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„...játszani is engedd.. ." 

A humor is fontos 
— mondja a tanító úr 

Tanító bácsi. Ezt a szót a 
mai gyerekek nemigen is-
merik, mert nincs, aki meg-
testesítené. Tanár bácsi 
már inkább akad ezen az el-
nőiesedett pályán, jóllehet, 
közülük is egyre többen for-
dítanak hátat e hivatásnak. 
Hogyne lenne akkor különös 
egy tanító „úr", akinek dip-
lomáján alig száradt meg a 
tinta. Aki ebben a bizonyta-
lanságokkal terhes tanévben 
kezdi a pályát, a tetejében 
egy vadonatúj iskolában. 
I f jú házas, tehát nem csak 
a pályája, de a családalapí-
tás elején is tart. Matkovics 
Tamás a Rókusvárosi III. 
Számú Általános Iskolában 
tanít. 

— Fehér hollónak számít 
a pályán, hogyan adta a ta-
nítóságra a fejét? 

A családom pedagógus-
família, innen a késztetés. 
A képző előtt gyermekfel-
ügyelő voltam egy diákott-
honban, ott jöttem rá; ne-
kem a gyerekek között a 
helyem. 

— A kisiskolás korban az 
oktató-nevelő munkán kí-
vül sok szeretetet, törödést 
igényelnek a gyerekek. Egy 
férfitól is megkaphatják 
ezt? 

— Persze, de szó sincs a r -
ról, hogy én egy totojázó, 
mindent rá juk hagyó nevelő 
szeretnék lenni. A kemény-
kezű, szigorú tanító bácsi 
igénye kétségtelenül él a 
szülőkben, ami abból is k i -
derült, hogy az első szülői 
értekezleten többen ar ra 
kértek; fogjam minél rövi-

kollekcló 
minden 

darabja vonzó, 

ING, 
amely csak az 

ÖNÉ! 
A férfi ruházati 

osztályon 
megtalálja az 
egyénisegét 

debbre a gyeplőt. Ám, én 
nem akarok keménykedni. 
Egyébként, úgy látom, hogy 
a férfitanár a puszta jelen-
létével is hat a gyerekekre. 

— Ha úgy tetszik, ma 
igazán szabad a pálya, sem-
mi kötöttség. Széles körű 
önállóságot kaptak. Előny-
nek vagy hátránynak tartja 
ezt? 

— Nézze, nekem még 
nincs összehasonlítási ala-
pom, úgy vagyok, mint az 
elsős gyerek, akinek minden 
új, ami körülötte történik. 
Az biztos, hogy én nem tu-
dósokat akarok oktatni, ha-
nem gyerekeket nevelni, 
akik jobb, ha minél tovább 
gyerekek maradnak. Azt 
szeretném elérni, hogy egyik 
se szenvedjen a teljesít-
ménykényszertől, ne éljen 
állandóan stresszhelyzet-
ben. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy jól érezzék magu-
kat a tanulók az iskolában, 
hogy játszani is hagyjuk ezt 
a korosztályt, hiszen az élet-
korához olyannyira hozzá-
tartozik ez a tevékenység! 
A humornak, a derűs per-
ceknek is nagy jelentőséget 
tulajdonítok. A hogyan-mi-
ből tanítást alsó tagozatban 
aligha érzem kérdésnek, hi-
szen nincsenek ú j tanköny-
vek, nincs mód a választás-
ra. Nekem még könnyebb 
alkalmazkodnom, mint az 
évek óta gyakorló tanárok-
nak, hiszen nem kell sem-
mit felrúgnom. A saját el-
képzeléseim szerint dolgoz-
hatok. 

— Mit érez a legnagyobb 
gondnak a kisiskolások kép-
zésében? 

— Azt, hogy nem jutnak 
el a megértő olvasásig, így 
tulajdonképpen képtelenek 
a tanulásra. Ezért van any-
nyi bukás a felsőben. Ret-
tentően gyér a szókincsük; 
se szóban, se írásban nem 
tudják kifejezni magukat. 
Többet kellene ezekkel a 
srácokkal beszélgetni otthon 
és az iskolában is. 

