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• Háromszoros 
a túljelentkezés a JGYTF-re 

Slágerszak 
a testnevelés 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola nappali tagozatára 
2227-en, levelező tagozatára 
pedig 450-en jelentkeztek az 
idén. A kiegészí tő és újabb 
diploma megszerzésére irá-
nyuló képzésre eddig 648-an 
adták be jelentkezési lapjukat. 
Utóbbinál a jelentkezési határ-
idő: május 31. 

A nappali tagozatra 756, a 
leve lező tagozat ra 140, a 
kiegészítő és újabb diploma 
megszerzésére irányuló kép-
zésre pedig 318 hallgatót ve-
hetünk fel - mondta érdeklő-
désünkre Szolgáné dr. Rózsa 
Zsuzsanna, a tanárképző fő-
iskola Tanulmányi Osztá-
lyának vezetője . A nappali 
tagozaton 15 és fé lszeres a 
túljelentkezés a testnevelés-
rekreáció (18 helyre 279-en 
jelentkeztek), nyolcszoros a 
testnevelés-sportszervezés (18-
146), ötszörös a történelem-
művelődés-szervező (12-61), a 
rajz-művelődés-szervező (12-
62), négyszeres a magyar-
történelem (24-105), a könyv-
tár-magyar (12-55), a könyv-
tár - tör ténelem (12-47) , az 
angol nyelvtanári (24-103), 
háromszoros a túljelentkezés a 
magyar-művelődés-szervező 
(12-43), a számítástechnika-
technika (12-34) és a német 
nyelvtanári (24-80) szakra. A 
matematika-fizika szakpárra 
viszont k íve sebben je len t -
keztek, mint a fe lvehe tők 
száma, 36 helyre 19-en. Ké-
mia-fizika szakot már nem is 
hirdettek az idén, mert tavaly 
erre alig jelentkeztek. 

A leve lező tagozaton az 
ősszel induló nyolc féléves 

pedagógia szakot sokan, 166-
an választották. Közülük sokan 
műszaki szakoktatók, akiket 
vélhetőleg a munkáltató bírt rá 
a jelentkezésre. A kiegészítő és 
újabb diploma megszerzésére 
irányuló képzésben túlnyo-
mórészt orosz szakos nyelv-
tanárok szere tnének részt 
venni. Az á tképzést a Mű-
velődési és Közoktatási Mi-
nisztérium finanszírozza; angol 
nyelvre háromszoros (40-117), 
német nyelvre pedig három és 
félszeres (40-150) a túljelent-
kezés. Keresett szak még a 
számítástechnika, ezen négy-
szeres (12-52) a túljelentkezés. 

Tavaly a nappali tagozaton 
720 volt a kere tszám. Az 
átjelentkezések után 820-an 
kezdték el a főiskolán tanul-
mányaikat. Az idei keretszám 
756, de a tanulmányi osztály-
vezető biztos abban, hogy 800-
nál többen nem kezdik el 
tanulmányaikat az ősszel a 
tanárképzőn, mert a főiskola 
korlátozta az át jelentkezési 
lehetőségeket. Például: egyál-
talán nem lehet átjelentkezni 

^az egyetemi angol szakról a 
fő iskola angol nyelvtanár i 
szak já ra vagy az egyetemi 
magyar-történelem szakról a 
főikola ilyen irányú szak-
pár já ra . Néhány szakpárra 
viszont csak más tanárképző 
főiskolákról jelentkezhetnek át 
a JGYTF-re. A korlátozás ma-
gyarázata: egyszerűen nincs 
hely a főiskolán. 

Szabó C. Szilárd 

• - Gondolom, elege van már 
az újságírókból - kezdem 
szinte bocsánatkérőn, amikor a 
SZOTE bőrklinikáján kapcsol-
ják nekem dr. Veres Zsuzsát. A 
doktornőt, akit riporterek hada 
keres föl, amióta kilencgyer-
mekes anyaként megszólalt a 
televízióban. A vonal túlsó vé-
géről bátorítón oldja zavaro-
mat: 

• Megtiszteltetésnek vesz-
szük, ha írni akar rólunk. 
A belvárosi bérház legfölső 

emeletére tartok, amikor élénk 
szemű, fü rge lábú kis lány 
viharzik el mellettem, hangos 
kezicsóklommal. 

- Az újságtól tetszett jönni? 
- kérdezi - , majd már a föld-
szintről kiáltja föl: 

- Én is újságíró szeretnék 
lenni, épp szerkesztőségi érte-
kezletre rohanok. Csókolom, 
sietek vissza! 

