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• Figyeljük a teleiont, s hívjuk a 03-at! 
m „Nem akarunk ötleteket adni!" 
m Műszaki bizonyítékok 

„Legfontosabb: az előfizető!" 
Előző lapszámunkban telefonszámla-panaszról írtunk. 

Most a Matáv álláspontját közöljük arról, miként ellen-
őrzik önmagukat, s mit javasolnak előfizetőiknek a né-
zeteltérések elkerülése érdekében. Kérdéseinkre Szűcs 
József, a Matáv Rt. Szegedi Igazgatósága távközlési el-
lenőrzési osztályának vezetője válaszolt. 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

• Hová mehet panaszra az 
az előfizető, akinek számlá-
ján olyan hívások is szere-
pelnek, amelyekről nem is 
tud, következésképpen fizet-
ni sem akar értük? 
- A mi szóhasználatunkban 

nem panaszról, hanem „felszó-
lalásról" beszélünk. Az előfi-
zető szóban, vagy (rásban je-
lezheti, ha kifogása van. Mi - a 
későbbi félreértések, viták el-
kerülése érdekében - inkább az 
írásbeli bejelentést javasoljuk. 
Ezután az első fokú vizsgálat 
következik, amely a bejelentés 
jellegétől függő elemekből áll. 
A köztudattal ellentétben nem 
merül ki néhány próbahívás-
ban; a háttérben igen körülte-
kintő műszaki ellenőrzést vég-
zünk. A kapcsolóegységben, az 
áramkörben és a rendszernek 
még számtalan más helyén ke-
ressük az esetleges hibaforrást, 
amely hibás számlázás t is 
eredményezhet. A vizsgálatról 
személyhez szóló formában 
megfogalmazott levélben érte-
sítjük az előfizetőt. 

• S ha a panaszosra nézve 
hátrányos döntés születik, 
tehet még valamit? 
- Akkor következik a felül-

vizsgálat (ezt az üzemünk vég-
zi), majd - ha az előfizető eset-
leg ennek eredményét sem fo-

• Milyen alapokon indul a 
képzés? 
- A szegedi egyetemi nép-

rajzos iskola hagyományaira 
építve, hiszen - rövid megsza-
kításokkal - eddig is képez-
tünk etnográfia iránt érdeklődő 
hallgatókat. Sokan hallgatták a 
speciá lkol légiumokat . írtak 
szakdolgozatot, tudományos 
közleményeket, doktori disz-
szertációt néprajzból. Közülük 
többen végeznek színvonalas 
kutatómunkát, illetve nevelik 
tanári működésük során a nép-
élet iránti érdeklődésre diákjai-
kat. 

• Az új, immáron diplomát 
adó szakképzés célja is nyil-
ván az, hogy a magyar nép 
életmódjának, kultúrájának 
ismeretében járatos népraj-
zosokat képezzen. Hogyan 
történik ez? 
- Az universitás szellemé-

ben. Azok a diákok, akik az 
első évben felveszik a néprajzi 
speciálkollégiumot és eredmé-
nyesen vizsgáznak a bevezető 
stúdiumokból, kérhetik, hogy 
második évtől B szakosként 
néprajzosok lehessenek. Heti 
10 órában részt vehessenek 
nyolc szemeszteren át a kép-
zésben. Amit a tanszék három 
docense - Barna Gábor, Bellon 
Tibor és jómagam - mellett 
meghívott előadókkal fogunk 
végezni. Az alföldi régióhoz 
erősen kötődő tanszéki stáb ezt 
a tájhoz való kötődést igyek-
szik átadni a hallgatóknak - hí-
ven Bálint Sándor szellemé-
hez. S emellett felélesztjük a 
régi szegedi néprajzos iskolá-
ból a történettudományhoz, az 
antropológiához, a földrajzhoz 
való közelítést. Tudva, hogy a 
(jjrténeti iskolázottság mellett a 
jelenkutatáshoz szükségesek a 
kulturális és antropológiai kö-
zelítések. a megfigyelési kész-
ség. Mindezért második évtől a 
hallgatók terepgyakorlatokon 
vesznek részt, s azt szorgal-
mazzuk, hogy „hazai terepről", 
szülőföldjük népéletéről ké-
szítsék a szakdolgozataikat. 

