. De 
meg tudjuk szervezni, 
hogy a beteg eljusson a 
megfelelő 
szakemberhez.
- Mikor lesznek a 
rendelési napok?
- Úgy terveztük, hogy 
hetente háromszor, 16 
órától 18.30-ig fogad
nánk a betegeket.
- Előre szükséges beje
lentkezni?
- Nem fontos, de hogy 
ne legyen zsúfoltság, 
ezt nyugodtan megte
hetik telefonon vagy 
akár személyesen is. 
Szerencsére sikerült el
érnünk, hogy az előre 
bejelentett betegeknek 
nem kell várakozniuk.

Nekem és kollégáim 
elve: a pontosság.
- A főiskolán
terveznek-e rendelést?
- Ha igényt tartanak 
rá, és ha van egy 
olyan terem, amelyben 
be lehet rendezkedni, 
akkor minden további 
nélkül. Előreláthatólag 
ez hetente egy 
alkalommal lenne. 
-Vannak-e hiányossá
gaik?
- Egyedüli hiányossá
gunk, hogy még nincs 
szemészetünk, de a jö
vőben már ennek a ki
alakítását is tervezzük.
- Kapunk-e valamiféle
tájékoztatást a
rendelőről?
- Nemsokára kiadunk
egy részletes tájékozta
tót, amely a főiskola 
főépületében lesz talál
ható. Ez többek között 
tartalmazni fogja a 
rendelőnk helyét,
orvosi
szakellátásunkat és 
természetesen a
fogadóórákat is.

Sebestyén Márta



M ár megint a jegyzetellátásról_______________________
Lapunk előző számában már közreadtuk a Főiskolai Tanácsülés határozatát a 
600 Ft-os könyvtámogatásról. A vonalkódos kártyával a Kiadó Jegyzet- és 
Tankönyvboltjában továbbra is a 25%-os kézpénzfizetés mellett lehet vásá
rolni, valamint Szegeden még 4 könyvesboltban a Kiadótól vásárolt könyv- 
utalvánnyal. Ennek ellenére sokan mégsem váltották ki a kártyákat. Talán 
eddig még nem szereztek róla tudomást? (Itt szeretném felhívni azoknak a 
hallgatóknak a figyelmét, akik már kiváltották, hogy reklámozzák „ tudatlan ” 
csoporttársaik körében, mivel az utalványok csak 93. december 30-ig érvé
nyesek)

Dr. Pitrik Józsefet, a 
JGrYTF Kiadó mene
dzserét arra kértem, 
beszéljen a Kiadó létre
hozásáról és az ott folyó
mivnkálrrnl?
- A Kiadót februárban 
lesz 2 éve, hogy létre
hoztuk, a Főiskola 
önálló egységeként pe
dig 93, februára óta 
működik, (A  fenntartá
sunkhoz szükséges 
anyagiakat központi 
támogatás biztosítja.) A 
Kiadó létrehozását a 
szükség váltotta ki, 
ugyanis a Tankönyvki
adó átalakulásával az 
oktatási intézmények
nek önállóan kellett 
megoldaniuk a hallgatók 
jegyzetellátását.
- Mi az, ami a Kiadó ha
táskörébe tartozik?
- Úgy is mondhatnám, 
hogy a Kiadó egy ún. 
hármas funkciót lát el. 
Először is közvetlen 
hallgatói támogatást 
biztosít, másodszor

könyvkiadást folytat (2 
év alatt a Kiadó 19 
könyvet adott ki 55000 
példányban), és végül 
megrendelői, szállítási, 
terjesztői munkát végez, 
A  célunk: ezek minél 
tökéletesebbé tétele, 
infrastrukturális fej
lesztése. Továbbá min
denekelőtt igyekszünk a 
tanszékekről beérkező 
igényeket kielégíteni. Itt 
azonban néha konflik
tusok is adódnak, mert 
ha egy új oktató érkezik 
a tanszékre, az általá
ban nem azokat a jegy
zeteket fogja előírni a 
hallgatóknak, melyeket 
mi előzőleg megrendel
tünk az adott tanszék
nek. Ezen konfliktusok 
elkerülése végett egy 
értekezletet szeretnénk 
összehívni - Kiadói-tan- 
székvezetői értekezletet 
- ahol megbeszélnénk a 
tanszékvezetőkkel, hogy 
a jövőben tisztázzák a 
tanszékre érkező űj ok

tatókkal a jegyzetigény
lést.
A másik nagy problé
mát az okozza, hogy a 
pénzt egy naptári évre 
kapjuk - a Főiskola 
költségvetésén belül. A 
megnövekedett hallgatói 
létszámmal arányosan 
pedig nem kapunk plusz 
pénzt, így ezek támoga
tásáról nekünk kell 
gondoskodni. Ezt
(általában) a kiadott 
könyvek eladásából be
folyt összegből, vala
mint az előző években 
visszamaradt pénzekből 
próbájuk megoldani.
- A könyvesekkel mi
lyen célból adták ki?
- A csekket azért adtuk 
ki, hogy a hallgatók a 
magas könyvárak mel
lett más jellegű könyve
ket is megtudjanak vá
sárolni, necsak a köte
lezően előírtakat.
- Kaptak-e már valami
lyen visszajelzést a bol-



tokból, sokan váltották 
be az utalványokat?
- Ez majd az év végi lel
tárnál fog kiderülni. 
Mindössze egy konkrét 
adattal szolgálhatunk: a 
Gondolat könyvesboltnál
- november közepéig - 
500 könyvcsekket vál
tottak be a hallgatók.
- Nincs szándékukban 
több könyvesboltra ki
terjeszteni a könyv
esekkel való vásárlás 
lehetőségét?
- Egyenlőre nem kíván
juk kiterjeszteni, mert 
úgy érezzük, hogy a 4 
bolt is ki tudja elégíteni 
a hallgatók igényeit. A 
nyelvkönyvek felé vi
szont nyitottak va
gyunk, mert ezen a te
rületen még vannak hi
ányosságok.
(Közvetlenül Németor
szágból szeretnénk pél
dául könyveket be
hozni.)
-A  jövő évi terveikről 
mondana néhány szót?
- Először is arra szeret
ném felhívni a hallgatók 
figyelmét (azokét, akik

még nem értesültek 
róla), hogy a vonalkó
dos kártyákon megma
radó összeg nem vész 
el, hanem átvihető jö
vőre is, valamint a Ki
adó a könyvcsekk-rend- 
szert 94-ben a jelenlegi 
formában kivárja fenn
tartani.
A Kiadói Tanácsadó 
Testület és a HŐK kép
viselői megbeszélést 
folytattak, ahol egy 
igen fontos dologról 
esett szó. Nevezetesen: 
a Kiadó a hallgatói igé
nyeknek megfelelően a 
közvetlen támogatás 
terhére 400 Ft értékű 
másolóutalvány kiadá
sát tervezi (2S%-os 
kézpénzfizetés mellett), 
melynek felhasználása 
a HŐK által üzemelte
tett másológépeken le
hetséges. Ennek a 
technikai megvalósítá
sát a G.H., a Kiadó és a 
HŐK alakítja majd ki 
szakmai megbeszélése
ken.
A könyveket többszáz 
kiadótól szerezzük be, 
ebből adódóan problé

máink vannak a szállí
tással, ezért tervbe vet
tük egy szállító eszköz 
beszerzését a közeljö
vőben.
Továbbá szeretnénk 
bővíteni a boltunkat, 
hiszen elég szűkös 
benne a hely. Itt két ak
kora bódéról lenne sző, 
mint a jelenlegi. Az 
egyik egy böngészde 
jellegű lenne, ahol vá-
lasztékbővítő k ö n y v e 

ket tartanánk, a mási
kat a könyvek raktáro
zására szeretnénk
fenntartani.
A  Kiadói munkánkban 
is változásokat hajtunk 
majd végre. Igen sokan 
jönnek hozzánk azzal a 
kéréssel, hogy szeret
nék, ha kiadnánk a 
munkájukat. A  jövőben 
szigorú minőségi vizs
gának fogjuk alávetni a 
kiadandó anyagokat, 
nnnflic érdekében, hogy 
minél színvonalasabb 
munkákat tegyünk a 
hallgatók elé.

B.A.

******************************************************************************

1993. december 20. zárva
december 21. 9-15 óráig 
december 22., 23., 24. zárva 
december 27. 9-15 óráig 
december 28. 9-15 óráig 
december 29., 30., 31. zárva

1994. január 3-tól január 7-ig a 
szokásos nyitvatartási 
hétfő-csütörtök: 9-15 óráig 
péntek: 10-12 óráig 

1994. január 10-től január 14-ig a 
Jegyzetbolt leltár miatt zárva lesz.

A leltár utáni első nyitvatartási január 
17., hétfő. ______________________



Hírek
Nemrégiben dán delegáció érkezett fő
iskolánkra. A magyar tanárképzés mé- 
lyebb megismerése volt jövetelük célja. Itt- 
tartózkodásuk folyamán a magyar modell 
mellett szóba került a dán rendszer is. Dr. 
Szalay István főigazgató úr a 
beszélgetések során arra a következtetésre 
jutott, hogy a mi rendszerünk jobb, mint a 
dánoké. Bár ez szubjektív ítélet, mint 
utóbb mondta.
De nemcsak a dánok fejtenek ki nagy ér
deklődést tanárképzési rendszerünkkel 
kapcsolatban, hanem a franciák is. Véle
ményük szerint a magyar modell nem 
rosszabb, sőt jobb, mint az övék.
Ennyi elismerő szó után összegzésképpen 
leszögezhetjük: mielőtt lényegesen
megváltoztatnánk a magyar tanárképzést, 
kritikai szemszögből kellene megvizsgálni. 
Az eredmény lényeges lökést adna az 
előrelépésben, mert így felszínre 
kerülnének azok a tendenciák, amelyek 
rosszak a rendszerben, de azokat az 
értékeket is megismerhetnénk, amelyek 
érdemesek arra, hogy az új, kialakulóban 
levő tanárképzési modellben fontosabb 
szerepet töltsenek be - jelentette ki Dr. 
Szalay István

*  *  *

Örvendetesen indultak fejlődésnek a 
JGYTF franciaországi kapcsolatai -  

jelen tette ki dr. Szaiay István 
főigazgató úr. Ez elsősorban két nagyobb 
egyetemre vonatkozóan figyelhető meg. Az 
egyik az amiénsi, melynek magyar irodalmi 
tanszékével alakult k i a jövőre  nézve 
kedvező együttműködés. A másik a 
strassburgi egyetem, ahol is a francia 
tanszékkel vette fe i a kapcsolatot 
főiskolánk. A közeljövőben hallgatók és 
oktatók cseréjére egyaránt lehetőség 
n y ílh a ts ő t abban is reménykedhetünk, 
hogy néhány kitűnő tanulónk az amiensi 
egyetem diplomáját kapja meg.

*  *  *

November 24-én újra összeült a 
főiskolai tanács. Egyik napirendi pontként 
a TO vezetőjének megválasztása szerepelt. 
Ugyanis Elek József tanár úr, aki eddig be 
töltötte ezt a tisztséget, nyugalomba vonul. 
A következő félévtől Rózsa Zsuzsa keiül a 
TO élére, akinek kinevezését egyhangúlag 
fogadta el a tanács.

