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Értékek és iskolák 

Pedagógiai nyári egyetem, huszonkilencedszer 
Hová, hányan jelentkeztek? 

1. JATE Természettudományi Kar 
A t u d o m á n y e g y e t e m r e j e l en tkező t a n á r - s z a k o s o k 

s z a k o n k é n t tesznek fe lvéte l i v izsgá t ; a s z a k p á r o s í -
tásoknak rendkívül sok a var iánsa , s immár nemcsak 
természettudományos tárgyat lehet párosítani bölcsészeti 
tárggyal (például kémia-történelem szakra is jelentkezett 
- egy diák), hanem - az áthallgatások révén - más intéz-
ményben (a tanárképző, illetve a hittudományi főiskolán) 
is lehet szakpárt választani. 

A természettudományi karon 458 hely van és 965-en 
jelentkeztek: 

Tanár szakok felvételi keretszám jelentkezők 

kémia 60 113 
biológia 50 223 
földrajz 55 210 
matematika 110 142 
fizika 80 104 

Nem tanár szakok felvételi keretszám jelentkezők 

matematikus 5 14 
fizikus 10 22 
programozó matematikus 50 137 
közgazdasági 
programozó matematikus 15 65 
vegyész 30 76 
biológus 25 79 

A TTK-n a napokban tartották az írásbeli felvételi vizs-
gákat, a szóbeliket június 25-től július 1-jéig bonyolítják le. 

SE . 

Felhívás JAK-táborra 

A tudomány és a gyakorlat örökös kettősségét, ez utóbbi 
lépéshátrányát igyekezett mindig kiegyenlíteni a szegedi 

pedagógiai nyári egyetem, a megyei TIT országos hatókörű 
továbbképző intézménye. Úgy választották a témákat, hogy 

egy lépéssel mindig a „hivatalos" pedagógia előtt j á r tak ; 
sorozatot szenteltek például a számítástechnikának, amikor 
ennek még csak a híre volt meg az iskolákban, de hamarabb 
volt a „rendszerváltás" is a nyári egyetemen, hiszen a szabad 
választások előtt, '89 nyarán meghívót kaptak ide az egyházi 

iskolák képviselői. Most úgy ítélték, hogy nincs fontosabb 
kérdés a pedagógiában, mint az: milyen értékeket kell 

közvetíteni az iskolákban? 

Bár a fiatal írók szerveze-
tének túl sok pénze nincs, azért 
a hagyományos tatai tábor az 
idén is megrendeztetik. Au-
gusztus 17-től, hétfőtől 22-éig, 
egy héten át tartanak az ese-
mények, melyeken ott lesz pél-
dául Tamás Gáspár Miklós 
(17-e), Kamondy Zoltán film-
rendező (18-a), Lengyel Péter 

í ró (19-a) , Krasznahorkai 
László (20-a), Esterházy Péter 
(2l-e). A jelentkezési határidő, 
melyet a JAK rugalmasan 
kezel, június 30. A tábor rész-
vételi díja tagoknak 150, má-
soknak 300 forint (szállás, ét-
kezés) . Je lentkezés : JAK, 
1062 Budapest, Bajza u. 18. 

Ezért választották központi 
témának az értékek világát az 
idén, a július 13-17 között tar-
tandó kurzuson - hallottuk a 
tegnapi tájékoztatón, amelyen 
dr. Kanyó Zoltánná, a TIT 
tudományos igazgatóhelyettese 
és dr. Komlóssy Akos egyete-
mi ad junk tus ismertet te a 
részletes programot is. 
• Ancsel Éva filozófus tartja 

majd a nyitóelőadást Etikum és 
nevelés címmel, s aztán egy-
házi vezetők és oktatáskutatók 
mutatják be, milyen értékeket 
preferálnak a különböző vallá-
sok és politikai irányzatok. A 
cél: megtalálni a „legkisebb 
közös többszöröst", avagy a 
„demokratikus minimumot"; 
azokat az alapértékeket, ame-
lyeket valamennyi iskolának 
képviselnie kell, akkor is, ha 
v i lágnéze t i leg semleges és 
akkor is, ha e lköte leze t t . 
Mindezek mellett a nemzeti 

