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„Fuvaroslóból patkolókováccsá szeretnék válni" 
- mondja dr. Kiss Ferenc iskolapszichológus 

• A szegedi Alliance Fran-
gaise egyesület ügyeinek inté-
zésére Denis Matté személyé-
ben nemrég főállású igazgatót 
bízott meg a párizsi Alliance 
Francaise központ. Interjúnk-
ban a szegedi egyesület kap-
csolatairól és terveiről lesz szó. 

• Matté úr, amióta a sze-
gedi Alliance Frangaise el-
nöksége mellé igazgatót 
bíztak meg, nem vagyok 
tisztában a szerepekkel. 
- A szegedi Alliance Fran-

gaise magyar szervezet, ame-
lyet egy héttagú elnökség ve-
zet, élén az elnökkel. Az elnök 
tisztségét jelenleg dr. Németh 
Jenő tölti be. Míg azonban ő is, 
és az elnökség többi tagja is 
t á r sada lmi munkában tevé-
kenykednek , a szervezés és 
igazga tás teendői t főá l l ású 
igazgatóként én végzem. Fel-
adatom az elnökség segítése 
úgy a nyelvoktatásban, mint a 
kulturális rendezvényekben. 

• Önök csak külföldről 
hoznak rendezvényeket, s 
ez nem lehet olcsó. Milyen 
támogatásból él az egye-
sület? 
- Először is az egyesületnek 

jellegéből adódóan szoros kap-
csolata vannak a magyarorszá-
gi francia külképviselet műve-
lődési szolgálatával . Úgy is 
mondhatnám, mint egy vidéki 
antenna, jelezzük felé az igé-

nyeket, s alkalomadtán fogad-
juk az általuk küldött - egyéb-
ként magas színvonalú - elő-
adásokat. A viszonyunk part-
ner i . Ami a pénzt i l leti az 
egyesület természetesen éves 
t ámoga tás t kap Pár izsbó l , 
amely va lamennyi Al l iance 
Frangaise egyesületnek kijár; 
ez francia pénz. Ami a magyart 
illeti, a szegedi egyesületnek 
vannak saját bevételei a nyelv-
oktatási kurzusokból, és alkal-
masint a helyi önkormányzat 
támogatását is élvezi. Meg kell 
jegyeznem, hogy az egyesület 
jelenleg inkább a francia pénz-
ből él, bár remélem, ez hama-
rosan egyensúlyba jut, mihelyt 
önellátókká tudtuk tenni a kur-
zusokat és megtaláltuk a helyi 
szponzora inkat . De, hogy a 
pénzről visszatérjünk: az is a 
franciaországi támogatás mód-
ja , hogy a szegedi All iance 
Frangaise részére főállású igaz-
gató munkáját finanszírozzák. 
Ezt az igazgatói állást Szeged 
számára azért alapították, hogy 
seg í t sék vele az egyesü le t 
munkáját. Úgy tudom, a fran-
cia kormány számára Magyar-

• Hat-nyolc évvel ezelőtt nagy 
vitát robbantott ki, amikor dr. 
Kiss Ferenc egy cikkben azt 
nyilatkozta: a mai iskola a leg-
j o b b szándék e l lenére sem 
gyermekközpontú. Sok gyer-
mek óvodás korában nagy am-
bícióval készül az iskolára, de 
sajnos miután ott nem ő a leg-
fontosabb, hanem az értelmet-
len versengés, a teljesítmény, 
ezért gyakran elidegenedik az 
i skolá tó l , megu tá l j a , s do-
logházzá válik számára. A me-
gyében jól ismert pedagógiai 
szakpszichológust a kisteleki 
Petőfi Sándor Altalános Isko-
lában kerestük fel. 

• Mi ma az iskolapszicho-
lógus feladata? 
- Újabban nem divat az is-

ko lapsz icho lógus . Sa jnos a 
megtakarítás ott érhető el leg-
könnyebben, ahol pillanatnyi-
lag nem fáj . Ha f igyelembe 
vennék a véleményét és kér-
deznék, akkor az iskola emberi 
környezetének megőrzése, és a 
sérülékeny vagy a már sérült 
gyermekek egészséges életvi-
telének kialakítása lenne a leg-
fontosabb feladata. Évek óta 
ádáz viták folynak a Nemzeti 
Alaptanterv körül. Mondvacsi-
nált, mesterkélt dolog mind, 
ugyanis pont a legfontosabbat, 
a gyermekeket hagyták ki be-
lőle. Azt is meg kellene nézni, 
hogy a gye rmek mit visel 
abból, amit rá hárítunk, és eb-
ben a modernnek kikiáltott is-
kolában hogy érzi magát, med-
dig tűri azt, amit már gyakorta 
mi is nehezen v ise lünk el. 
Minden túlterhelés rettentő ve-
szé lyes , mert - ha pil-
lana tnyi lag nem is vesszük 
észre - később súlyos károso-
dással járhat. Köztudott, hogy 
neurózis és öngyilkosság tekin-

ország a prioritásokhoz tarto-
zik, akár a művelődési, akár a 
gazdasági területet nézzük. Az 
ország „szürkeállományának" 
jó híre van, kivált most, hogy 
két Nobel-díj is magyar szár-
mazású tudós birtokába került. 