*  *  *

nyíregyházán novem ber 28-29-e között 
került megrendezésre a
„Pedagógusképzés és továbbképzés 
konferencia. A sorozatosan megszer
vezésre kerülő főiskolai főigazgatók 
találkozójának legfőbb kérdése: hogyan 
alakul a magyar tanárképzés jövője . A 
megbeszélésen több kérdés is
megvitatásra került. Elsőként a szekció 
elfogadta a tanárképző főiskoláknak a 
tanárképzésről a szombathelyi főigazgatói 
kollégiumon kialakított álláspontját: a 
tanárképzés egyetemi szinten történjen. 
(IJisd Tű, 1993/ 5. számi)
A tanárképzés elengedhetetlen részének 
tekintették a gyakorló iskolát. 
Szükségesnek vélték, hogy bizonyos 
alapvető fogalmakat definiáljanak. Például 
a pedagógus szakma, a lineáris 
előrehaladás, az államvizsga, a 
szocializáció és értékközvetítés, a tanári 
képesítő vizsga fogalmát, felvetették a 
képzés ajánlott idejének meghatározását, a 
tanárképzési kurzusoknak az egyetem 
többi kurzusához való strukturális 
igazításának kérdését (választhatóság 
alternatív és speciális kurzusok létesítése). 
A felvetett témák megvitatására a 
főigazgatók következő találkozóján kerül 
sor, ami december 10-én Szegeden lesz 
megtartva.
Megjegyzés: A nyíregyházi találkozó (s a 
többi találkozó) eredményei még nem 
tekinthetők úgy: hogy „ha törik, ha szakad, 
ez így lesz", hanem a konferencia 
álláspontjaként kell elfogadni. Körülbelül 
egy év múlva fog elkészülni a magyai 
felsőoktatás fejlesztési tetve, s ezek a 
találkozók úgymond az előmunkálatai 
ennek.
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Nővérek jönnek, tanszékek mennek - de hová?

Mint az köztudomású, a következő évek során főiskolánkon jelentős változta* 
tások lesznek. Vannak olyan épületek, amelyek használatáról sajnos le ken 
mondanunk. Többek között erre a sorsra jutott a Hámén Kató utcai épület is. 
A probléma elég súlyosnak látszik, mert elhelyezési gondok adódhatnak: a 
Bem utcai Kossuth laktanyából cserébe kapott épületek csak mintegy három
negyed részét tudják kielégíteni a helyiségigényeknek. Kérdéseinkkel Dr. 
Szalay István  főigazgató úrhoz fordultunk.

- A Hámán Kató utcai 
épület a főiskola tan
székeinek jelentős ré
szét foglalja magában. 
Kiürítése elég időigé
nyes. Mégis mikorra 
tervezik a teljes kiköl
tözést?
- Először is tisztáz
nunk kell, hogy a 
Hámán Kató utcai 
épület sorsa még csak 
a lehetőség szintjén él. 
A  tervezet azonban 
reálisnak tekinthető. 
1996 nyarára tervez
zük az épület teljes 
felszabadítását és át
adását a Miasszo
nyunkról Nevezett Sze
gény Iskola nővérei ré
szére. De ez még nem 
egyértelmű, mert nem 
minden részlet van 
megbeszélve. Bár min
den remény megvan 
arra, hogy 94 nyaráig 
kiköltöztetjük a lakta
nyától kapott három 
épületbe a Nevelés-

tudományi, Történettu
dományi, Szlovák
nyelv és irodalom 
illetve a Román nyelv 
és irodalom tan
székeket. A  következő 
tanév folyamán az 
Ének-zene tanszék 
nyer elhelyezést az 
épületben. Nyitott kér
dés azonban a Rajz- és 
művészettörténeti és a 
Földrajz tanszékek 
sorsa, valamint a 2. 
sz. Gyakorló Általános 
Iskola helye is. Ha 
ezeket a problémákat 
nem sikerül megol
dani, megkérdőjelező
dik a 96-os határidő.
- Fel vaunak-e már ké
szítve a Bem utcai 
épületek a tanszékek 
befogadására?
- A  három épület egyi
kébe már tavaly meg
kezdtük a tanszékek 
áttelepítését. A másik 
kettő felújítására ver
senytárgyalást hirdet

tünk meg. A tárgyalás 
már befejeződött, és a 
Délépszer Kft. győzel
mével ért véget. A 
munkálatok „pillanato
kon” belül megkez
dődhetnek. Körülbelül 
80 000 000 forintra 
lesz szükség az 
épületek felújításához 
és a belső átépítések 
elvégzéséhez.
- Nem minden egysé
get képes a laktanyai 
épület befogadni. A 
„kiszorult” tanszékek 
elhelyezésére szüle
tett-e már valamilyen 
elképzelés?
- Természetesen több 
változat is felmerült, 
végleges döntés azon
ban még nincs. Az 
egyik ilyen változat: 
további épület bérbe 
vétele (megvásárlása) 
a Bem utcai laktanyá
ban. A másik: a Test
nevelés tanszék terüle
tén új épület emelése,



mellyel egyúttal bőví
teni is lehetne a tan
széket. Bár ennek hát
ránya is akad, ugyanis 
fel keUene adni a ko
rábban ide képzelt 
uszoda létrehozását. 
Lehetőségként említ
hető a Boldogasszony 
sgt. 6. sz. alatti főépü
let tetőtérépítési terve
inek megújítása,
amellyel teret lehetne 
nyerni további főisko
lai egységek számára 
is. Végül megemlítendő 
még az a változat, 
amely szerint Szeged 
közlekedési szempont
ból megfelelő helyén 
épület(ek) vásárlása 
vagy hosszú távú 
bérbe vétele lenne a 
megoldás a problé
mára,
- És mi lesz a gyakorló
iskola sorsa?
- Még itt is csak elkép
zeléseink vannak a jö
vőt illetően. Eddig há
rom lehetséges válto
zat fogalmazódott meg, 
amelyek szoros kap
csolatban állnak az 
előbb felsorolt változa
tokkal. Például: ha a 
Testnevelési tanszéken 
építkezésre kerülne 
sor, olyan nagyra le
hetne az épületet ter

vezni, hogy benne a 
gyakorló iskola is el
férjen; ha viszont si
kerülne a Bem utcai 
laktanyából még épüle
teket szerezni, a Bol
dogasszony sgt. 6-os 
szám alól a könnyen 
mozgatható tanszéke
ket oda lehetne telepí
teni, a két gyakorló 
iskolát pedig össze
vonni. A harmadik 
változat: a város olyan 
földrajzilag (közlekedé
si szempontból) megfe
lelő helyen lévő, lega
lább 16 tantermes, 
tornatermes iskolát 
enged át a főisko
lának, amely gyakorló 
iskola céljára alkalmas 
lesz.
- Vannak-e még olyan 
épületek, amelyek 
használatáról le kell 
mondania a főiskolá
nak?
- Lehetséges, hogy a 
bérleti lehetőségek 
megszűnésével, vagy a 
bővítési lehetőségek hi
ánya esetén a Könyv
tártudományi tanszék 
áthelyezését is számí
tásba kell vennünk, s 
a bővítési változatok
nál szem előtt tarta
nunk. A Közművelő
dési tanszék jelenlegi

elhelyezésén csak ak
kor szabad változtat
nunk, ha a Balfasori 
három emeletre igényt 
tartó Szent-Györgyi 
Albert Orvostudomá
nyi Egyetem illetve 
Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
megfelelő elhelyezést 
tud biztosítani szá
mára.
- Mi lesz a Balfasort 
épületben lévő 64 kol
légista sorsa?
- Kollégiumi helyet 
csak kollégiumi hellyel 
lehet kiváltani. Ennek 
számbavehető lehető
ségei: a Teleki Kollé
gium emeletráépítése 
vagy a volt szovjet 
laktanyában (a JATE- 
val egyidőben) a volt 
tiszti lakóépületekben 
kollégiumi férőhelyek 
létesítése.

Molnár Katalin
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ÍJj a rtroli a {«iskolán

Zongoristából pszichológus___________________________
Sorozatunk utolsó részében Tőrök Im rét, a Pszichológia Tanszék 
tanársegédét próbáljuk szóra bírni. Reméljük, cikkeink segítségével közelebb 
kerültek hozzátok ifjú oktatóitok.

- Hallottam, hogy pá
lyafutásod éppen eb
ben a tanévben kezdő
dött s itt a főiskolán. 
Mégis hogyan kerültél 
ide?
- Még a debreceni Kos
suth Lajos Tudomány- 
egyetem pszichológus 
szakának ötödéves 
hangatója voltam, 
amikor felfigyeltem a 
JGYTF pszichológia 
tanszékének 
hirdetésére. A tanszék 
pályázatot írt ki tanár
segédi állásra. Úgy 
döntöttem, próbára te
szem magam: megpá
lyáztam az állást. Pá
lyázatom elnyerhette a 
bíráló bizottság tetszé
sét, mert amint látod, 
itt vagyok s tanítok.
- Miért pont Szeged 
mellett döntöttél?
- Elmek több oka is 
volt. Először is közel 
lakom Szegedhez. Más
részt magát a munkát 
nagyon vonzónak talál
tam. Amúgy a pszicho
lógiának a klinikai ol
dala foglalkoztat a

legjobban. De sajnos ez 
az egyik legkeményebb 
terület: számos bukta
tót rejt magába. Hogy 
ezzel foglalkozzon az 
ember, nagy kitar
tásra, elszántságra 
van szüksége. Az itteni 
munkám mellett vi
szont bőven akad sza
badidőm, s ebbe belefér 
egy ilyen irányultság 
is. Harmadrészt ez a 
munka sok emberrel 
hoz kapcsolatba, kü
lönböző szituációkat 
teremt, amelyek jó al
kalmat adnak arra, 
hogy megismerjem, fi
gyelemmel kísérjem az 
embereket, viselkedé
seiket, reagálásaikat a 
különböző esemé
nyekre. Bár az is igaz, 
hogy ez a kapcsolat 
nem valósulhat meg 
olyan szinten, mint a 
terápiában: a terápia 
során a pszichológus 
és a páciens mélyebb, 
személyesebb viszonyt 
tud kialakítani. Végül, 
de nem utolsósorban a 
tanítás kedvező lehető

ség arra, hogy maga is 
tanuljon az ember. Az
zal, hogy tanítok, ben
nem is letisztázódnak 
azok a dolgok és isme
retek, amelyeket tanul
tam.
- Hogyan kerültél kap
csolatba a pszichológi
ával?
- Ez egy régi dolog, 
pontosabban most már 
annak számít. Még 
harmadéves gimna
zista koromban kezdett 
érdekelni a pszicholó
gia. Először ugyan a 
filozófiával foglalkoz
tam, e témába vágó 
könyveket olvastam. 
Az első pszichológia 
tárgyú könyv is ennek 
kapcsán került a ke
zembe. Már az első pár 
oldal elolvasása felkel
tette az érdeklődése
met. Behatóbban kezd
tem foglalkozni vele.
- Miért pont tanár let
tél, hiszen pszicholó
gusként nagyon jó ki
látásaid lehettek (és 
lehetnek) a jövőre 
nézve?



- Annak ellenére, hogy 
tanítok, én pszicholó
gusnak vallom magam. 
Azt tartom, hogy a 
pszichológus szó elég 
tág fogalom, s ebbe az 
is belefér, hogy az em
ber tanít, meg termé
szetesen nagyon sok 
ezzel kapcsolatos tevé
kenység. Hogy miért 
pont tanár lettem?..., 
erre még nem igazán 
fogalmazódott meg 
bennem a felelet. Azt 
hiszem, hogy ez csak 
úgy jött, nem egy régi 
elhatározás eredmé
nye.
- A pszichológiának 
mely területei érdekel
nek a legjobban?
- Nagyon nehéz megfo
galmaznom erre a vá
laszt. Érdeklődési kö
röm változó, felmerül
hetnek új területek, 
melyek maguk felé for
díthatják figyelmemet. 
Közel áll a szívemhez 
az általános lélektan - 
amit most tanítok 
komolyan foglalkoztat
nak a hétköznapok 
pszichológiájával kap
csolatos jelenségek is, 
mint a kommunikáció. 
Számomra a pszicholó
gia a valóság egyfajta 
megközelítése.
- Milyen érzés volt elő
ször a katedra mögé 
állni?