A harmadikon már nyílik is 
az ajtó Sóséknál: a kis cipők-
kel, kabátokkal, játékokkal teli 
előszobában csupaszem gye-
reksereg fogad, még a totyogós 
Dávid is ízlelgeti a szót: új-
szágí jó , ú j szág í jó . . . Ennyi 
mosolygó családtagot - bele-
értve a mamát és a hathónapos 
Lacika fejebúbját puszilgató 
papát is - én még nem láttam 
egy kupacban. Ott, ahol min-
den helyiség gyerekszoba, az 
egyikbe beözönlik vendégestől 
a család apraja- nagyja. Kollé-
gám elkészíti a nagy izgalom-
mal várt fölvételeket, majd a 
díszklséretet átvezényli a papa 
a másik szobába. Kivételezett 
helyzetet egyedül Lacika él-
vez: éppen itt a szopás ideje. 
Nagyokat kortyol, elégedetten 
szuszog, amíg a mamával 
beszélgetünk, tegezésre váltva 
a szót. 

• Mondd Zsuzsi, nem voltál 
te kissé telhetetlen: egyszerre 
vágyni ekkora családra meg 
orvosi diplomára? 
- Tizenhét éves vol tam, 

amikor édesanyám fiatalon 
meghalt. Mint német tagozatos 

ORVOSNŐK Dr. Veres Zsuzsa 

Kilenc gyerek sem 
akadály 
99' r, hogy nem lázadok 99 

„..tanárnak készültem." (Fotó: Gyenes Kálmán) 

radnótista, tanárnak készültem, 
édesapám azonban az orvosi 
felé terelte érdeklődésemet. 

• Nem lázadoztál ellene? 
- Alaptermészetem, hogy 

nem lázadok. Soha nem bán-
tam meg, hogy a papának en-
gedelmeskedtem. 

• Olyan üde és fiatal vagy, 
szinte az is hihetetlen, hogy 
kilenc gyerek belefér az 
életedbe. 
- Korán kezdtem. Jóskával, 

a fétjemmel gyerekkorunk óta 
i smer jük egymást . Az én 
papám mint MÁV főorvos 
dolgozott az igazságügyi or-
vostanon is, így munkakap-
csolatban állt az ő bíró édes-
apjával. A gimnazista szere-
lemből az egyetem első éve 
után házasság lett. Férjem ak-

kor negyedéves volt a jogi 
karon... 

• Szinte gyerekként csalá-
dot alapítottatok, a semmi-
re. Hol laktatok? 
- Tíz évig férjem szüleinél, 

akik szeretettel, megértéssel 
fogadták, hogy mielőbb gye-
reket szeretnénk. Egyetemis-
taként szültem elsőként Zsu-
zsikát, majd kétévenként Tün-
dit és Eszterkét. 

• Mások ennél kevesebb 
teendő mellett is küszköd-
nek a vizsgákkal. 
- Minden vizsgámat jelesen 

tettem le. 
• Mikor tudtál könyvet 
venni a kezedbe? Két szop-
tatás, pelenkázás között, a 
fürdetés, a kötelező esti me-
se után? 

- Sokat segített a család: a 
szülők, a testvérek. Ha jól szá-
molom, vagy hat ember telje-
sített szolgálatot mellettünk. 
Könnyebbséget jelentett, hogy 
amikor Esztert beadtuk a böl-
csődébe, Tündi óvodás lett. 
Vizsgaidőszakban nyomtam 
meg a gombot, jó gyerekek mel-
lett különben is lehet tanulni. 

• Friss diplomásként, há-
rom gyerekkel hol kaptál 
állást? 
- Gyógyító orvos szerettem 

volna lenni, a kórház belosz-
tálya volt a vágyam. Végül az 
anatómián meghirdetett állást 
pályáztam meg, s talán mert 
Summa cum laude végeztem, 
meg is nyertem. Csillik pro-
fesszor úr atyaian fölkarolt , 
egyengette az utamat. Gyakor-
latvezetés, kísérletezés, tudo-
mányos tevékenység s négy év 
oktatómunka után kinevezett 
tanársegédnek. 

• Közben sorban jöttek vi-
lágra az újabb Sós gyere-
kek... 
- lncike '82-ben született, 

két évre rá Józsika, az első fiú. 
Hosszú ideig ott díszelgett a 
fölirat az anatómián: „Veres 
Zsuzsának fia született. " Őt 
Julika követte '86-ban. Három 
gyereket szültem, míg ott dol-
goztam. 