Gyermekopera-
bemutató 

Már hírt adtunk a Csongor 
Téri Általános Iskola gyermek-
opera-társulatáról, igaz akkor 
még a próbákon csak egy szűk 
kör figyelhette a kis művészek 
játékát . Rövidesen azonban 
minden érdeklődő megtekint-
heti Steiner Béla gyermekek-
nek írt operáját, melynek címe: 
Aranycipő. Á Tantusz Művelő-
dési Ház négy alkalommal ad 
he lysz ín t az eseménynek: 
jún ius 4, 14:30; jún ius 5, 
17:30, június 11, de. 9, június 
12, de. 9. 

Bebritsben 
előtt álló diáknak a mostaninál 
jóval később, 18 éves korára 
kell majd döntenie, és a meg-
előző tanulmányai könnyebben 
lehetővé teszik az esetleges 
későbbi, gyors átképzést és 
továbbképzést is. Az iskola fő 
célja így az lesz, hogy az eddig 
rögzült szakmaorientált okta-
tástól elszakadva a közlekedés 
egészében alapfokon tájékozott 
fiatalokat képezzen. 

Az új oktatási forma hátte-
réről dr. Fedor Mihály elmond-
ta, hogy a világbanki program 
részeként működik egy pálya-
orientációs csoport is, amely-
ben a 13 szakmakör egy-egy 
szakembere vesz részt. A cso-
portnak a pályaválasztási szol-
gálaton kívül feladata a mun-
kaerőpiac i in formációk és 
előrejelzések feldolgozása, il-
letve továbbítása a képzés-át-
képzés cent rumai felé . E 
tekintetben. Szegeden első-
ként, a program a munkaügyi 
központban is segítőre talált. 

S P S . 

alaptantervet is az ér tékek 
szempontjából vizsgálják, s a 
magyar oktatás aktualitásairól, 
értékváltásáról is szó lesz. Az 
előadássorozat tervezőinek ja-
vára írandó, hogy külön blokk-
ban fogla lkoznak a nemze-
tiségi iskolák gyakorlatával; 
nemcsak erdélyi és vajdasági 

- Magyarországon letelepe-
dett román ál lampolgár va-
gyok. Románia már nem, Ma-
gyarország még nem „tart 
nyilván". Létezem, de sehol 
sem vagyok otthon. Az út az 
enyém csupán, amelyen járok. 

- De ez nem akármilyen, 
hiszen keveseknek adatik meg, 
hogy a Jeunesses Musicales 
Word Orchestra titkársága egy 
nyári és egy téli hangverseny-
korút után újabb két munka-
fázisra és koncertsorozatra 
hívjon vissza egy „amatőr" 
világzenészt. Márpedig veled 
ez történt. Talán a sors 
adománya. Tekintheted akár 
kárpótlásnak mindazért, amit 
szülőföldeden elszenvedtél. 
Hiszen tudom, nem juthattál be 
a zeneakadémiára, a forrada-
lom idején Krajován szolgál-
tál, és a huszadik születésna-
podon temették el egyik bajtár-
sadat, akit éppen melletted 
lőttek le. Nálunk ismeretlen 
az Ifjúsági Világzenekar. Mit 
kell tudni róla? 

- Huszonkét évvel ezelőtt 
jöt t létre, és azóta minden 
évben lehetőséget ad a világ 
tehetséges zenésznövendéke-
inek, hogy be jussanak az 
együttesbe. Zenekari részlete-
ket kellett kazettára játszani, 
ennek alapján választottak ki 
bennünket. Tavaly 38 ország-
ból verbuválódott a 110 tagú 
zenekar. 

- Magyarországot egyedül 
te képviselted? 

-•.:.én. Végül is innen felvi-
tel iz tem, azt ír ták a nevem 
mellé: Hungary. 

szakembert kértek fel, hanem 
át tekint ik a magyarország i 
nemzetiségi oktatás helyzetét 
is - az értékkategóriák szem-
pontjából. 