- Nagyon izgalmas volt. 
Eleinte enyhe szoron
gást is éreztem. Olyan 
érzés volt ez, mint mi
kor az ember színpa
don lép fel. E téren is 
volt némi tapasztala
tom: korábban zenél
tem - zongorán és ütő
hangszereken játszot
tam -, különböző kon
certeken léptem fel kö
zönség előtt. Ezt az ol
dalát a nyilvánosság 
előtti szereplésnek nem 
tudtam megszokni. Itt 
mindig megvolt a szo
rongás, a feszültség 
érzése. Ezért is volt 
feladat számomra az 
első „megjelenésem” a 
diákok között, mint ta
nár.
-Hogy érzed magad a 
főiskolán?
- Remekül, nagyon tet
szik a munkám. Pozi
tív véleményem ala
kult ki a főiskoláról, 
amit bizonyára erősen 
befolyásolt a kellemes 
munkahelyi légkör. 
Más szemszögből látom 
a főiskolát, mint diák 
koromban láttam. Ez 
abból adódik, hogy 
egészen más feladatok 
állnak előttem, mint 
akkor s ez a funkció 
meghatározza, hogy 
milyen hatások érnek, 
meg magát a minden
napokat is.

- Mi az, amit hiá
nyolsz?
- A kis létszámú cso
portokat. A  szeminári
umi órákon 30-40 fő
vel szinte lehetetlen 
dolgozni. Szerintem az 
ideális 10-IS fő lenne.
- Nemsokára itt a vizs
gaidőszak. Neked most 
adódik először, hogy 
mint vizsgáztató ve
gyél részt benne. Mi
lyennek képzeled el 
magad ebben a szituá
cióban?
- Elég kemény és szi
gorú leszek; a lényeg
telen részletekre fogok 
rákérdezni... Nem, ez 
nem igaz. Elég sok ta
pasztalatom volt már 
ezzel kapcsolatban, 
volt vizsgázásra al
kalmam elégszer. Sze
rintem alapvető az, 
hogy korrekt legyen az 
ember, nem játszhat 
szerepet az értékelés
ben a személyeskedés. 
Nem szeretném meg
fosztani a diákokat az 
élménytől, s itt a pozi
tív értelemben vett él
ményről beszélek.
- Mit kívánsz a vizs
gára készülő diákok
nak?
- Kéz és lábtörést.

Molnár Katalin
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(N e ) fesd az ördögöt a falra!__________________________
Ha ördögöt nem is, de vízipókot, kagylót, színes halat és vicsorgó tengeri 
szörnyet könnyen találhatsz és nem is kell az Óperenciás-tengerig menni. Elég 
csupán elzarándokolni a JGYTF Z. sz. Gyakorló Általános Iskolába, ahol meg
szemlélhetek ezek a fantasztikus lények. Méghozzá a falra festve! Igen ám, de 
vajon hogyan kerültek oda?
Mesebeli legkisebb királyfiként elindultam megfejteni a találós kérdést, re
mélve, hogy útközben nem találkozom a hétfeju sárkánnyal. Először gyere
kekbe botlottam (mesebeli apró manók), akik csodálkozva néztek rám, míg
nem egyikük rájöttL mire is gondolok és elvezetett a titokzatos falhoz. Meg- 
másztuk együtt az Üveghegyet és a második emelet magasságában, a folyosó 
végén elém tárult a látvány. Mintha egy hatalmas tengeri akváriumba csöp
pentem volna, tarka halak serege úszkált előttem...

- Honnan származott az 
ötlet? - kérdeztem 
M aród Antaljáé rajz 
szakos tanárt és Tóth 
Gyulánéty a Diákön
kormányzat vezetőjét.
- Erre tulajdonképpen
egyszerű lenne vála
szolni: szükségszerű
ségből. De a helyzet en
nél kicsit bonyolultabb.
Mivel az iskola már 
csak két évig fog ezen a 
helyen működni, sem 
elegendő pénz, sem le
hetőség nincs arra, 
hogy teljes felújításra 
sor kerüljön. Valami 
megoldást azonban ke
resni kellett, hogy ott
honosabbá tegyük az 
iskolát, hiszen a gyere
kek még itt tanulnak 
egy rövid ideig s nem 
mindegy, hogy milyen 
körülmények között.
Szerencsére létezik egy 
alapítványunk, amelyet

a főiskola, a szülői 
munkaközösség és más 
külső szponzorok is tá
mogatnak. Ennek az 
alapítványnak a kamat
részét használtuk fel és 
hirdettünk meg egy 
pályázatot az iskolán 
belül, amely egy na
gyobb, országos pályá
zathoz kapcsolódik a 
környezetvédelem je
gyében.
Erre a felhívásra sok 
ötletet kaptunk az osz
tályoktól. Ezek közül a

8. a és az 1. b állt elő a 
falrafestés ötletével. 
Kivitelezhető tervet vé
gül a 8. a osztály n y i 
tott be - nagy szerepük 
van ebben Szigeti Bálint 
és Apró László 
„ötletgyárosoknak” .
- Hogyan került sor a 
kivitelezésre? Mindent 
a gyerekek csináltak?
- Először természetesen 
ki kellett kalkulálni, 
mennyi anyagra, fes
tékre van szükség. A 
rajzokon is finomítani

!fe



kellett, hogy azután fel 
tudjuk nagyítani őket, A 
kivitelezés szinte teljes 
egészében a Rajz Tan
szék 11 hallgatójának 
köszönhető, akik részt 
vettek a munkában.
(A  lányoktól később 
megtudtam, hogy festés 
közben azután teljesen 
eltértek a tervtől. Min
den figura „csak úgy 
jött” . Állítólag mind
egyik hal hasonlít va
lamelyikükre - de ezt 
bízzuk inkább
„szakértő” szemekre)

- Mennyi ideig készül
tek a festmények?
- Meglepetésszerűen, 
egy délután alatt. Egy
től hatig lázasan dolgoz
tak a szakcsoportvezető 
irányításával, egészen 
klubdélután-hangulat
ban. Nagyon jól össze
rázódott a csapat - a 
közös munkának így 
talán nagyobb értelme 
van, mint gyakran a 
kötelező napközis gya
korlatnak. Az ilyen 
„együttlétek” alkalmá
val - úgy vélem - a hall

gatók közelebb kerül
hetnek a tanítás igazi 
lényegéhez. Jó lenne, 
ha minél több alkal
munk lenne az együtt
működésre. A  legköze
lebbi valószínűleg egy 
sportvetélkedő lesz ja
nuárban. Mindenesetre 
rengeteg ötletünk van 
még, reméljük, sikerül 
megvalósítani az elkö
vetkező időszakban. A 
főiskolára és a hallga
tókra feltétlenül számí
tunk!

Váradi Nóra

K t ie iu f t t ö

„A Biblia hiányában szenvedünk - s nem az 
egyházakéban”
Manapság egyre több ember fordul a kereszténység felé. Ki a hitét, ki pedig 

politikai számításait próbálja megtalálni benne. Különféle gyülekezetek igye
keznek magük közé csalogatni bennünket - néha az erőszakosságtól sem ri
adva vissza. Ebben a légkörben (sajnos) fehér hollónak kell elkönyvelnünk 
azt az előadássorozatot, amely a Juhász Gyula Művelődési Házban folyik 
szeptember óta. Nincs politizálás, nincs dogmatdzmus, nincs önreklám, nincs 
azonnali és nyilvános megtérítés. Csak a Biblia és annak különféle árbázolása 
a művészetekben. Beszélgetőpartnerem Csabai Tamás, az egyik előadó, aki 
idén végzett a JATE történelem-francia szakán.

-Az előttem lévő meg
hívó szerint előadásso
rozatotok címe: A  Biblia 
a társművészetekben. A  
részletes programot 
böngészve viszont úgy

tűnik, elsősorban a ke
resztény vallás alap
kérdéseiről esik szó, 
mint például a predesz
tináció, a nyelveken 
szólás vagy a híres sze

retet-himnusz. Nincs 
ebben valamiféle el
lentmondás?
- Nyilván arra célzol, 
hogy sokkal nagyobb 
teret kellene szentel-



nünk egy ilyen előadás- 
sorozatban a társmüvé- 
szeteknek... Nos, aki 
eljön ezekre az előadá
sokra, az tanúsíthatja, 
hogy nem hiányoznak a 
művészeti feldolgozások 
sem, úgymint irodal
miak, úgymint zeneiek 
vagy a képzőművészeti 
alkotások. De az kétség
telen, hogy az előadások 
középpontjában a Biblia 
áll. Ezt nyelvtanilag is 
ellenőrizhetjük, hiszen 
ennek a sorozatnak 
nem az a címe, hogy A 
társművészetek a Bibli
ában, hanem pont for
dítva.
Meggyőződésünk, hogy 
a Szentírás az az örök
érvényű irat, amelyből 
sokféle művészi feldol
gozás származott,
amely sok művészi al
kotásnak adott ihletet. 
Nem hiszünk abban, 
hogy a kultúra önmagá
ban megváltó erejű, 
sokkal inkább valljuk a 
Biblia megjobbító ha
talmát.
- A  meghívóból nem de* 
rül ki, hogy ezt az 
előadássorozatot megy 
egyház vagy szervezet 
tartja. S nem tudódik ki 
az előadásokon sem, 
mert - s ezt pozitívum
ként értékelem - nem 
kötitek össze ezt az al
kalmat tagtoborzással.

- Ezt már sokan kérdez
ték tőlünk. Nem dicse
kedni akarunk vele, de 
a lelkiismereti szabad
ságnak az elvét minden 
körülmények között 
szeretnénk tiszteletben 
tartani. Ez egy ilyen 
előadásciklusnál azzal 
jár, hogy az embereket 
semmilyen körülmé
nyek között semmire 
nem akarjuk az elhang
zottakkal kényszerítem. 
Tárgyszerű, objektív 
ismertetésre törek-

Bibliának hitbeli tar
talma is. A  mi felada
tunk ennek átadása. De 
hogy ez a hallgatókban 
milyen választ vált ki, 
ezt a személyes lelkiis- 
meret hatókörébe utal
nánk. Egyébként a Bib
liaiskolák Közösségéhez 
tartozunk, de az a meg
győződésünk, hogy az 
embereket nem egyház
hoz, szervezethez kell 
csatolni, hanem megis
mertetni őket a Bibliá
val, a Biblia Istenével.