(Folytatjuk.) 

Chikán Ágnes 

Csonkás sikerek 
az OSZTV-n 

A Csonka János Műszaki 
Szakközépiskola három szak-
mában nyolc tanulót indított az 
Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyen. Két diákjuk beju-
tott az országos döntőbe, ahol 

a közlekedés-rendészeti össze-
tett szakmai versenyben Szabó 
Imre 4. D osztályos tanuló 5., 
míg Dobó Tibor 4. C osztályos 
tanuló 20. helyezést ért el. 
Jutalmul felmentették őket az 
érettségi vizsga szakmai elmé-
leti és gyakorlati tárgyaiból. 
Szabó Imre felvételi vizsga 
alóli mentességet is nyert 
helyezésével. 

MHHHHHMMMHHa 

Ha én Bródy volnék 
Vámos Miklós sorozata 
Bródy Jánosról 

„B. J.-től a magyar lakosság nagyobb százaléka 
tud idézni kapásból, mint a Bibliából, a Tórából 

és a Koránból együtti'éve." 

2. A két Szörényi meg a vasalódeszka 
Ott tartottunk, hogy B. J. 

technikumba jár, nem számít 
mintadiáknak, rendszeresen 
megjelenik az Illés zenekar 
föllépésein, olykor némi fon-
dorlat árán jut be a terembe. 
Az érettségi évében. 1964 ele-
jén lesz az Illés együttes tagja. 
Ekkor már természetesen Teena-
gemek, sőt Tininek becézik. 

A két Szörényi, Levente és 
Szabolcs még önálló utakon jár. 

V. M., történetünk króniká-
sa úgy ismeri meg őket, hogy a 
Ferencvárosi Torna Club iga-
zolt úszóversenyzőjeként há-
zibulit szervezett, s aznap dél-
után legalább száz fiű és lány 
állított be Délibáb utcai laká-
sukba. Edzőjük két zenészt is 
meghívqjt, akiket ismert vala-
honnét. A két Szörényi-testvér 
eléggé hasonlított egymásra, 
két kis muki - gondolta V. M. 
Ők szolgáltatták a talpalávalót, 
elektromos gitárjukhoz kisbő-
röndnyi hangerősítő berende-
zést hoztak. Amint játszani 
kezdtek, egyszeriben megnőt-
tek V. M. szemében - ő ekkor 

hallott először rock and roll-
számokat. Levente fantaszti-
kusan énekelt, az est csúcs-
pontján pedig gitározva tvisz-
telt egy szőke, kölyökfrizurás 
hátűszólánnyal, akinek épp a 
köldökéig ért. 

B. J.-nek, az Illés zenekar 
szépreményű tagjának ekkor 
már volt gitárja. Nem is egy. 
Az apja vette neki az elsőt, 
azokban az években ugyanis a 
fiúk általában gitárt akartak. 
Lehetett kapni néha héthúros 
orosz gitárokat. Ha az ember 
vett egyet, a hetedik húrt le-
szerelhette, s ha elég hosszú uj-
jai voltak, hogy átérje a hang-
szer vaskos nyakát, játszhatott 
rajta. Persze, elektromos gitárt 
szerettünk volna. A Váci utca 
Dimitrov téri végén lakott Ba-
logh Géza, az ismert Hawaii-
gitárművész, aki saját gyárt-
mányú pick up-okat árult és 
szerelt be az akusztikus gitá-
rokba, háromszáz forintért . 
Akkoriban mindenki piköp-
nek ejtette, pikáp helyett. Az 
ember egy kábel segítségével 

bekapcsolhat ta a g i tár já t a 
Pacsirta rádióba, a lemezjátszó-
csatlakozásba, s ha megpendí-
tette, fémesen zengett - a szom-
szédok legnagyobb örömére. 

B. J.-nek nem volt szüksége 
más segítségére. Ő technikum-
ba járt, ráadásul távközlésibe, 
az ott tanultakat jól haszno-

síthatta. Osztálytársaival együtt 
ő már tudta, hogyan kell pick 
up-ot tekercselni. Ha azután 
egy vasalódeszkából kivágtak 
egy gitárformájú lapot, s arra 
felhúztak néhány zongorahúrt, 
az már megszólalt, és a hangja 
emlékeztetett az elektromos 
gitáréra. Az így készített lap-
gitár azért elég kezdetleges 
hangszer volt, és nagyon ha-
mis. Aki „rendesen" gitározni 
akart, annak igazi hangszerre 
volt szüksége. Ám egy valódi 
lapgitárért még sokáig külföld-
re kellett utazni. 