Mindez nagyon szép, mond-
hatnánk, főleg ha azt is tudjuk, 
hogy az önfenntartó tanfolyam 
hallgatóinak mindössze 7-8 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Benkő Gyula nemsokára 
Barcelonába indul. Csakhogy 

ő nem olimpikon, hanem 
egy Marosvásárhelyről 

elszármazott szegedi 
brácsistanövendék, 

aki az Ifjúsági 
Világzenekarral koncertezik 

Spanyolországban, majd 
a tengerentúlon. 

- Sokat utaztál, sokféle 
zenésszel találkoztál. Mi hatott 
rád a leginkább? 

- A jó csapatmunka. Azt 
hiszem, egymástól tanultunk a 
legtöbbet. Más-más stílusban 
játszó zenészek jöttek össze a 
világ minden tájáról, akiknek 
aztán „egy húron" kellett pen-
dülniük. És micsoda élmény 
volt az, amikor sikerült. Sok, 
nálunk ismeret len modern 
szerző műve szerepel t a 
repertoáron, vagyis keményen 
kellett gyakorolnom ahhoz, 

ezer forintot kell befizetni, s 
ezért tel jes ellátást, a tudo-
mányos mellé szórakozta tó 
programot is kapnak. A mai 
árakhoz viszonyítva azért ilyen 
olcsón, mert a megyei és a 
városi önkormányza t is 
támogatja a nyári tudományos 
kurzust, sőt, a minisztérium -
mint kiemel t pedagógia i 
továbbképző fórumot. A bök-
kenő csak az, hogy az anya-
gilag lerobbant iskolák ennyit 
sem tudnak befizetni . A to-
vábbképzés re és anyagi lag 
egyaránt kész pedagógusok 
pedig... Talán ez az oka, hogy 
a szokásos 200-as lé tszám 
helyett eddig csak 60-an je-
lentkeztek; igaz, van még egy 
szűk hónap a határidőig, június 
30-ig. 

SULYOK 

hogy senkinek se tűnjék fel, 
sohasem láttam ezeknek a 
daraboknak a kottáit. 

Nagyszerű karmesterekkel, 
Ronald Zol lmanna l , Okko 
Kamuval és Russell Harrissal 
dolgoztunk együtt. Kísértük a 
híres fuvolistát, Iris Goffert. A 
nyári turnén a Bal t i - tenger 
melletti országokban léptünk 
fel, összesen kilenc koncertet 
adtunk. Zenél tünk például 
ha ta lmas s tad ionban, de 
muzs iká l tunk a ta l l inni 
Operaházban is. A téli turné 
á l lomásai : Berlin, Halle és 
Hamburg. 

- Itt a nyár, és ismét uta-
zol... 

- Egye lőre annyit tudok 
csak a hangversenykörútról, 
hogy az első koncertünket a 
Világkórussal együtt adjuk Gi-
rona-ban. Az értesítés szerint 
részt veszünk az olimpiai gá-
lán, majd Santanderben újra a 
Világkórussal lépünk pódi-
umra. Ezután további spanyol-
országi koncertek következ-
nek. Utána repülünk Montreál-
ba. Kanadába négy előadásra 
hívták meg az együttest . A 
turnén Eduardo Mata, a 
Dallas-i Szimfonikusok zene-
igazga tó ja , a Pi t t sburgh- i 
Szimfonikusok vezető karmes-
tere dirigál. Brahms, Ravel és 
de Falla-művek szerepelnek a 
műsoron . A nyári koncer t -
sorozat július 5-étől augusztus 
24-éig tart. A téli munkafázis 
december 27-én kezdőd ik , 
ekkor Yakov Kreizberg ve-
zényli a zenekart. 