Hiszen az ő hiányában 
szenvedünk - s nem az 
egyházakéban.
- Válaszodban említet
ted, hogy nem célotok 
egyházi szervezeteknek 
propagandát csapni. 
Mégis mint keresztény 
embert, azt hiszem, 
nem hagy hidegen ben
neteket az egyházak 
növekvő térhódítása - s 
nemcsak a lelkekben, 
hanem a politikában is. 
Jónak vagy rossznak 
kell ezt elkönyvel
nünk?
- Erről csak mint hívő 
magánember nyilatkoz
hatok, hisz előadótár
sammal, dr. Reisinger 
János irodalomtörté
nésszel ezidáig nem tö
rekedtünk közös állás
pont kialakítására. Bár 
jól ismerve őt, azt hi
szem, véleménye nagy
jából megegyezik az 
enyémmel. Erről olyan 
mértékben beszélünk, 
amennyiben az emberek 
védelmében ezt szüksé
gesnek látjuk. Szomo
rúan tapasztaluk, hogy 
egy olyan változás ját
szódik le napjainkban, 
amely a keresztény 
névvel szeretne ékes
kedni, de semmilyen 
közösséget nem mutat a 
Szentírással. Egy üyabb 
ideológiai jármot akar
nak az emberekre 
kényszeríteni, pedig a

a m i:Mm№i —.1 a -
■ ...... i. ■ ■ i.V. ■      .V i.-.Y .V .nW .a .~ i Í.IÍII IH...WI i..- _ .....



f 3 TiT

történelem adott tanul
ságot rá bőven, hogy az 
állam és az egyház két 
tejesen különálló lé
nyeg. Mindkettőnek 
megvan a maga fela
data, ezeket soha nem 
lehet egymásba mosni. 
Emlékezzünk csak Jé
zus híres szavaira: 
„Adjátok meg a csá
szárnak, ami a csá
száré, és Istennek, ami 
az Istené.”
-M iért pont ezekkel a 
témákkal foglalkoz
nak? Nem vagyok róla 
meggyőződve, hogy 
mondjuk a nyelveken 
való szólás oly gyakori 
téma lenne a művésze
tekben.,,
- Ezek az előadásciklu
sok már a 7. éve foly
nak Szegeden. Ez idő 
alatt megpróbáltuk a 
Bibliát minél több oldal
ról megközelíteni. Volt 
már szó az evangéliu
mokról a feldolgozások 
tükrében, a Szentírás 
történelmi jövendölései
ről, stb. Kétségtelen, 
hogy egyes témáknál 
kevésbé érvényesül a 
művészi feldolgozások 
jelenléte. Az évek során 
egyre inkább tekintettel 
kellett lennünk a kö
zönség kívánságaira, s 
ezek alapján rendszere
sen iktattunk be a soro
zatok végén pótelőadá
sokat. Ennek hatására

választottuk ki az ezévi 
témát is. Természetesen 
nem mehetünk el a sú
lyosabb, rázósabb té
mák mellett sem. Ilyen
kor a középponti té
mákra kell összpontosí
tanunk.
- Mi az előadások fő 
célja? A  Bibliával való 
megismertetés? Vagy a 
társművészetekkel? 
Esetleg állásfoglalás a 
nagy és súlyos bibliai 
kérdésekben?
- Saját tapasztalataim
mondatják velem, hogy 
a Biblia nem bezárja az 
embert, hanem éppen 
ellenkezőleg: tágra
nyitja a látóhatárt. 
Olyan újszerűén, mély
ségében láttatja meg 
ezeket a tereket, hogy 
mind szellemiekben 
mind lelkiekben hatal
masat nyer az, aki a 
Szentíráson keresztül 
szeretné megismerni a 
tudományokat, a művé
szeteket, a filozófiát. 
Emellett hangsúlyoz
nám azt Is, hogy a mű
vészeti feldolgozások 
segítik, kiegészítik a 
bibliai problémákat, és 
nem fordítva.
Azt is meg szeretném 
jegyezni, hogy nem 
azért fogtunk bele a 
Szentírás magyaráza
tába, mert túlzottan 
magyarázatra szorulna. 
A közhiedelemmel ellen

tétben a Biblia nem egy 
nehezen olvasható
könyv, átláthatatlan 
irat. Bárki megismer
heti a személyes olva
sás folyamán. Sokkal 
inkább azt érezzük fe
ladatunknak, hogy ked
vet acUunk az olvasás
hoz. A hálátlan utókor
ral szemben mi nem 
gondosuk, hogy bármit 
is jobban tudnánk a 
Szentírásnál. 
-Gondolom, az sem vé
letlen, hogy éppen Pál 
apostol leveleit válasz
tottátok kalauzul. Az ő 
életútja milyen üzene
tet hordoz korunk szá
mára - hívőknek és nem 
hívőknek egyaránt?
- Nehéz kérdés. Nem 
akarunk divatot csi
nálni a Szentírás olva
sásából. Az előadás- 
sorozatot sem óhajtjuk 
valamilyen irányzat vi
torlájába befogni. Meg
győződésünk, hogy a 
Bibliának mindig és 
mindenkor időszerűek a 
tanításai. Ha esetleg 
arra akarsz rákérdezni, 
hogy melyik a leg
időszerűbb tanítás, 
akkor erre nyugodtan 
kijelenthetem: minden
tanítás időszerű. Szo
morúan konstatáljuk, 
hogy az emberiség nem 
tanul a történelem 
sokféle buktatójából. Ha 
idén főleg az erkölcsi
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rántásokra is koncent- 
ra.unk, ezzel nem azt 
akarjuk mondani, hogy 
a, Biblia pusztán erköl- 
cs! kódex, A Biblia

egész egyszerűen be
széd az emberiséghez. 
Nem csupán erkölcsi 
magva van, hanem 
minden ízében igaz. De

ehhez nyilván minden 
embernek a személyes 
felfedezése szükséges.” 

Szalai László

Az előadásokat kéthetente szerdánként tartják a Juhász Gyula Művelődési 
Központban, este fél 7 órai kezdettel. A következő előadás január 12-én lesz A 
kétféle nyelveken-szólásról címmel.

Kis emberek, nagy dobok
Nem mindennapi él
ményben volt része an
nak, aki megnézte a 
Szegedi Nagyszínházban 
a Zampa Ufudayi Daiko 
japán dobegyüttes mű
sorát. A nagy érdeklő
dés bizonyítéka a telt
házas előadás, hiszen 
szó szerint még a 
„csilláron is lógtak”. 
Akinek nem jutott ülő
hely, a lépcsőről szem
lélte a bemutatót.
A dalolás, amely 
annyira elkápráztatta a 
szegedi nézőközönséget, 
és különleges üzenet
ként hatott az ohinavai 
művészek tolmácsolásá
ban, hozzátartozik a ja
pán kultúrához és val
lási felfogáshoz. Az 
egyik legősibb zenélési 
forma, melyet a törzsi 
kultúrák az istenekkel 
való társalkodás legfőbb 
eszközéül használtak. 
Erre utal a japán mito
lógia egyik epizódja is:

Amikor a nap istennője, 
Amateruszu - fivérének, 
Szuszanónak sértése 
miatt - bezárkózott a 
Magasságos Égi Mezők 
Barlangjába, az egész 
világ sűrű sötétségbe 
borult. Odasereglettek a, 
többi istenek a barlang 
szájához, hogy kicsalo
gassák, de hiába, míg
nem az egyik istennő, 
Ame-no- 
Uzume végre 
megoldást ta
lált: a barlang 
szájánál egy 
felfordított 
hordóra állt és 
szent révület
ben különös, 
rituális táncot 
lejtett. Ez a 
ritmikus do
bogás és tánc 
csalogatta vé
gül elő a nap
istennőt.
A japán embe
rek életében 
rendkívül fon

tos szerepet töltenek be 
a népi-vallási ünnepek, 
az ún. macurik, melyek 
adott közreműködése 
nélkül elképzelhetetle
nek. Az ünnepi felvonu
lások arra is alkalmat 
adnak, hogy fiatal do
bosok nagy csoportban 
csillogtassák virtuóz 
képességeiket. Ebből a 
népi gyakorlatból nőtt

i
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ki az a kezdeményezés, 
melynek eredménye
képpen sikeresen kon
certező dob-együttesek 
alakultak Japánban. A 
dobegyüttesek produk
cióját a macurik rögtön- 
zöttségeivel szemben a 
megtervezettség jel
lemzi: hagyományos
darabokat épp úgy elő
adnak, mint modern 
kompozíciókat, és
ugyanakkor a színpadi 
látványra is nagy fi
gyelmet fordítanak.
Az ohinavai Zampa 
Ufudzsi Daiko együttes 
két éve alakult és tagjai 
nagyobb részét nők al
kotják, Ez azért is tűnik 
meglepőnek, mert a do
bok összehangolt meg
szólaltatására nem cse
kély erőbedobásra és 
koncentrációra van 
szükség. Ám az előadás 
végén a fáradtság

egyáltalán nem látszott 
meg az apró termetű 
művészeken.
S néhány szót magukról 
a főszereplőkről, a da
lokról: a műsorban a 
taikó nevű kisdobok és 
az ódaikó nevű közepes 
nagy dalok játszották a 
vezető szerepet, de fel
tűnt az óriás méretű 
dadaikó is, amely kü
lönlegessége, hogy
szinte a „dob alá 
bújva”, fekvő helyzetből 
kellett megütni. Maga a 
dobolás látványa is 
lenyűgöző: az ütők
kezelésének, a verők 
tartásának és
lecsapásának külön esz
tétikuma van.
A  dalok mellett fontos 
szerepet kaptak a fuvo
lák is, de talán a legér
dekesebb színfolt az 
oroszlán tánc volt, 
amely arra adott al

kalmat, hogy a dobok 
feszes ritmusára ha
talmas oroszlán-figura 
táncoljon a színpadon. 
Az oroszlán bundájába 
bújva két ember táncol, 
élethű és félelmetes ha
tást keltve. Nem kis 
meglepetést okozott, 
amikor az egyik műsor- 
szám végén az oroszlán 
lejött a színpadról és 
fekete pofájából kivil
lanó fehér fogsorát 
csattogtatva, farkát 
csóválva végig sétált a 
földszinti közönség so
raiban.
Az előadás végén a mű
vészek a nézőket is be
vonták a produkcióba: 
az ének, a dob és a taps 
hangját talán még a ja 
pán istenek is meghal
lották. ..

Váradi Nóra

Karácsonyi hangverseny - telt házzal
Ismét valami maradandót alkottak a JGYTF Közművelődési Tanszékének bo
szorkánykonyháján. Jótékony célú Karácsonyi hangversenyt rendezett - más 
alapítványokkal karöltve - az Alapítvány a Nonprofit Menedzserképzésért 
néven bejegyzett társulás. Ezt a Közművelődési Tanszék oktatói hozták létre, 
még tavasszal. A  tanévnyitóra megjelentetett, a főiskola történetét feldolgozó 
recenzió után másodszor hallat magáról az alapítvány.

A december 13.-án 
megrendezett hangver
senyen felléptek:
• az 1. sz. Gyakorló 
Általános Iskola Kó
rusa;

* a £. sz. Gyakorló 
Általános Iskola nö
vendékei;
• a Karolina Iskola 
Kórusa;

• a JGYTF Ének-Zene 
Tanszékének 
Vegyeskara, Női és 
Kamarazenekara;
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• a Salieri Kamaraze
nekar Pál Tamás ve
zényletével;
• a Szegedi Balett mű
vészei, Pataki András 
balettigazgató 
vezetésével;
• Andódy Olga, Busa
Tamás, Jakab Tamás, 
Vajda Júlia, Varsányi 
Mária, a Szegedi 
Nemzeti Színház
művészei.
Az estet Sándor János
rendezte, s az esemény 
védnöki tisztét
dr. Gyulai Endre me
gyéspüspök és dr.

Szalay István főigaz
gató úr töltötte be.
A szegedi Kisszínház 
nézőtere zsúfolásig 
megtelt. A  nagy sikerű 
hangverseny bevételét a 
határon túli hallgatók 
képzésére, a gyakorló- 
iskolákra. az énekta
nárképzésre és a kultu
rális menedzserképzés, 
valamint a Karolina Is
kola Alapítványának 
támogatására hasznába 
fel a rendezőség.
S hogy kik ők?
Az Énektanárképzésért 
Alapítvány

a JGYTF 1. sz. Gya
korló Általános Iskola 
Alapítvány
a JGYTF 2. sz. Gya
korló Általános Iskola 
Alapítvány
a Szegedi Nonprofit Me
nedzserképzésért Ala
pítvány
és a Karolina Iskola nö
vendékei.
A rendező alapítványok 
ezzel a nemes gesztus
sal kívántak mindenki
nek békés, boldog kará
csonyt.
Viszont kivárjuk nekik!