gadja el - a harmadik fokozat: 
az ismételt felülvizsgálat. Ez 
utóbbi feladatot végzi az álta-
lam vezetett távközlési ellenőr-
zési osztály. 

• Ezután már csak a bíró-
ság követkeiik? 
- Ha a tisztelt előfizető a 

harmadfokú döntést is kifogá-
solja, akkor már valóban a bí-
róságra tartozik annak megíté-
lése. kinek van igaza. 

• Úgy tűnik, az előfizető 
meglehetősen kiszolgálta-
tott, hiszen a műszaki vizs-
gálat eredményével szem-
ben ő nemigen tud bizonyí-
tékokat fölmutatni... 
- A mi ellenőrzésünk nem 

terjedhet tovább a technikai 
berendezéseken, vagy az elszá-
molási rendszeren. Annak 
vizsgálata, hogy a telefon hasz-
nálói közül ki telefonált példá-
ul Amerikába, már nem tartoz-
hat ránk. 

• Több panaszostól hallot-
tam már: arra gyanakszik, 

• Más egyetemekhez viszo-
nyítva a szegedi néprajzos 
képzésnek milyen sajátos-
ságai lesznek? 
- A már említett kötődések 

mellett a helyi iskolához ná-
lunk - Bálint Sándor nyomdo-
kain — nagyobb szerepet kap a 
vallási néprajz oktatása, kuta-
tása. És meghirdetünk egy dél-
kelet-európai összehasonlító 
néprajzos képzést is. 

hogy valahol, valaki „lopja 
a telefonját", azaz rákap-
csolódik a vonalra, és on-
nan beszél (például az 
elosztószekrényből). Lehet-
séges-e ez, és ha igen, mit 
tudnak tenni ellene? 
- Sajnos, ennek is megvan a 

lehetősége - ne kérdezze, mi-
képpen, mert nem kívánok öt-
letekel adni... A példaként em-
lített elosztószekrények lezárá-
sáért mi vagyunk felelősek, de 
naponta nem tudjuk ellenőriz-
ni, rendben van-e minden. 
Többlakásos házakban a közös 
képviselők, házfelügyelők so-
kat tehetnek azért, hogy a meg-
rongált szekrényeket mielőbb 
újra lezárhassuk. De talán ma-
guknak az előfizetőknek is ér-
deke, hogy senki ne férhessen 
más telefonvonalához. Figyelni 
kell (kellene) ezekre a kapcso-
lószekrényekre, s ha valaki hi-
bát észle), azonnal szóljon ne-
künk. Talán még mindig nem 
tudja mindenki, hogy a 03-as 

• Lesz miből tanítani, ta-
nulni? 
- Tankönyvek, sajnos, évti-

zedekig nem készültek. Csak 
1979-ben jelent meg egy folk-
lór-tankönyv, s a '80-as évek-
ben indította el a debreceni 
egyetem egy néprajzi szintézis 
kiadását, aminek eddig a fele 
jelent meg. Marad tehát az elő-
adás, mint alap. De ez meg-
győződésem szerint erősen 

hibabejelentőt díjtalanul lehet 
hívni. 