— Azt a pályát választot-
ta, amit szeret, de ebből nem 
biztos, hogy meg is tud 
élni! 

— Amíg megengedhetem 
magamnak ezt a luxust, ad-
dig miért ne csináljam? 
Egyelőre nincsenek anyagi 
gondjaink. Szüleink jóvoltá-
ból sikerült lakást vennünk, 
és ez nagy szó. A feleségem 
is pedagógus, a kettőnk fi-
zetéséből megélünk. Hogy 
mi lesz később? Másodállás-
ban gépkocsivezetést aka-
rok o k t a t n i . . . 
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A szegedi egyéni 
választókerületek képviselőjelöltjei 
1. sz. választókerület (Belváros és 

Felsőváros): Csóti Ildikó (Szedipesz), 
dr. Dömötör László (SZDSZ), dr. 
Hackler László (SZDP), Miklós Ká-
roly (MSZP), Móricz András (MDF 
4 KDNP), dr. Szászné dr. Báli Ilona 
(NKGPP). 

2. sz. választókerület (Felsőváros): 
Rákos Tibor (Fidasz + SZDSZ), Sik-
lós András (FKGP), Tamás Sándor 
(Szedipesz), Wábits Győző (MDF). 

3. sz. választókerület (Felsőváros, 
Tar ján) : Budai András (ipartestü-
let), dr. Géczy József (MSZP), Har-
gittai Rita (KDNP + MDF), Hideg-
kúti Tibor (Kisosz Csongrád megyei 
szervezete). Mészáros Csaba (Szedi-
pesz). Náfrádi Zoltán (Fidesz), Ök-
rös Taimás (független), Sebők József 
(független), Sermann József 
(MSZMP), dr. Székely ZalVui 
(SZDP). 

4. sz. választókerület (Tarján): 
Kanász Györgyné (MSZP), Kónya 
Sándor (NKGPP), Lengyel László 
(SZDP), Moldován Judit (Fidesz), 
Soós József Zoltán (MSZMP), Szöcs 
Mihály (független), Tápai Gyula 
(MDF +KDNP). 

5. sz. választókerület (Tarján): 
Csuka Olga (SZDP), Förgeteg Szil-
veszter (független), dr. Kovács Kál-
m á n (MDF 4 KDNP), Kovács Sán-
dor (MSZMP). Mészáros József 
(SZDSZ -f Fidesz), Palatínus Dezső 
(ipartestület), Tóth Antal (MSZP). 

6. sz. választókerület (Újszeged): 
dr. Bátyai Jenő (SZDP), Czakó Fe-
renc (FKGP), Cseszkó László (függet-
len), Farkas László (Kisosz Csongrád 
•megyei szervezete), dr. Gesztesi Fe-
renc (MSZMP), dr. Kovács Beáta 
(Fidesz). dr. Maráz Albert né 
(MZP), Marton Melinda (Szedipesz), 
Szalma Ferenc (független). 

7. sz. választókerület (Újszeged): 
dr. Fejér Dénes (MPFSZ). Hörompő 
József (független), Kiss Errf> 
(MSZP). Muráti Kamill ó (ipartestü-
let), dr. Oszlánczi József (SZDSZ), 
Pavuk Péter (Kisosz Csongrád me-
gyei szervezete), Rapasárvyi Ferenc 
(SZDP). Sebestyén István (NKGPP), 
dr. Szabó László (MDF 4 KDNP), 
Szilagyi Béla (MSZMP), Vízhányó 
Ferenc (FKGP). 

8. sz. választókerület (Újszeged): 
dr. Bába István (NKGPP), Bozsóki 

Mátyás (MPFSZ), Csillag János 
(SZDSZ), Korom Ferenc (független),C 
K. Szabó Sándor (FKGP), dr. Ma-
rosi Mihály (MSZMP). Molnár Gyu-
la (MZP), dr. Szalontai Balázs (MDF 
4 KDNP), Szigethy József (függet-
len), Tlakáos János (ipartestület). 