Mit kell tudni a szervező alapítványról?
Az elmúlt tanévben megrende
zett II. Közművelődési Konfe
rencia sikerén felbuzdulva a 
Juhász Gyula Tanárképző Főis
kola Közművelődési Tanszéké
nek oktatói nagy fába vágták a 
fejszéjüket. Megunva az állandó 
pénzért kuncsorgást, saját ala
pítványt akartak létrehozni, 
amely a tehetséges hallgatók 
támogatására szolgálna. Az el
határozást tett követte és a 
nyáron be is jegyezték az Ala
pítványt, a Szegedi Nonprofit 
Menedzserképzésért nevű társu
lást. A nyitott alapítvány célja a 
kulturális menedzserképzés se
gítése, szakmai tapasztalatcse
rék, konferenciák szervezése, 
tehetséges menedzser és média

szakos hallgatók munkájának 
támogatása.
Mindez nagyon szépen hangzik, 
de az oktatók által befizetett 
alaptőke sehogyan sem akart 
gyarapodni. Többek közt ezért is 
rendezték meg az előbbiekben 
tárgyalt Karácsonyi hangver
senyt - más alapítványok segít
ségével. A többi alapítvány gon
doskodott a programról, míg a 
Közművelődési tanszéké a szer
vezési és menedzselési oldal 
volt. Nem véletlenül nevezik 
őket művelődésszervezőknek!
Az alapítvány első fellépésére 
szeptemberben került sor, ami
kor is A főiskolánk története a 
szegedi sajtó tükrében című re
pertórium megjelenéséhez segí-
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tett. Ezt a tanszék hallgatói T. 
Molnár Gizella tanárnő segítsé
gével és irányításával készítet
ték el. A koncert volt a második 
eredménye az Alapítvány mun
kájának s reméljük rövidesen 
beszámolhatunk a harmadikról 
is.
Az alapítvány kuratóriumának 
elnöke: dr. Bonifert Domonkos 
(Matematika Tanszék), titkárai: 
dr. Rigó Jázon (a Közművelő

dési Tanszék tanszékvezetője) és 
dr. Meszlényi Ferenc a Szőreg 
Takarékszövetkezet elnöke 
Az alapítvány számlaszáma: 
MTBET Szeged 289-98936/412- 
103144
Szőreg Takarékszövetkezet 
Az alapítvány bármilyen cse
kély összegű hozzájárulást, tá
mogatást köszönettel fogad.

K.Á.

Turné - pokoljárás pofonokkal -
Nem ígér önfeledt kaca
gást Bereményi Géza új 
filmje, a Turné. Nem 
mintha nem lenne meg
tűzdelve poénokkal, hi
szen az egész film zak
latott, gyakran morbid 
szituációk sorozata - de 
a kesernyés humor mö
gött nagyon is valósá
gos asszociációk buk
kanhatnak fel.
Az alapszituáció: egy 
színésztársulat útnak 
indul, hogy negyven 
nap alatt bejárja az or
szág különböző részeit, 
hogy falvak és városok 
műv. házaiban fellépve 
„kultúrát" vigyen az 
arra éhes nézőközön
ségnek: olcsó kupékkal, 
hajdani slágerekkel a 
művészet illúzióját
keltve.
Gyakran négy előadás 
egy nap, karambol és

zuhogó eső, ellenszolgál
tatást váró autószerelő- 
feleség; a lopott autóból 
kirakott Díva (Törőcsik 
Mari) lábát csókolgató 
rajongó a szántóföldön; 
lobogó ingek a szélben; 
szétfröccsenő csokoládé
fagylalt; próbálkozások, 
éjszakai fürdőzés, szex 
vagy majdnem az; fél
reértések, pofonok és 
egymásra borulások, 
szívroham, zongora és 
festék...
Pénz, bizonyítani aka
rás, művészi elkötele
zettség? Mi a tét, és 
van-e egyáltalán?
A Húzónév (Eperjes Ká
roly) hőzöngése, ami 
hajtja a bandát, úgy 
tenni, mintha... lelke
sedni, úrrá lenni az 
egyre növekvő fáradt
ságon. (? ) A  Kölyök 
(Ternyák Zoltán), aki

kimondja és kap is érte 
egy hatalmas pofont. 
Mert igaza van. Ő az, 
aki utólag „előre tudta, 
hogy ez lesz a vége”. 
Amit mindenki. A  néző
téren ülve azt mond
hatnám, hogy ez csak 
egy film, groteszk, nem 
igaz.
Akiket látok „nem em
berek” (ahogy Törőcsik 
Mari mondja a film ele
jén). Színészek. S ők 
játszanak, játszaniuk 
KELL. Az utolsó pilla
natig és azon túl. Aká-r 
még hullaként is, a pá
don ülve. Felkiálthat
nék, hogy semmi közöm 
az egészhez és a való
ság egészen más... De 
mégsem teszem.

Váradj Nóra



A Tfl IV. *>vf. Ú t i n ,

TÁBLÁK
VSoTH
f o d r á s z á t

K Ü LÖ N LEG ES 
HAJSZKEKFESTtSE 

SZILVA KEK 
PADLIZSÁN LILA 

PINK
GRÁNÁT ALM A 
KIRÁLY VÖRÖS

FŐVÁROSI 
FÜRDÖIGÁZGATÓSÁG 
IKTATÁSI KABINETJE

A  D A R V A K  

C S Í P N E K

TŰZ ESETEN
../UAiA-i- A HAKtfl KÓRHÁZ6» fa*'
PORTÁJÁN.

lumiwiwi' ̂ «snrvnini'

D R TH D P ED  El 
EGYENRUHÁZATI 

C I P Ő K ,
ciiiMÁK, készítés ét

BAKÓ PÉTER

agyagtisztító

NY!TVA:H-P:9*I7- IG.

i l i b l H  IR if cf ci  U

J H ÍT K Ö IM P 7 1 4 ig 
MUNKASIÜNET 7-10 k



A TCi «V. é v f .  1 \

£ a  Gmm Tribüné
_________Lib& lia

Legendás zenekarok legendás zenésszel

Törvények, Törvények, Á!

- beszélgetés Müller Péterrel -
-Miiller Péterről sok mindent kell tudni. 
Olyan dolgokat, amik ebből az interjúból nem 
derülnek ki. Viszont kiderül hogy hány éves, 
meg hogy miről szólt az URH és a Kontroll 
Csoport, és hogy mi a különbség a Sziámi és a 
Sziámi között. Mit mondott lan Anderson és 
Mr. Pomowsky. A legvégén pedig, hogy lesz- 
e jövőre Diák-sziget (vagy nem)

- Egy nagyon prózai 
kérdéssel kezdeném: 
megtudhatnám hány 
éves vagy?
- 42
- Hol érezted magad 
jobban, az URH-ban 
vagy a Kontroll Cso
portban?
- Ez olyan mintha azt 
kérnéd, hogy hasonlít
sam össze egy alma izét 
egy buli emlékével. Két 
teljesen más dologról 
volt szó. Nem úgy érem 
meg ezeket a története
ket, hogy zenekarból 
zenekarba megyek. 
Ezek nekem ilyen 
egotrippek, és mindig 
egész más történik 
velem. És nem is csi

nálnám, hogyha 
csak ilyen
zenakarok válto
zása lenne. Más
ról szólt a két 
kaland. Mind a 
kettőben nagyon 
sok olyan dolog 
volt, amit szeret
tem.
- Össze tudnád röviden 
foglalni, hogy miről 
szólt az URH és miről a 
Kontroll Csoport?
- Az URH az a gesztus 
volt (nem csak az én 
részemről, hanem min
denkijéről, aki részt 
vett benne), amikor az 
ember egy pillanatra 
végső erőfeszítésével, 
kiszabadul a tarthatat

lanból. Mint mondjuk, 
ha valakit baromi so
káig víz alatt tartanak, 
és egyszer csak vala
hogy mégis sikerül fel
jönnie, és az a segély
kiáltás az első ilyen 
szabad levegővétel volt. 
Ilyen szempontokból 
egy ismételhetetlen és 
tarthatatlan gesztus 
volt, tehát ha az UBH 
megmaradt volna mos-



tanáig repertoár zene
karnak... hát az elég 
vicces lenne.
A Kontroll Csoport az 
nagyon másról szólt. Az 
egész egy személyes 
történet. Az URH is egy 
fontos kapcsolatháló 
volt, de a Kontroll az 
nem jött volna létre, ha 
mi nem szeretjük meg 
egymást a Bárdos Ági
val. A Kontroll Csoport 
- szemben az URH-val, 
ami igazából egy trió 
volt, rockzenekar egy 
énekessel - sok nagyon 
erős, nagyon különböző 
és nagyon pozitív sze
mélyiség együttműkö
dése volt. De mindenki
nek több nyitott di
menziója volt, mint 
egyszerűen csak az, 
hogy zenészek. Ha

megnézed, akkor azt 
lehet mondani, hogy a 
Kontroll Csoport annyi 
felé ment szét, ahány 
tagú volt. Ugye a Kis- 
tamás Laci, a „Balkán 
Turist” , a Bárdos Ági az 
„Ági és a Fiúk” , én a 
„Sziámi” , Farkas Zoli a 
„Keleti Fény” , Hajnócy 
Csaba a „Kampec 
Dolores” , Újvári János 
és Lehocky Laci pedig a 
„Rés” és „Új Nem” 
együttesekhez. Tehát 
nem volt olyan, hogy 
egy zenekar szétesik, és 
akkor a központi sze
mélyiség belekerül egy 
"újabb trippbe, a többiek 
pedig eltűnt zenészek 
lesznek szegények. Itt 
egy Járművel" volt dol
gunk, amiben csak mo
tor volt, és ezért itt az 

előadások egy 
olyan dolgot céloz
tak meg (és sok
szor el is találtak, , 
amik engem a mai 
napig izgatnak. 
Egy olyan szinteti
kus műfajt, ami a 
koncert és a totális 
színház mezsgyé
jén táncolt.
Ez volt nekem a 
Kontroll és jelleg
zetes módon, mi
kor a Kontroll már 
ilyen sikeres lett, 
kerestek, hogy csi
náljunk lemezt. 
Hál istennek, ak

kor oszlott fel. Azért 
oszlott föl, mert ennek 
a személyes történetnek 
lett vége. Nem bírta to
vább a formáció, hogy 
egy már létrehozott 
működő formaként ma
gával hurcoljon meg
romlott vagy értelmet
len kapcsolatokat.
- A  Sziámiban jöttek- 
mentek az emberek kö
rülötted. Azt jelenti ez, 
hogy Müller Péter 
egyelő a Sziámival?
- A Sziámi az az én ne
vem. Azért lett a zene
karnak az a neve, hogy 
Sziámi, mert én nagyon 
régóta ilyen sziámi 
mániás vagyok, és vol
tak, akik így becéztek. 
Gondolkodtunk, hogy mi 
legyen a következő név, 
és ez a Sziámi-Sziámi 
jött be. Hogy egyenlő 
vagyok-e a Sziámival? 
Fordítsuk meg. Nem 
biztos, hogy ha lesz egy 
következő zenekarom, 
azt is még Sziáminak 
fogják hívni. Amíg egy 
történet van, azt érde
mes így hívni. Tehát 
nekem ez a tripp, bár 
amiben most vagyok, az 
még (sok fordulattal) 
ugyanaz a történet, on
nantól kezdve, hogy az 
első Sziámi létrejött. 
Ugyanazon dolgozom, 
ugyanaz izgat. Bár na
gyon jól érzem magam 
evvel a társasággal, de
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hogyha valamiért egy
szeri csak ennek vége 
lesz, amit mindenki meg 
fog érteni (remélem én 
is), és aztán még egy
szer úgy határozok, 
hogy csinálok valamit, 
akkor majdnem biztos 
vagyok benne, hogy 
ezen a néven többé nem 
alakítanék zenekart.
- Az előző „Testből
Testbe” és a legújabb 
„Belépések egy
helyre...” című lemeze
teknek is elég hagyo
mányos a hangszere
lése. Müller Péterre 
nem ez volt a jellemző...
- Nem ismersz elég rég
ről. Én nem vagyok ze
nész, semmilyen hang
szeren nem játszom, 
nem értek a zenéhez, de 
mindig úgy álltam össze 
emberekkel, hogy azt 
föl tudtam mérni, hogy 
mennyire jó lelkűek, el
szánt, merész emberek. 
Ez érdekel. Azt is 
nagyjából föl tudtam 
mérni, hogy jó zené
szek-e. Nem azért, mert 
értek a jó zenéhez, ha
nem mert a rosszat 
meghallom. Én 18 éves 
koromban egy Dévényi 
Ádám nevű úrral jár
tam az országot, aki 
megzenésítette a verse
imet. Aztán zenebohóc 
voltam a Tanyaszínház
ban, nemsokára a 
„Spions” nevű zenekar