GOMBOS ERZSÉBET 

/ 

Uj szakoktatási forma a 
A pályázatot Az ember i 

erőforrások fejlesztése címmel 
1990 decemberében írta ki a 
minisztérium, s lényege szerint 
arra hivatott, hogy világbanki 
kölcsön által a hazai munka-
erőképzés-átképzés folyamatát 
igazí tsa az új gazdasági 
igényekhez. A Bebrits vasút-
forgalmi az ugyancsak szegedi 
Csonka iskolával és további 4 
közlekedési szakközépisko-
lával közösen ennek egy 
ifjúsági részpályázatát nyerte 
meg, s azóta bizonyossá vált: 
teljesíteni tudja az új oktatási 
forma követelményeit . Vass 
József igazgató tájékoztatása 
szerint az i skolában 1993 
őszén három szakmacsoport-
ban, az elektronika-elektro-
technika, a számítástechnika és 
a közlekedési szakmakörben 
indulnak új osztályok. Az 5, 
illetve 6 éves oktatás új felé-
pítésű tanmenettel enyhít majd 
a szakképzés eddigi rugalmat-
lanságán. A program szerint az 
első két évben mindössze 15 
százalék volna a szakmai 

Egy, a Világbank által 
támogatott pályázatot követő 
ú j szakoktatási forma ismer-
tetésére hívták tegnap az új-

ságírókat a Bebrits Lajos 
Vasútforgalmi Szakközép-
iskolába. A esemény alkal-

mából Szegedre érkezett 
Peter Ward, a Világbank 

tantervfejlesztéssel megbízott 
közlekedési szakembere és 

dr . Fedor Mihály a Munka-
ügyi Minisztérium részéről, 
aki a világbanki program 

egyik magyarországi 
főmunkatársa. 

tárgyak aránya, és az általános 
műveltség megszerzése lenne 
az e lsődleges cél . E két év 
elteltével alapvizsga követke-
zik, majd a 3-4-ik tanévben 40 
százalékra emelkedik a szak-
mai rész, de még ekkor is úgy, 
hogy a hallgatót a szakma-
körön belül nem kényszeríti 
konkrét választásra. Ez egyben 
az új képzés egyik fon tos 
erénye is: a pá lyaválasz tás 

PALYAZAT 
A M E R C A T O R élelmiszer és vegyi áru 
nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet folytató kft. 

pályázatot hirdet 
diszkontáruház-vezető és -helyettes 
munkakörök betöltésére. 
Mindkét munkakörre azok jelentkezését várjuk, akik felső-, 
illetve középfokú szakirányú végzettséggel és huzamosabb 
idejű élelmiszerevezetői gyakorlattal rendelkeznek. 
Kiemelet bérezés, megállapodás szerint. 

Keresünk még gyakorlattal rendelkező 
pénztárosokat és élelmiszer-eladókat, 
akik szintén huzamosabb gyakorlati idővel rendelkeznek. 
Számítógépes gyakorlattal rendelkező 

adatrögzítőket számlázási munkakörbe 
keresünk, elsősorban női dolgozók jelentkezését várjuk. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 
egy hét. 

A pályázatokat kérjük M E R C A T O R 
megjelöléssel a Szeged, 6701 Pf. 96. számra küldeni. 

Az OTP Bank 
csongrádi fiókjában 

a betétek elektronikus 
feldolgozása miatt 
a betét- és értékpapír-
üzletágakban 

1992. június 4 -én ( c sütör tökön) é s 
1992. június 5-én (pénteken) , 

kérjük tisztelt ügyfeleinket, 
lehetőleg 
ne forgalmazzanak. 

Megértésüket köszönjük. 
OTP Bank Csongrád megyei 
igazgatósága 

Két nap Barcelonában az Ifjúsági Világzenekarral 

A hontalan világzenész 

A GOLDKER Ker. Kft. 
1992. június 1—5-ig (hétfőtől péntekig) 
Szegeden, a Tisza Lajos krt. 47. szám alatt (olajosklub) 

engedményes és nagykereskedelmi áras 
vásárt szervez 
az alábbi áruféleségekből: 

Olcsó, divatos női szoknyák, blézerek, 
kosztümök, ruhák, blúzok, 
modern mintás szimpla és dupla ágytakarók, 
szatén és pamut ágyneműk, plédek, paplanok, 
férfi-, női és gyermekzoknik, harisnyanadrágok, 
kis- és nagypárnák, frottírtörülközők, 
kész függönyök, 
női táskák reklámáron, modern mintás viszkóz 
férfiingek, fehér vászoningek, 
egyéb háztartási darabáruk. 

Nyitva tartás: 9-18 óráig 