9. sz. választókerület (Szőreg): 
Békési Zoltán (KDNP 4 MDF), Ker-
tész József (független). Koczka Zol-
tán (SZDP), Szegedi Béla (Kisosz 
Csongrád megyei szervezete), Tóth 
Csaba (független), Tóth Ferenc 
(NKGPP), Vörös Imre (FKGP). 

10. sz. választókerület (Belváros): 
Bogdán István (MZP). Cziner István 
(ipartestület), Darvas Tamás (SZDSZ 
4 Fidesz), Domonkos László 
(MPFSZ) Gyimesi Kálmán (MDF 4 
KDNP), dr. Nagy Péter (SZDP), 
Pintér János (MSZP), Pestalits 
György (független), Vörös Béláné 
(MSZMP). 

11. sz. választókerület (Belváros): 
dr. Aradi Antal (MPFSZ), dr. Balo-
gi Tibor (SZDP), dr. Berekné dr. 
Petri Ildikó (MDF + KDNP), dr. 
Dékány Géza (független), Dobó 
László (független). Gyulai László 
(Kisosz Csongrád megyei szerveze-
te), Juhász Antal (MSZMP), Kál-
mánná dr. Nagypál Katalin (függet-
len). Kovács Dénes (FKGP), dr. Ko-
váts Gábor (ipartestület), Pollák 
György (független), Szemők Árpád 
(MSZP), dr. Szűcs László (függet-
len). 

12. sz. választókerület (Móravá-
ros): Banuta Csaba (FKGP), dr. 
Csizmazia György (Fidesz), Kere-
kes Pál (MDF + KDNP), dr. Lábdi 
Jenő (MPFSZ), Lórincz György 
(MSZMP), Máriáss József (MSZP), 
Szűcs Márton (NKGPP). 

13. sz. választókerület (Béketele^í: 
Albert Zoltán (MPFSZ), Bagi Ádám 
(SZDP), Katona GyuLa (MDF 4 
KDNP), Szabó Imre (MSZMP). Vin-
cze Tibor (Fidesz). 

14. sz. választókerület (Alsóváros): 
dr. Fekete Zoltán (FKGP), Futó 
AntaL (független), Kovács Márton 
(MZP). dr. Lengyel István (MSZMP), 
dr. Mécs Imre (MDF 4 KDNP). 
Rácz Zoltán (független), dr. Tichy-
Rács Csaba (SZDSZ), Virág István 
(NKGPP). Volenszky Imréné (VP). 

15. sz. választókerület (Ságvári te-
lep, Hattyastelep. Szentmihálytelek, 
Gyálarét): Ádám Sándor (függet-
len), dr. Bárt ha István (SZDSZ), 
Czakó János (független), dr. Király 
Dezső (VP), Molnár Ferenc (inar-
testület), Papp Zoltán (MDF 4 
KDNP), Prágai Béla (független), 
Vőneki Imre (MPFSZ). 

16. sz. választókerület (Kiskundo-
rozsma): Balázsfi Lajos (FKGP), 
FÓldi István (KDNP + MDF), 
György Ferenc (Kisosz Csongrád 
megyei szervezete), Jenei Ferenc 
(SZDSZ), Soós Zoltán (ipartestület). 

17. sz. választókerület (Kiskundo-
rozsma): Bálint Imre (MSZMP). Bi-
ezók Kálmán (SZDSZ), dr. Bihari 
Lajos (független), Gátfalvi Kristóf 
(KDNP -f MDF), Kálmán Géza 
(MPFSZ). Petrov Ándrás (ipartestü-
let), Turzó Ferenc (független), Zá-
dori Tibor (Kisosz Csongrád me-
gyei szervezete). 

18. sz. választókerület (Belváros): 
dr. Csongor Győző (SZDP). dr. Daru 
József (független), Kendi György 
(ipartestület), Mártonffy Zoltán 
(független), Nagyvári László 

(MSZMP), dr. Nemosók János 
(MSZP), RanglJ Istvánné (NKGPP). 
Sándor János (MZP). dr. Simonasics 
János (Fidesz), Terhes Boldizsár 
(FKGP), dr. Tényi Mária - (függet-
len), dr. Ványai Éva (KDNP 4 
MDF). 