ban kezdtem el dol
gozni. Baromi sok zenét 
szeretek és tolerálok. 
Semmilyen kényszert 
nem érzek, hogy a zene, 
amiben gondolkodom, 
radikálisan újszerű le
gyen. Azt szeretem, ha 
a stílus felismerhető. 
Hogyha összehasonlitom 
a „Ha...” és a „Testből 
Testbe” anyagát, ará
nyaiban nagyjából egy
forma a két kazi, csak 
máshol van az A  és a B 
oldal.
Ez egy trükk volt, meg 
akartam próbálni, hogy 
mi van akkor, ha nem 
abban a szerkezetben 
csináljuk meg a követ
kező anyagot, mint a 
„Ha”-t, Az ugye úgy 
kezdődik, hogy
„Előrelátó Csecsemő” 
„Kicsi Kör” , aztán jön
nek ilyen nehezebb, ka
rakteresebb számok, és 
utána jön az „Ennyi” . 
Most hogyha megnézed 
a „Testből...”-t, azon is 
ott van az „Előrelátó...” , 
egy olyan fajsúlyú és 
szerkezetű szám, ez az 
„Apokalipszis” , és di- 
rekt eldugtuk a B ol
dalra. A  „Testből Test
ben” is ott vannak a 
súlyosabb sztorik. Maga 
a „Testből Testbe” ze
neileg például nekem 
nagyon érdekes, és kor
szerű és telitalálat 
bármihez képest, ami

mondjuk a „Ha” kazet
tán van. Ha figyelme 
sen maghallgatta va
laki, számomra például 
az a szám, dacára an
nak, hogy ezek a zené
szek nem ismertek, a 
Kontrollt egy-két em 
bértől eltekintve, eléggé 
Kontroll Csoportosra si
került.
A „Testből Testbe” sok 
kai furcsább mint bármi 
előtte, csak azt mond
tam, hogy most csinál
junk egy olyan anyagot, 
ahol az a oldal ele rak
juk a zizit. Tehát az első 
három szám a legha
gyományosabb refrénes 
szerkezetű. Ami előíté
leteket, vagy utóítélete
ket keltett a „Testből 
Testbe” , az az volt, 
hogy előre raktuk a. 
legkönnyebben emészt
hető 3 számot, tehát a 
„Világegyetemistát”, az 
„Amiben élsz” és a 
„7x7 sodródni kell” . 
Ezek a töltelék számok. 
Azt mondtam, bassza 
meg miért ne a töltelé
ket hallgassák először, 
aki szeretettel és figye
lemmel hallgatja, az
úgyis eljut a ....  Nekem
már a „Férfi meg a nő” 
egy ilyen forduló, egy 
nagyon primitív, kevés
zenés szám, de a szö
vege nagyon figyelni 
való.

m m z s - \
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Ha komolyan vesszük 
egyenként a számokat, 
mostanában már nincs 
akkora súlya egy dal
nak mint mondjuk 
1980-ban volt. Tehát 
normális ember nem 
fogja az egész lemezt 
ilyen baromi odaadóan 
végighallgatni. Nem 
gondolja, hogy ez lesz 
az egyetlen lelki ka
paszkodója. Ez így volt 
az URH korszakban, ha 
megcsináltál egy szá
mot, egyrészt marha 
kevés zene volt, olyan 
vakum volt, hogy bor
zasztó, másrészt pedig 
amiről a szövegvilág 
meg a magatartásunk 
szólt az kapaszkodót 
jelentett az emberek
nek. Iszonyú súlya volt 
annak, amit csináltunk. 
Most már ez a súlya 
nincs és ne is legyen, 
utáltam azt a helyzetet, 
így nem értek veled 
egyet, hogy hagyomá
nyosabb zene. Ha a 
mostani anyagot hallga
tod akkor meg abszolút 
nem. Zenében messze 
ez a legmerészebb 
anyagunk a 3 közül. 
Mondjuk a
„Kimondhatatlan’7 című 
számot mellé teszem az 
„Előrelátó Csecsemő” 
közül bármelyikkel, ez 
zeneileg jóval korsze
rűbb és merészebb. A 
„Kimondhatatlan” című

szám engem kicsit Nick 
Cave világába vezet. Az 
„ Előrelátó...” inkább a 
FRDPP világában moz
gott.
- Na jó, de az új kazet
tán a Magasan című 
szám tisztára olyan 
mint a Jethro Túli!
- Na jól van, az egy 
számban van. Az egy 
idézet. Az az egy szám, 
tehát a „Magasan” meg 
a „Törvények” című, az 
nagyon tudatosan hasz
nált Jethro szerű ele
meket tartalmaz. Sze
rintem mi nem pont úgy 
használjuk a fuvolát 
mint a Jethro. Egyéb
ként elég jó érvem, 
hogy amikor játszottunk 
a Jethro előtt, akkor az 
a katasztrófa történt, 
hogy lan Anderson be
tiltotta a zenekarban, 
mármint nálunk, a fu
volát. Azt mondta, hogy 
nem lehet. Ez egy telex 
volt. Aztán amikor 
megérkeztek, kérdez
tük, hogy: „Hát hogy a 
faszba, miért ne?” Ak
kor ő úgy csinált 
mintha ő erről nem 
tudna, hogy ez csak a 
menedzser mesterke
dése. Akkor megkérdez
tem, hogy miért mes
terkedik a menedzser? 
És akkor kiderült, hogy 
3 nappal korábban Né
metországban fellépett 
előttük egy zenekar,

amibe fuvola volt, és 
Jethro imitációkat ját
szottak nagyon gyen
gén, és elrontották a 
programot. Akkor ad
tam egy kazit a lan 
Andersonnak, illetve 
akkor még csak stúdió 
felvételt, és azt mond
tam, hogy hallgassa 
meg, és ő azt vála
szolta, hogy nagyon 
sajnálja, mert ez nem 
az a fajta zene. Nyilván 
evvel a füllel ez egy ér
vényes vélemény, de 
hát ugyanúgy érvényes 
a tied is,
- Egyébként miket hall
gatsz otthon szabad
idődben?
- Tök esetleges, amit 
véletlen valaki odaad. 
Szoktam kérni embere
ket, akiket szeretek, 
vagy szimpatikusak, 
hogy csináljanak nekem 
egy kazettát a kedvenc 
zenéjükkel. Azt szoktam 
hallgatni. De nem úgy, 
hogy adjanak egy zene
kart, hanem úgy amiket 
bírnak. Most az utolsó a 
4 non Blonds, ez a 
„What s going on” 
utána meg Midnight Oil, 
meg INXS. Ezt szere
tem. Az olyan progra
mokat szeretem, amik 
stilárisan egységesek, 
de nem egyformák. Azt 
szeretem, ha nagyon 
nagy változások vannak



egy programon belül 
stílusban,
- Nekem Mr.
Pomowsky hallatán 
rögtön Charles
Bukowski jutott az 
eszembe és az Ö Henry 
Kínán ski nevű figurája. 
Van valami szellemi ro
konság a két alak kö
zött?
- Igen a Pornowsky az a 
Bukowski.
- Valójában honnan jött 
az ötlet a Pornowsky- 
hoz és miről szól?
- Az ötlet az úgy jött, 
hogy volt két barátom, 
akikkel Amszterdamban 
együtt dolgoztunk, és 
egyszer egy este el
mondtam nekik egy öt
letet és egy picit beszél
gettünk róla. Azt ter
veztük, hogy színházat 
csinálunk belőle. Az 
egyik barátom aztán 
meghalt AJDS-ben, a 
másik pedig azért nem 
került be, mert én eljöt
tem, ő meg ott maradt. 
Eredetileg velük tervez
tem ezt a dolgot, de 
utána 3 álnéven de 
egyedül kitaláltam a 
sztorit, ami nagyon 
személyes, olyan, ami
nek köze van az éle
temhez. Egy Junkie 
költő és egy vak énekes- 
zongorista lány újrafor
ralt szerelmének törté
nete . Valój ában nem 
egy hagyományos zenés

darab, hanem egy úgy
mond korszerű daljáték. 
Igazából nincs benne 
próza. Picit némafilm 
stílusban előadott, csak 
dalokra épülő színpadi 
játék.
- Hogy vagy megel
égedve a nyári Diákszi
gettel?
- A  Diáksziget az egy 
olyan dolog, amihez ha
sonló nem volt Európá
ban 10 éve. Ilyen nagy
ságrendű kultúrkem- 
pinget nem mertek csi
nálni. Talán tudod, hogy 
Woodstock évfordulót 
sem engedtek rendezni, 
még Amerikában sem. 
Nem merik összeen
gedni az embereket. 
Nagyon-nagyon szar fel
tételrendszer volt adva 
ahhoz, hogy egyáltalán 
meg lehessen csinálni a 
Diákszigetet. Ha azt 
kérdezem mi számít si
kernek, nekem az a si
ker, hogy ha az, amiért 
valamit csináltam, létre 
jön. Pont úgy úgysem 
fog létrejönni, mert az 
unalmas lenne, de 
nagyjából létre jött. A 
Diákszigetre azért mon
dom, hogy sikerült, 
mert összejött egy hétre 
kb. 150 000 ember. A 
150 000 ember közül a 
fele volt olyan hogy 
valódi, vagy hamis 
jeggyel, a másik fele az 
fellépő volt vagy been

gedtük ingyen mert 
nem volt pénze. Nagy
jából lementek a prog
ramok, amiket tervez
tünk, és eltekintve apró 
gázoktól amik voltak 
(mittudom én: följelen
tettek mert hangos volt, 
elégedetlenek voltak az 
emberek, mert szerin
tük kevés zuhanyozó 
volt a szigeten, hogy a 
kaja az nem olyan volt, 
mint ahogy szerettük 
volna...), ha ezeket le
számítom, akkor azt 
mondtam, hogy úgy si
került, ahogy ezt vár
tuk, vagy amiért csinál
tuk.
- Folytatása lesz?
- Hát ha hagyják! Az is 
lehet a sikernek a mér
céje, hogy bukás vagy 
nyereséges-e anyagilag. 
Nem is terveztük, hogy 
valakinek egy fillérje is 
lesz ebből. Aki dolgozott 
a Diákszigeten, még fi
zetést sem kapott. Azért 
tartottuk ilyen alacso
nyan az árakat, hogy 
nullára fussunk ki. Ak
kora jegy hamisítás volt, 
hogy az utolsó nap még 
egy ilyen 10 millió Ft 
körüli veszteség látszott 
rajta. Ettől nagyon 
megijedtünk, mert két 
magánember elkezdett 
csinálni valamit, és a 
végén ott álltmik 10 
millió Ft adóssággal, és 
senkinek se volt egy



fillérje sem. Ez azért 
volt, mert átvertek. Egy 
pár cég, aki azt mondta, 
hogy támogatja, nem 
küldött pénzt, mások 
drágábban kezdtek el 
számlázni, mint ahogy 
előre megbeszéltük... 
Ott állt ez a halom 
adósság és ha csődbe 
mész, meg lecsuknak, 
nem tudsz jövőre csi
nálni.
Utána ügy látszik egye
sek megérezték hogy ez 
egy jó dolog, mert azok 
akik átvertek utólag el
kezdték küldeni a 
pénzt. Az adósság fele 
az így lemorzsolódott, 
habár így se mindenki
től kaptuk meg a pénzt. 
A  két nagy cég, aki dol
gozott a szigeten, a Mul
timédia (akik a techni
kai kivitelezők voltak) 
meg a biztonsági szolgá
lat, elengedtek 2,5 mil
lió Ft-ot. Azt mondták, 
hogy ez olyan jó dolog 
volt, hogy segítenek. 
Nekik nem volt nyere
ségük, de nem is veszí
tettek. És én is csak egy

hete tudom, hogy egy 
irdatlan huzavona után 
a Fővárosi Kulturális 
Önkormányzat, akik 
eddig nem támogattak, 
csak 0,5 millió Ft-tál, 
most megszavaztak 2,5 
millió Ft-ot és ilyen 
formán nullára futot
tunk ki. (Ha bejön ez a 
pénz mert egyenlőre 
csak ígérték).
Azt, hogy nem tiltják-e 
be, az sokkal fontosabb 
kérdés. Nem tudom tá
jékoztattak-e téged er
ről, de jövőre lesznek a 
választások. És ha kije
lented, hogy olyan dol
got csinálsz, aminek 
nincs köze a politiká
hoz... Miközben min
denki avval baszogatja 
az embereket, hogy 
valamilyen pártosságot 
mutassanak ki, és po
tenciális szavazópoigárt 
látnak az emberekben, 
mi meg azt mondiuk, 
hogy minket hagyjanak 
békén, senki nem teheti 
be oda a lábát, aki mint 
eszme vagy ideológia 
vagy politikum akar