• A telefonrendszer más 
pontjain nem lehetséges a 
„vonallopás?" Vannak, 
akik még a Matáv munka-
társaira is gyanakszanak... 
- Lopás helyett alkalmazzuk 

inkább az „idegen használat" 
kifejezést... A vonalak az utol-
só e losz tófe j ig védettek. A 
központok számlálóit - s a mö-
göttük sorakozó berendezése-
ket - lepecsétel jük. Dolgo-
zóink becsületességében pedig 
nem kételkedünk mindaddig, 
amíg az ellenkezője be nem bi-
zonyosodik. De munkatársa-
inknak nincs is szüksége arra, 
hogy előfizetőink kárára be-
széljenek. Ott vannak a szol-
gálati vonalak, azokat használ-
ják. 

• Mit javasol, tehet-e 
mégis valamit az előfizető 
annak érdekében, hogy 
megkímélje magát (és pénz-
tárcáját) az általa igazság-
talanul magasnak ítélt 
számláktól? 
- Mindenkinek ajánlatos fi-

gyelnie , s ha úgy érzékel i , 
hogy telefonja a szokásostól 
eltérő módon működik (vagy 
éppen: nem működik!), ne kés-
lekedjen: azonnal jelentse be. 
Ne várjon a számla megkérke-
zéséig. Lényegesnek tartom, 
hogy a Matáv nagy súlyt he-
lyez megváltozott közönség-
kapcsolatainak kialakítására. 
Számunkra legfontosabb az 
előfizető! Szolgáltatásainkat -
még a felszólalások kivizsgálá-
sát is! - igyekszünk elsősorban 
az ő érdekeik szerint teljesíteni. 

Nyilas Péter 

szükséges is a néprajz elsajátí-
tásához, a terepgyakorlatokhoz. 

• Ez utóbbihoz; a terep-
munkához lesz-e pénzük? 
- A szűkös egyetemi forrá-

sokat alapítványi pénzekkel 
próbáljuk kiegészíteni és pá-
lyázatokkal . Szívesen részt 
vennénk „mélyfúrásokban", 
egy-egy település monográfiá-
jának elkészítésében, ami hall-
gatóinknak szemlélettágítást 
jelentene. 

• Hány hallgatóval kezde-
nek? 
- A mostani elsőévesek kö-

zül 14-en kérték, hogy hallga-
tóink lehessenek, a másodéve-
sek idén 11 -en vannak. A spe-
ciálkollégiumokat persze to-
vábbra is felvehetik főiskolá-
sok is, s nyitott az áthallgatás 
lehetősége mások, például ter-
mészettudományi, jogi karosok 
számára is. 

Szabó Magdolna 

Házasság 
Móra István és Koós Krisz-

tina, Madránszki Tibor és Vö-
rös Anna, Bozsó István és Bá-
lint Gabriella, Pintér Sándor és 
Hunyi Tímea Andrea. Császár 
János Lajos és Dáncsa Gyön-
gyi, Koszó Lajos Tibor és Ra-
masz Katalin, Kiss András és 
Domonkos Mária, Látó Ferenc 
és Turi Renáta Ilona, Ruszcsák 
András és Nagy Ágnes, Schwarz 
Günter és Kecskés Edina Ivett, 
Szaszák Csaba és Tóth Judit, 
Márki István és Krucsó Erika, 
Bereczky András Tibor és dr. 
Lengyel Nóra Tímea, Kocsis-
péter Attila és Kendrusz Móni-
ka, Bite Tibor és Harmat Erika 
Mária, Kellermann Péter és 
Tóth Zsuzsanna Mária, Szabó 
Róbert Zoltán és Szűcs Helga 
Renáta, Dudás Dávid Lajos és 
Papp Mária, Vincze Zsolt és 
Vata Erika, Újvári László és 
Kovács Szilvia, Sánta Zoltán 
és Zádori Mónika Mária, Ko-
vács Zsolt és Tombor Anna-
mária, Ábrahám Gábor és Ko-
csis-Savanya Beáta házasságot 
kötött. 