19. sz. választókerület (Felsőváros, 
Északi városrész): Bódi László (VP), 
dr. Dáni Mihályné (MSZMP), dr. 
Dózsa József (MZP), Galiba Ferenc 
(KDNP + MDF), Kecskeméti Tibor 
(MSZP), dr. Molnár Zoltán (SZDSZ 
4 Fidesz), Veres Jáno6 (független). 

20. sz. választókerület (Makkos-
ház): Borbély István (MPFSZ), Hor-
pácsy Sándor (KDNP 4 MDF), Kó-
nya Gábor (MSZP), Mészáros Tibor-
né (független). Molnár András 
(SZDP), dr. Zlehovszki Ilona 
(MSZMP). 

21. sz. választókerület (Északi vá-
rosrész): dr. Csorna Lajos (függet-
len), Dobó János (SZDSZ 4 Fidesz), 
Kiss Mihály (MSZMP), dr. Szoano-
lányi GyuLa (FKGP), Terhes László 
(VP), Veress Antal (MDF + KDNP). 

22. sz. választókerület (Makkos-
ház, Északi városrész): Asbóth Ákos 
(MDF + KDNP), Fleisz Lajos 
(MZP). Lázár Miklós (NKGPP), 
Lencsés Éva (Fidesz + SZDSZ + 
Körgát Klub), dr. Molnár Imre 
(ipartestület). Molnár István 
(MSZMP), Sütöri László (Szedipesz), 
Szabó Antal (MPFSZ). Szankovszky 
István (független). 

23. sz. választókerület * (Rókus): 
Fohsz János (ipartestület). Kocsis Il-
lés (MPFSZ), dr. Koppány György 
(KDNP + MDF). Orcsik Sándor 
(NKGPP), Szabó Antal né (MSZMP), 
Szabó Ferenc (SZDSZ 4 Fidesz 4 
Körgát Klub). 

24. sz. választókerület (Rókus): 
Csapó Balázs (független). Gal Jenő 
(MPFSZ), Gulyás András (függet-
len), Gouth Árpád (Szedipesz), Far-
kas Gábor (Kisosz Csongrád megyei 
szervezete). Hatvani Zoltán (FKGP). 
Nagy Péter (MSZMP). Pasinszki 
József (MZP). Szerencsés György 
(SZDP). 

25. sz. választókerület (Petőfite-
lep, Baktó): Ágoston József (MDF 
4 KDNP), Joszt István (MPFSZ). 
Kamlósi József (Fidesz), Rácz BéLa 
(MSZMP), Tóth József (MSZP). 

26. sz. választókerület (Tápé): Bé-
kési Györgyné (független). Forrási 
László (MPFSZ), Fülöp András (Ki-
sosz Csongrád megyei szervezete), 
i f j . Lele József (MDF 4 KDNP), 
Makra Ferenc (MSZMP), Márton 
György (VP). 

27. sz. választókerület (Algyó): 
Babcsán, László (MSZMP), Beck 
Zoltán (SZDSZ 4 Fidesz), Kovára 
Károly (FKGP), dr. Major József 
(független). dr. Piri József (VP), 
Zánthó Csaba (KDNP 4MDF) . 

Rendezett könyvtárak 

A kultúra 
A jó emlékezetű Szent-

Györgyi Albert professzor 
azt vallotta, hogy tartsuk az 
ismeréteket a könyvekben, 
míg a fe jünket használjuk 
okosabbra, gondolkodásra. 
Ez természetesen úgy ér-
tendő, hogy az okos ember 
tudja, honnan keresse elő a 
magvas gondolatokat, míg 
a buta ember (gyereke) — 
uj jával a sorokat szántva — 
magol. Hogy miből? A tan-
könyvből, amit elébe tesz-
nek. És nehezen fog eredeti 
gondolatokat, összefüggé-
seket találni, ha nem taní-
tották meg a könyvek kö-
zötti búvárkodás örömére, a 
felfedezés gyönyörűségére. 