Közben itthon vetélkedett 
egymással az Illés, a Metró 
meg az Omega. Híveik késhe-
gyig menó vitákat folytattak 
arról, hogy egy-egy „Bitlisz-" 
vagy Rólling-" számot melyi-
kük játssza jobban. Az angol 
szöveget eléggé szabadon ke-
zelték, baj volt a kiejtéssel. 
Nem számítot t . Nem angol 
lecke - „beat" zene. 

Az első rockzenekar, amely 
fölléphetett a Magyar Televí-
zióban, a Metró volt. Az Illés 
együttes felháborodott hívei 
rebesgették, hogy azért éppen a 
Metró, mert Zorán anyja (vagy 
apja?) valaminő kapcsolata 
révén elintézte a Pártközpont-
ban... Egy „polgárias" műsor, 
talán divatbemutató szüneté-
ben játszották, többek között, a 
She Loves You című Beatles-
számot. Öltönyt és nyakkendőt 
viseltek, mintha egyenruhában 
volnának. Az akkori „beat" ze-
nekari átlagához képest tanult 
zenészek benyomását keltették. 
Pedig elég hamisan énekeltek. 
Az ős-Illés vokálja se szólt 
hibátlanul, de ha „beindult az 
Il lés-henger", a hallgatóság 
alaposan begeijedt. 

A Szegedi Akadémiai 
Bizottság hírei 

Május 18-án 18 órától a 
Nyelvtudományi Munkabizott-
ság és a JATE Általános Nyel-
vészeti Tanszéke a nyelvészeti 
műhely aktuális előadására 
várja az érdeklődőket. Jean-
Michel Fil ippi lektor „Új 
irányzatok a generatív fono-
lógiában (intonáció és fonoló-
gia)" címmel tart beszámolót. 

Május 19-én 14 órától a 
Jog- és Gazdaságtudományi 
Szakbizot tság és a Magyar 
Jogász Egylet Csongrád Me-
gyei Szervezete a SZAB 
Klubtanácsával együttműköd-
ve „A büntető eljárásjog re-
formja" címmel tudományos 
előadást rendez, melynek fel-

kért exponense dr. Bárd Ká-
roly, az Igazságügy-minisz-
térium helyettes államtitkára. -
19.30 órától a SZAB Klubtaná-
csa a Csillagvizsgáló épületé-
nek bemutatása és csillagászati 
élmények kedvéért dr. Szat-
máry Károly tudományos mun-
katárs vezetésével várja a ta-
gokat, érdeklődőket. 

Május 20-án 10 órától a Kri-
minológiai Társaság Dél-alföl-
di Regionális Szervezete tiszt-
újító közgyűlést tart, melyen 
előadások és beszámolók után 
a Működési Szabályzat elfoga-
dásáról és az elnökség össze-
tételéről is döntenek. 

Operabarátok figyelmébe! 
Ma este 18 órakor az Opera-

barátok Egyesülete zenés be-
szélgetést rendez a Monacóból 
hazatért fiatal szegedi opera-
énekesnővel, Erdélyi Erzsé-
bettel a Bartók Béla Művelő-

dési Ház hangverseny te r -
mében. 

Beszélgetőpartner: Telihay 
Lászlóné dr., az egyesüle t 
elnöke. Zongorán közremű-
ködik: Maczelka Noémi. 

Öveges-emlékverseny 
A megyei és a fővárosi 

döntőkön legjobban szereplő 
hatvan tanuló jutott be az álta-
lános iskolák nyolcadikos di-
ákjai számára meghirdetet t 
fizikaverseny országos döntő-
jébe, amelyet május 20-a és 
22-e között rendeznek meg Ta-
tán, Öveges József professzor 
tiszteletére. A negyedszer sorra 
kerülő versenyzés fővédnöke 
ezúttal is Göncz Árpádné, a 
köztársasági elnök felesége, 

akit rokoni szálak fűztek a ne-
ves szerzetes-tanárhoz. A há-
romnapos vetélkedő - amelyre 
az idén másodszor hívtak meg 
a határon túl élő, de a fizikát 
magyarul tanuló diákokat is -
elméleti és gyakorlati részből 
áll. A résztvevők emellett meg-
ismerkednek Tata nevezetessé-
geivel , valamint fe lkeres ik 
Öveges professzor tatai tanár-
kodásának emlékeit, és megko-
szorúzzák emléktábláját. 