Születés 
Papdi Lászlónak és Ábra-

hám Máriának Szabolcs, Sze-
gedi Károly Sándornak és Ga-
jódi Ildikónak Melinda, Maróti 
Dávidnak és Vincze Krisztiná-
nak Dávid Tamás, Szűcs Ist-
vánnak és Szekeres Mária 
Magdolnának István. Szabó 
András Józsefnek és Lányi Jo-
lán Annának Gábor, Búza De-
zső Tamásnak és Veres Zsu-
zsannának Dezső Christopher, 
Urbán Ernőnek és Borsity Er-
zsébetnek Emese. Urbán Zsolt-
nak és Makó Zsuzsanna Ildikó-
nak Dominika Nóra, Tóth 
Lászlónak és Kónya Editnek 
László, Major Sándornak és 
Papp Ibolya Rozáliának Attila, 
dr. Peres Endre Ernőnek és 
Deák Ágnesnek Éva, Bense 
Árpád Ágostonnak és Farkas 
Zsuzsannának Márk, Szabó Jó-
zsefnek és Sebestyén Katalin-
nak Hedvig, Szántó Gyulának 
és Benkő Hilda Juditnak Ger-
gely, Pácsa Sándornak és Job-
bágy Katalinnak Katalin Bog-
lárka, Szabó Zsoltnak és Szal-
ma Tündének Fanni, Csupor 
Zoltánnak és Tóth Eszternek 
Krisztián, Tari Vilmosnak és 
Márki Katalinnak Máté, Kere-
kes Gyulának és Méhes Mar-
gitnak Tamás, Kendrusz Lász-
ló Zsoltnak és Keszég Ágnes-
nek Renáta, Kothencz Imrének 
és Szécsi Arankának Berna-
dett, Officir Józsefnek és Gár-
dián Erika Juliannának Petra, 
Putóczki Gábornak és Szilágyi 
Emese Matildnak Gábor Attila, 
Pakai Szilveszternek és Szalma 
Irénnek Attila, Őrhelyi Zsolt-
nak és Molnár Szilviának Fan-
ni, Zsák Sándor Józsefnek és 
Őrhal mi Szilvia Katalinnak 
Réka Babett, Lekeny György-
nek és Pintér Orsolya Vandá-
nak Márk, Zsikó Lászlónak és 
Barna Arankának Stella, Val-
kár Attilának és Lukács And-
reának Attila, Szőke Attilának 
és Vánkay Andreának Gabriel-
la Ilona, Sziládi Sándornak és 
Lévai Nórának Gréta. Széli Ti-
bornak és Földes Tímeának 
Norbert, Antal Istvánnak és 
Borók Tünde Erikának István, 
dr. Papp Köméinek és Gál An-

na Máriának Zsófia, Hatala At-
ti lának és Murányi Katalin 
Emmának Beáta. Barta Péter-
nek és Gajdács Klárának Dá-
niel, Temesvári Lászlónak és 
Szekeres Piroskának László, 
Gyuris Andrásnak és Pigniczki 
Tündének Máté. Tóth Róbert-
nek és Székács Mártának Kitti 
Réka, Rózsa Péter Tibornak és 
Tóth Juditnak Benjámin, Papp 
László Ferencnek és Bálint 
Erikának Beatrix, Halkó Mik-
lós Zoltánnak és Varga Móni-
ka Erzsébetnek Kitti Dzsenifer, 
Ferenczi Jánosnak és Szabó 
Emma Erzsébetnek Renátó, 
Magda Péternek és Német Ildi-
kó Évának Dániel Péter, Kiss 
Zoltánnak és Gémes Heléná-
nak Bence, Danó Adorjánnak 
és Vér Ilonának Enikő, Árvái 
Lászlónak és Libor Ildikónak 
Dávid, Becsei Ferencnek és 
Gulyás Ágnesnek Dávid, Ko-
vács-Hegedűs Tamás Miklós-
nak és Szélpál Zsuzsannának 
Csaba, Komjáti Istvánnak és 
Miskolci Máriának Viktor , 
Pajkó András Ferencnek és 
Hegyeshalmi Ritának András, 
Pajkó András Ferencnek és 
Hegyeshalmi Ritának Dániel, 
Bánhidi Józse fnek és Kiss 
Nóra Katalinnak Tamás, Grek-
sa Gábor Sándornak és Bene-
deczki Erzsébetnek Zalán, Sztu-
povszki Mihálynak és Nagy 
Gizellának Tamás, Lantos Im-
rének és Pál inkás Évának 
Zoltán. Szénási Lászlónak és 
Juhász Csilla Brigittának Mar-
tin, Szénási Lászlónak és Ju-
hász Csilla Brigittának Dániei. 
Mucsi Tibornak és Hegyi 
Magdolnának Máté, Torma 
Ottónak és Csókási Zsuzsanná-
nak Zsuzsanna, Csábrági Lász-
lónak és Dóczi Erzsébetnek 
Boglárka Dóra nevű gyermeke 
született. 