Jazzt ime

megjelenni. Magánem
berek jöjjenek. Ezt azért 
csináljuk, hogy sok em
ber jól érezze magát és 
ne akarjanak tőle 
semmit.
Na most így csinálni 
valamit egy olyan kö
zegben, ami pattanásig 
feszült és hatalmi har
coktól terhes, nem tu
dom, hogy fogják-e 
hagyni. Nem tudom, 
hogy lesz-e támogatója, 
ha mi megmondjuk, 
hogy ez nem szolgálja 
senkinek se a választási 
győzelmét. Például nem 
tudom, hogy a HL kerü
leti polgármester újra 
bele fog-e menni abba, 
hogy odaadja nekünk a 
szigetet. Nem fog-e attól 
félni, hogy választókat 
veszít, mert földühöd
nek az Óbudaiak, hogy 
ez a túl hangos dolog 
még egyszer lesz. Ha 
nem lennének választá
sok, akkor odaadná 
mert nagyon tetszett 
neki. Most azonban le
het, hogy félni fog.

Bakk László

Abercrombie-tól Zwerin-ig

(Jazz-zenészek lexikona)
Végre egy igazi jazz- nem hagyott különösebb zedek idegennyelv-okta- 
könyv, amit azok is ol- nyomot az elmúlt évti- tása. 
vashatnak, akikben

Hím...............
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Jazzlexikon (Deseő 
Csaba szerint az első), 
amit le mertek fordítani 
magyarra. Köszönet 
érte Simon Géza Gábor 
jazztörténésznek, aki 
ezt nagybátran meg
tette. A  dolog nem volt 
túlontúl egyszerű, azzal 
együtt, hogy Simon az 
eredeti kiadás hibás 
adatainak korrek
cióját is elvégezte. 
Áldassék a Kossuth 
Könyvkiadó, mert 
hagyta magát pofán 
verni Frici, A Vál
lalkozó Szellem ál
tal.
A  pofára esés vi
szont kizárt: egy
fajta Guiness-
bookról van szó. A 
kötet alcíme: Ki ki
csoda a jazzben? 
Mondhatnám, 
benne van min
denki, aki számit - 
de sajnos, angol
szász mércével 
mérve. A  mi 
nyugatbalkáni né
zőpontunk az alap
kötet szerkesztőjé
nek látószögével nem 
igazán esik egybe. (Ez 
itt a kritika helye.) 
Zoller Attila és 
Csekaszin oké, megvan. 
Szabó Gábornak viszont 
már csak a függelékben 
jutott hely. (A  függelék 
magyarázatát lásd
alább.)

Namyslowski és Sivin 
számára (hogy más 
kelet-európai jazz-sze- 
mélyiségek nevével ne 
szaporítsam a szót) egy 
szebb lexikont kellene 
keresni, vagy megkérni 
Simon urat, hogy írja 
bele őket az pj kia
dásba. (Ha ez ilyen

egyszerű lenne, na per
sze.) Van ugye, aki 
benne van, és van, aki 
nem. Nem lesz ebből 
baj?
Megnyugtató, hogy 
Jóim Coltrane nem fog 
megsértődni Miles
Davisre, mert Miles fél 
oldallal többet kapott,

mint ő. A  halott zenész 
nem sértődős fajta. 
(Bocs.)
Más a helyzet John 
McLaughlin illetve Paco 
de Lucia esetében. A 87- 
es budapesti közös kon
certjüket követően Paco- 
nak láthatóan rosszul 
esett, hogy mindenki 

inkább John kö
rül forgolódik. 
Ráadásul azt lá
tom, hogy Paco 
de Lucia nevét 
(kiemelve 
legalábbis) nem 
látom a lexikon
ban. Még ilyet! 
Nincs más
megoldás: el kell 
dugni Paco elől 
ezt a könyvet! 
Egy spanyol 
mindenre képes! 
1200-1300 cím
szó. (Ha nem 
hiszed, számolj 
utána. Az ered
ményre én is 
kiváncsi va
gyok.) Szinte 
ugyanennyi biog
ráfia, disz-

kográfia. Fotográfia 
kevesebb.
„A kötet alapvető segít
séget nyújthat a kezdő 
gyűjtőnek lemezgyűjte
ménye megalapozásá
hoz éppúgy, mint a ha
ladóknak a kiegészítés
hez.” Nagy igazság.



Nem én találtam ki, 
hanem a kiadó.
A 462. oldalon elfogy a 
Guiness eredeti anyaga, 
de folytatódhat Simon 
Géza Gábor dicsérete. 
Hét oldalba sűrítve, Le
gendák nélkül címmel 
értékes tanulmányt írt 
a magyar jazz azon tör
ténetéről, amely hang
zóanyagok segítségével 
dokumentálható.

Mindezt kitűnően válo
gatott diszkográfiával 
hitelesítette. (Ezeket 
tituláltam Szabó Gá
borról szólva nemes 
egyszerűséggel függe
léknek.)
A  lehetőségekhez képest 
így válik tejessé a „The 
Guiness who s who of 
jazz” magyar kiadása. 
480 oldal, bőrbe kötve. 
Ha a végére érsz (vagy

ha onnan kezdenéd 
lapozgatni), láthatod: az 
ára: 1450 Ft 
Drága - mondod te. 
(Igazad van.)
Drága, drága. Dehát ér
ték, mit csináljunk? 
Tegyük csak oda ezt a 
könyvet a jazzlemezek 
melléi Ott a helye.

Olasz Sándor

U h ü u w
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Eloltottad a lámpát, 
s még forgott számban a szótöredék, 
de mint kik csecsemők mézízű száját 
csorgatják tele friss anyatejjel, 
úgy óvtál meg ajkad zsibbadt 
csókjaival.
Ősz fele indult kinn a sötétben a táj, 
de felettünk hunyt szemeinkbe 
bogozva a nyár, 
nem sietett.
S karjaink fáradt, font kosarából 
kiesett ez a dal.

Krémp o vszky Zsolt

A folyosón, hideg kövén kövér 
nevetés úszik.
Felfigyel a Hold, a suhanó árnyék 
vad
táncba kezd.
Körötte sötét, néma csend.
És kinyúl egy kéz a földből meredten.

- T ermauápiéf -
Figyelem a lány vállán a kezem: 
szép; a vállára nem emlékezem.

-fflnffM-
piti kínokban hentergek itt 
övemet búj tarába 
- valódi szenvedés nélkül - 
téged agyam másik zugából

egyikbe öltek ide-oda 
raklak s közben 
elvárom az Egészet 
hatvan-hetven év (? ) 
mire kire csupán „poszt” 
derülne rá fény hazugul

várakozom szemem résnyire 
szűkől mintha vagyok ilyen 
hát magyarnak és magamnak lenni: 
így keljek

Erdei L. Tamás

* ' ■ ■ ji



A Tű í(nw^a
A főiskolás világbajnok
Bizonyára sokan vannak azok - ezt tapasztalatból is tudom akiknek Pesuth 
Rita neve hallatán egy igen kemény sportág - nevezetesen a kick-box - és egy 
világbajnoki aranyérem jut eszükbe. Rita ugyanis a novemberben Atlantic 
Cityben megrendezésre került világbajnokságon már az első napon aranyér
mes lett (SO kg súlycsoportban). Gondolom testnevelés szakos hallgatókon 
kívül kevesen tudják, hogy a bajnoknő a JGYTF 1. éves testnevelés-rekreáció 
szakos hallgatója. Hogy a verseny hogyan is zajlott le, azt tudjuk meg magától 
a bajnoknőtől.

- November 1-én indul
tunk itthonról, a verse
nyek pedig 5-6-7-én vol
tak* A bajnokság úgy 
folyik, hogy délelőtt van 
az elődöntő, délután a 
selejtező, este pedig a 
döntő. (Egy menetben 
2x2 percet küzdünk.) 
Én első nap light- 
contacktban indultam 
(gyengébbek kedvéért: 
light-contackt - folyama
tos küzdelem, közepes 
erősségű ütésekkel), és 
ebben lettem, aranyér
mes.
- Értesüléseim szerint 
egy bronzérmet is sike
rült „összeütnöd”?
- Igen, másnap indultam 
semi-contacktban (semi- 
contackt - félerő, nincs 
kiütés és minden rúgás 
után megállapítják az 
értékét), és a bronzér
met sikerült megsze
reznem.

- Milyen nagyobb ver
senyeken vettél eddig 
részt és milyen ered
ményekkel?
- Tavaly indultam pél
dául Várnában egy baj
nokságon, ahol ezüst
érmes lettem. De min
den más versenyen in
dultam (amin csak lehe
tett) általában dobogós 
eredményekkel. Közben 
nemzetközi versenye
ken is részt vettem.
- Mióta foglalkozol a 
kick-box al?
- 9 éves voltam, mikor 
az iskolánkban elindul
tak az edzések és ne
kem is nagyon megtet
szett.
- Hogyan kerültél ki a 
vb-re és mennyit edzet
téi előtte?
- Először egy válogató- 
versenyt tartanak, ahol 
az első négy között 
kellett lennem, így in

dulhattam az országos 
bajnokságon. Itt sikerült 
az első helyezést elér
nem, mert csak akkor 
indulhattam a világbaj
nokságon. Július köze
pétől augusztusig egy 
edzőtáborban voltam, 
ahol min. 3, max. 5 
órát edzettem naponta. 
De ezen kívül minden 
nap edzek most is 2-3 
órát.
- Szegeden hová jársz 
edzeni?
- Itt a Szegedi Tigers- 
ben edzek, full-os csa
patban (full-contackt - 
sokkal keményebb, mint 
a sémi- és a LLght-). 
-Gondolom a ldck-box 
idegileg és fizikailag is 
nagyon megerőltető a 
versenyzőknek, főleg 
egy lánynak. Pofon po
fon hátán, és közben 
óriási rúgások sorozata.

1 v ! . :E l iá : . ís 31 ................. — - 1



Nem törtek még össze a 
csontjaid?
- Különös varázsa van a 
kick-box mérkőzések
nek, az egész a moz
gásharmóniában és a 
lelki összhangban rejlik. 
(A  semi-contackt példá
ul észjáték, a light pedig 
erőnlét kérdése.) A  tö

résekről: versenyeken
különféle védőfelszere
léseket használunk, pél
dául fog- és fejvédőt stb. 
Nekem szerencsére ed
dig még semmim sem 
tört el.
. Végül főitennék egy 
kicsit személyes jellegű 
kérdést: a srácok ezek 
után is el merik kérni a

címedet? Nem félnek, 
ha nem is tőled, de a 
világbajnoki aranyér
medtől?
- Nem, szó sincs ilyen
ről, ezekután is el me
rik kérni, egyáltalán 
nem hátráltatja őket.