Könyvek mindig voltak 
az iskolában, amióta iskola 
van. De milyen körülmé-
n y ® között? Folyosói üve-
ges szekrényekben, kétsoro-
sán, kópadlós szer tárhelyi-

ségekben mennyezetig fel-
tornyozva vagy alagsori te-
remben, gáz- és fűtéscsövek 
alatt szomorkodva, netán az 
egerek társaságában. Né-
hány éve még ilyen volt a 
Csongrád megyei helyzet-
kép is, az iskolákban, elte-
kintve néhány szép, tágas 
középiskolai könyvtártól. 
1987 őszén azért hirdette 
meg a megyei tanács és a 
Csongrád Megyei Pedagó-
giai Intézet a 3 éves könyv-
tárfejlesztési pályázatot, 
hogy ezen az áldatlan hely-
zeten változtasson valamit. 
Hittük — és hisszük —, 
hogy csak a tartalmilag jól 
feltárt, rendezett iskolai 
könyvtár töltheti be az ok-
tatási folyamatban azt a 
központi szerepkört, ame-
lyet minden fejlett ország-
ban a médiatáraknak szán-
nak. Háttük, hogy a felelő-
sen gondolkodó iskolaigaz-
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gatók is osztják e nézetűn- marad®ta lanul a kiírás íel-
k e t tételeit. Így Szeged-Kis-

Megmozdult valami Csöng- kundorozsma 1. Sz. Alt. ISK. 
rád megyében is! Eredetileg (könyvtáros: Joó Ferencné); 
ugyan 41 iskola nevezett be, Hódmezővásárhely, Szántó 
s az utolsó évre 29 maradt Kovács János Kollégium 
versenyben, mégis úgy érez- (Juhász N. Emília); Makó, 
zük, legalább ez®ben az is- Bartók Béla Ált. Isk. (Gi-
kolákban k i l ép t® az ördö- linger Katalin), Hódmező-
gi körből, s jó alapot sze- vásárhely, Komócsin Z. 
r e z t ® a továbblépéshez. Ta- Vendéglátóipari Szakkö-
núi voltunk kemény erőíe- zépisk. (Kovács Endréné), 
szitéseknek, amikor padlás- öttömös, ÁMK Ált. I®. (Ki-
térből, tornaterem lelátó- rály Edit); öpusztaszer, Alt. 
jából vagy egy-egy felsza- Isk. (Jenei Mária), Balás-
baduló tanteremből észté- tya, Ált. I®. (Hornyács® 
laikus, vagy legalább barát- Andrásné), Csanytelek, Ál-
ságos könyvtárhelyiség® talános Isk. (Halász János-
alakultak. Az adott város®, né), Hódmezővásárhely, 
körzetközpontok legfőbb Kertvárosi Alt. Isk. (Ka-
segítői, a báziskönyvtárosok szásné T. Julianna), Nagy-
a megmondhatói annak, mágocs, Ált. Isk. (Köbölkú-
mennyd pókhálótól szabadi- ti Zsuzsanna), Szatymaz, 
tották meg a könyveket, és Alt. I®. (Hervay Lajosné), 
mennyi Szikra-kadástol a Szentes, Nevelőotthon (Be-
könyv tá r® polcait. Tudtuk, rezvai Erzsébet). További 
hogy a könyvtárosok időt és két i®oLa (Szeged, Taoán 
fáradságot nem kímélve, A l t I®.) és Szeged, Móra 
lel tárkönyv®et, kataló- Ferenc Ált. I®.) dicséreí-
guscéduláíkat í r t® , l á t t ® ben részesül. A „Rendezett 
munkájuk eredményét a könyvtár" címet ők is meg-
pontos sz®rendbe állított, é rdeme l t® éppúgy, mint 
raktári jelzetekkel ellátott — versenyen kívül — a leg-
polcokon. többet segítő bázi®önyvtá-

Szakmai bizottság vizs- ralk-
gálta helyszínen az eredmé- Sáráné dr. Lukátsy Sarolta, 
ny®et , s megállapítása sze- a megyei j®. 
riat 12 iákoda teljesítette könyvtárhálózat vezetője , 