Halálozás 
Varga György, Paja János, 

Zilahy Zoltán. Hantos Ferenc -
né Bali-Pap Gizella, Gombás 
Kálmán, Csejtei Andrásné Ző-
di Rozál ia , Gémes Dezső, 
Varga Pál, Simon István, Lo-
vász Attiláné Pioker Ildikó, 
Valentin István, Kispéter Ist-
ván, Mészáros István, Matók 
István, Fári János, Kasza Pál 
István, Gábor Vilmos, Sándor 
János , Nagymihály Zoltán 
László, Frittmann Péter Pál, 
Varró Antalné Stern Erzsébet, 
Hódi Imréné Varga Jolán, 
Miklós György, Szekeres Jó-
zsefné Szűcs Ilona, Gál Sán-
dor, Kis Istvánná Kormányos 
Veronika, Méhes Ferenc, Far-
kas István Béla, Sipos Józsefné 
Mosó Etelka, Vajner József, 
Mosdósi János, Szabó Antalné 
Csányi Ilona, Pap Kálmánná 
Fási Eszter Margit, Bite János, 
Csikós András, Dudás Timót 
Tibor, Ujfalusi Józsefné Kon-
koly Irma, Szélpál Antalné Kö-
peczi Julianna, Csányi György-
né Bitó Júlia, Börcsök János, 
Rab Irén, Nagy János, Bálint 
László, Sári Anna, Táborosi 
Jánosné Elekes Rozália, Lu-
kács Endréné Kádár Etelka. 
Szilvást Bamabásné Petneházy 
Julianna. Dobó-Kovács József-
né Dobó Gizella, Gárgyán Gé-
za, Horváth István, Gróf Atti-
láné Csonka Hona, Bélity Gyu-
láné Gyantai Rozália, Kukk 
József, Takács Károly meghalt. 

N E K E R E S G E L J E N ! 
SZEGED, STEFANIA 10., SAJTOHAZ 
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• Új egyetemi képzés Szegeden 

Néprajzos diplomái adnak 

A szentesi tanya tisztaszobája. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

A szegedi ' tudományegyetemen a jeles e tnográ fus , 
Solymossy Sándor 1929-tól kezdte alapozni a néprajzos 
képzést, erősítésére egyetemi magántanárrá habilitálta-
tott olyan tudósokat, mint Bálint Sándor, Gunda Béla, 
Tálasi István, Ortutay Gyula, ő k és a tanszéken később 
oktatók - Ferenczi Imre, Bellon Tibor, Juhász Antal -
azonban „csak" kiegészítő jellegű képzést végezhettek, az 
egyetemen nem lehetett néprajzos diplomát szerezni má-
ig. Az idén szeptemberben kezdődő tanévben végre meg-
nyílik ennek lehetősége; B szakként felvehetik az iránta 
érdeklődő hallgatók a néprajzot. Képzésükről a tanszék-
vezetőt, Juhász Antal docenst kérdeztem. 