B.A.
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A kicsik voltak a nagyok...____________________________
1993. december hatodikén - ezen a sűrű ködbe vesző estén - rendezték a LÚD- 
LÁB KUPA kispályás labdarúgótorna döntőjét. A NAGY GÁBOR és BERTA 
ANDRÁS által szervezett eseményhez kapcsolódott a kézilabda házibajnokság 
fináléja is.

Mint az igazi nagy futballderbik előtt 
szokás külhonban - már a csata hely
színének környéke is füstködben 
úszik. Hiába, a B-közepek szurkolói 
minden pirotechnikai eszközt bevet
nek kedvenc csapatuk buzdítására. 
Már messziről hallani Topolya sori 
csarnokot szétfeszítő hangorkánt, 
amellyel a törzsszurkolók követelik 
pályára az aranylábú fiúkat. 
Megannyi izgalmas, drámai 
(tiszteletem Knézy úr!) mérkőzés, oly 
sok vérre menő csata hevében ma
radt állva az a négy fiú- és két lány
csapat, amelyek megvívtak egymás
sal a másodízben kiírt Lúdláb Kupá
ért. A  szervezők gondos szakácsként 
pompás körítéssel és előételekkel ve
zették be az ínyenceknek való 
focicsemegét: a döntőt.
Először a női kézilabdások léptek 
parkettre. Ez a szereplőknek némi 
meglepetést jelentett, mert (ki tucUa

miért) már a mérkőzést megelőzően 
elterjedt: nem lesz kézimeccs. Nos, 
kézimeccs volt, s a piros mezes má
sodévesek nem tisztelve ellenfelük 
élemedett korát, jól elpáholták a 
harmadéveseket. A  nagyrészt átlövé- 
sekből eredményes ^fiatalok” némi 
szerencsével ugyan, az utolsó pillana
tokban szerezték győztes találatukat, 
de kevéssel a vége előtt már 11:9, 
sőt 12:10 arányban is vezettek.
A harmadévesek jobbára betörések 
után növelték gócaik számát, de a 
második félidőben többet lőttek mellé, 
s több labdával ajándékozták meg a 
másodéveseket (Elvégre Mikulás 
napja volt...) így aztán a végered
mény:

n. évfolyam: m . évfolyam 
13: IS 
(8 :6 )

A kézilabdád fiúk megirigyelték az 
idősebbeket csépelő lányok tejesít-
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ményét, és az elsősök hatgólos vere
séget mértek az esélyesebbnek hitt 
harmadévesekre. Már az első félidő 
„ágyúgyolyó futamát ” a gólyák nyer
ték 8-6-ra. A  második félidőben még 
növelték is az előnyüket, de tehették. 
Tehették, mert a harmadévesek azt 
az amúgy kitűnő, ám nem mindig 
eredményes taktikát választották, 
hogy ők inkább szép gólokat lőnek, 
nem sok csúnyát. És hogy nagy lett a

különbség a két csapat között, az a 
harmadikosok kapusának ügyességét 
is mutatja. Ő ugyanis roppant sikere
sen menekült a labda útjáből, s csak 
néhányszor tudták eltalálni a fránya 
első éves lövők.
A lefújás pillanatában az eredmény - 
jelzőn ez állt:

I. évfolyam: Hl. évfolyam 
18:18 
(6 :6 )
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A III. éves sportszervezőké a Lúdláb, a többieké a 
lúdtalp...
Ennyi bevezető után végre a nagyobb 
méretű bőrgolyóé lett a főszerep. Ám 
mielőtt a másodéves sportszervezők 
útjára indították volna a labdát, dr. 
Gyetvai György, a Testnevelés Tan
szék tanszékvezetője nyitotta meg a 
rendezvényt, sportszerű, jó játékot 
kívánva a már hagyományossá váló 
derbire.
Az első meccset a másodéves sport- 
szervezők játszották a nyitraiakkal. 
Vagy inkább a nyitraiak a derék 
„szervezőkkel” . Ügyesen zsugázva, 
apró, pici gólokkal bosszantották fel a 
„szervezőket” , s meg sem álltak, míg 
az első félidő végét jelző síp meg nem 
szólalt. Ekkor már 4:0-ra vezettek. A 
második játékrészben tigrisként küz
döttek a sportszervezők, s már-már 
úgy látszott, siker koronázza erőfe
szítésüket. Egy gyors gól után szépen 
kijátszott helyzetből 4-2, majd 3 
perccel a vége előtt szép szólóból 4-3 
lett az eredmény, de ezzel el is lőtték 
puskaporukat. Hiába volt a jó hajrá,

a döntő egyik résztvevője a Nyitra 
csapata.

II. sportszervezők: Nyitra SC 
3:4  

(0 :4 )
(A  meccs után az egyik legnagyobb 
helyzetet elhibázó sportszervező így 
bíztatta társait: „A harmadik helyért 
úgy küzdők, mint az oroszlán. Ezért 
még jár sori”)
A  másik elődöntőén a NYELV SE-k 
nem voltak igazán komoly ellenfelei a 
HL évfolyam sportszervezők csapa
tának. Tapogatózó játékkal induló 
mérkőzésen a tesisek tapogatták ki 
az ellenfél gyengéit és a félidő végéig 
háromgólos előnyt szereztek. A  
„Szervezők” a fordulás után úgy 
kezdtek, mintha gól nélkül és előny 
nélkül játszanának. Hintettek egy né
gyest, s mivel az ellenfél csak egy
szer tudta bevenni Bartók Csaba (!) 
kapuját, ezt a félidőt is 3 gólos kü
lönbséggel nyerték.

I
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NYELV SE-k :in, évf. sportszervezők 
1 :7  

(0 :3 )
*  *  *

A NYELV SE-ket megviselte ez a ve
reség, nameg az, hogy pihenő nélkül 
hajtották végig a következő összecsa
pást, s így l:0-ás félidő után 2:0 
arányú vereséget szenvedtek a n. 
évfolyam sportszervezők csapatától. 
Gondolhatjátok, mennyien imádhat
ták a sportszervezőket...
NYELV SE-k :ü. évf. sportszervezők 

0 :3  
(0 : 1)

Ezzel a II. évfolyam felléphetett a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára, 
de a NYELV SE-k is csak egy hajszál
lal maradtak le róla.

*  *  *

És már az első hely volt a tét a női 
döntőben. Igazán élvezetes és jó mér
kőzésen a negyedéves matekosok 
„legázolták” a harmadéves sport- 
szervező lányokat. Tudatos, terv
szerű, pontosan megkomponált fut
ballt láttunk a lányoktól, csak azt 
nem tudjuk, hogy melyik élvonalbeli 
csapattól lesték el a taktikai fogáso
kat. Az első félidőben eldőlt a meccs: 
LÓG A RITMUS : ANTI MOZGÁSSTÚDIÓ 

1:0
Gratulálunk a lányoknak!

*  *  *

Ennyi előjáték után következett az 
est (vagy) inkább az éjszaka fény
pontja: a kupa elnyeréséért csapott 
össze a döntőbe jutott két együttes. A 
partvonal mellett felállított alkalmi 
fogadóirodák szerint az esélyesek 
nyugalmával a ÉTI. évfolyam sport

szervezői készülhettek. Mellettük 
szólt a hazai pálya, míg a nyitraiak 
mellett a szurkolótáboruk félelmetes 
hangorkánja. Ilyen előzmények után 
harsant fel a bírói síp, a meccs kez
detét jelezve.

III. évf. sportszervezők: Nyitra SC 
4 :0  

(3 :0 )
A harmadik percben egy szép táma
dás végén Nyeső közelről „pöcizte be” 
az idegnyugtató első gólt. (1-0) Az 
ezt követő tíz percben feljött a 
Nyitra, s mezőnyfölénye ellenére nem 
tudta feltörni a Berta által vezényelt 
védelmet.
A 13. percben a Nyitraiak hatosán 
pattogó labdát Benke vágta a kapuba. 
(2-0) Egy perccel később újra a 
Nyitra hálójában táncolt a labda. A 
„Szervezők” sakk-matt-ra gurigázták 
a védelmet és az ajtó-ablak helyzetet 
Csiga, alias Csatos Zsolt váltotta 
gólra. (3:0)
Jelentős előnye birtokában biztonsági 
játékra húzódott vissza a sportszer
vező csapat, ennek ellenére a hatodik 
percben már négyre nőtt a különb
ség. Gera remekbeszabott szólója 
után fél Nyitra a lábai előtt hevert, s 
ő flegma mozdulattal vette be a ka
put. (4-0)

Ebből a lövésből nem lett gól, minthogy az 
egész mérkőzésen sem tudtak a nyitraiak 
betalálni Bartók Csaba kapujába.
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Összessgében a lelkes közönség által 
támogatott Nyitra mezőnyben egyen
rangú ellenfél volt, de az egyénileg 
képzettebb, összeszokottabb, jobb 
csapatjátékot nyújtó sportszervezők 
megérdemelten nyerték a Lúdláb Ku
pát.
A tisztesség úgy kivárja, hogy emlé
kezzünk meg név szerint is a győzők

Három kulcsember: a játékvezető Nagy 
László tanár úr; Berta András (kezében a 
kupával) és Nagy Gábor, a Lúdláb Kupa 
szervezői.

A főszereplők egy csoportja (balról jobbra)-, a 
NYELV SE k, a m . éves Sportszervezők, a II. 
éves Sportszervezők és a Nyitra SC 
játékosai.

ről. Tehát a III. évfolyam sportszer
vező csapatát a következők vezették 
diadalra:
Berta András, Benke Péter, Bartók 
Csaba, Gera Norbert, Nyeső István, 
Csatos Zsolt és Nagy Gábor.
A döntőbe jutott csapatokra ajándók- 
és éremhullás várt, majd a jól meg
érdemelt jutalmak elfogyasztása.

íme a díjak! Na persze nem a háttérben ülő 
szurkolókat lehetett elnyerni...

A torna legjei: a legjobb kapus és a legjobb 
mezőnyjátékos a Nyitra SC csapatából került 
ki.

A sportoldalakat írta és szerkesztette: Kond Árpád.
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QUALITY

AUTO S IS K O LA
Segédmotor, motorkerékpár és személygépkocsivezető-képzés 

A JOGOSÍTVÁNY NÁLUNK A LEGOLCSÓBB 11!
A tanfolyam kezdete: golyamatosan 

A tanfolyam helye: JGYTF 
Érdeklődni és jelentkezni: Hallgatói Iroda 

Áraink:
Kresz: 2400 Ft 
EÜ. : 2100 FT 

Műhely: 2700 Ft 
Rutin (4 óra): 530 Ft/óra 

Város (17 óra): 530 Ft/óra 
Országút (4 óra): 1000 Ft/óra 

Összesen: 22.330 Ft
Az egészségügyi oktatás díját a Quality főiskolások estében elengedi.

FELELŐS SZERKESZTŐ: Szalai László 
MUNKATÁRSAK: Kond Árpád, Rakk László, Váradi Nóra, Király Ernő

GÉPELÉS: Fodor Zsuzsanna
SZÖVEGSZERKESZTÉS: Mikó Zoltán

Felelős kiadó: JGYTF HŐK Vezető Testületé 
Készült: Házinyomda GMK Kecskemét; 1000 pld.

Felelős vezető: Fehér Dezső 
Lapzárta-. 1993. december 6.

Szerkesztőségi órák:
Hétfő 20°° órától a Közművelődési Titkárságon

Tel.: (06) 62/310-244/42 mellék __________
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