• A francia külügyminisz-
térium a párizsi Alliance 
Frangaise egyik fő támoga-
tója. Nem tart attól, hogy az 
egyesület függőségi vi-
szonyba kerül? 
- Kapcsolatunkat a francia 

külügyminisztériummal a pá-
rizsi Alliance Frangaise révén 
tartjuk, és elmondhatom, hogy 
utóbbi biztosan őrzi független-
ségét . Mármos t , amikor új 
Alliance-egyesület alakul, az 

tetében világelsők vagyunk. 
Ha most nem vigyázunk a gye-
rekekre - mint ahogyan nem 
vigyáz eléggé a kormányzat 
akkor ez a lemaradás rögzülhet 
10-20 évre, vagy még annál to-
vább is. 

• Sok időt eltöltött a fő-
iskolán, majd a Nevelési 
Tanácsadóban... 
- 22 évesen tanársegéd let-

tem, átéltem, hogy mit jelent 
gyakorlat és tapasztalat nélkül 
pozíciót vállalni. Megszenved-
tem azér t , hogy az e lméle t 
mellé a gyakorlatot is megsze-
rezzem. Később kü lönböző 
megfontolásból minden iskola-
típust végigjártam, még tiszte-
letbeli óvóbácsi is voltam. Lát-
tam, hogy mennyi sérülést kap-
hatnak jószándékú pedagógu-
sok melléfogásai miatt a gye-
rekek. Ezt akartam helyrehoz-
ni. Később a főiskolai gátak 
erősödése miatt vállal tam a 
Nevelési Tanácsadóban mun-
kát, majd amikor mint konkoly 
a szitán kiestem - ezt ugyan 
újabban, a mai embertelen vi-
lágban nyugdíjazásnak nevezik 
- , úgy éreztem, hogy a hosszú 
évtizedek alatt felhalmozott tu-
dásomra valahol még szükség 
lehet. Amikor Balogh László\ a 
kis te leki Petőf i Sándor Al-
talános Iskola igazgatója - aki 
egyébként va lamikor régen 
tanítványom volt a főiskolán -
megmutatta a pedagógiai prog-
ramjá t , r áké rdez tem, hogy 
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a lapí tási kér lemet a párizsi 
egyesületnél kellett letenni, 
amely természetesen autonó-
miát biztosít, de ugyanakkor 
őrködik is néhány szabályon. 
Mindenkelőtt azon, hogy az 
egyesületek működésének nem 
szabad faj i vagy vallási kü-
lönbséget tennie, és szigorúan 
politikamentesnek kell lenniük. 
Az Alliance Frangaise egyesü-
letek tehát nem a francia nagy-
követségek politikai szerepét 
kel l , hogy képv i se l j ék . A 
kulturális irányulás tekinte-
tében még el talán tudom kép-
zelni, hogy nézeteltéréseink le-
gyenek a nagykövetség kultu-
rális szolgálatával, ám ami a 
politikát illeti, ez teljesen le-

nincs-e szüksége pedagógiai 
szakpszichológusra. 

• Nemcsak Kisteleken 
dolgozik... 
- Eddig fuvarosló voltam, 

akit vertek, ütöttek, s húzta az 
igát. Most már szeretnék pat-
kolókováccsá átvedleni, aki lo-
vakat hoz versenyképes álla-
potba, anélkül, hogy saját ma-
gát agyonhajszolná, hiszen már 
1990-ben a halál küszöbéről 
jöttem vissza, amikor a szívem 
rosszalkodni kezdett. Szóval 
Mezőhegyesen is dolgozom 
nevelési tanácsadóként, s a Tö-
mörkény gimnáziumban a pe-
dagógia fakultációs diákok pe-
dagógiai érzékét próbálom ki-
alakítani. Néha már az is diadal, 
ha valamelyikük miután rájön, 
hogy mit vállalna, inkább nem 
lesz pedagógus. 

• Ebben az általános isko-
lában milyennek találja a 
gyermekek mentálhigiénés 
állapotát? 
- Viszonylag jónak, bár a 

városiasodás erősödésével és a 
munkanélkül iség tömegessé 
válásával a problémák Kiste-
leken is egyre sűrűbben jelent-
keznek. Szerencsés az iskola 
vállalkozása, hogy képesség 
szerinti csoportbontást végez-
nek, aminek az átjárhatóságát 
most dolgozzuk ki. Nem sza-
bad ugyanis megbélyegezni a 
gyereket , ha f iz ikából vagy 
matematikából gyengébbnek 
tűnik. Talán itt lenne értelme a 

hetetlen. Hogy úgy mondjam: 
já t szmán kívül vagyunk, és 
nem is kívánunk beszállni. 

• Ön milyen Franciaor-
szág-képet továbbítana szí-
vesen? 
- Ez a lehetőségekkel is vál-

tozik . Sa jnos a kü l fö ld i ek 
gyakran meglehetősen túlhala-
dott Franciaország-képet kap-
nak és őriznek, néha egészen 
karikaturálisat, amelynek ke-
vés köze van ahhoz, amit Fran-
ciaország jelent 1994-ben. Úgy 
vélem, annak a képnek, ame-
lyet ma nyújtunk, elsősorban a 
kortárs kultúrát kell bemutat-
nia, és nem azt az állapotot, 
amelyik már húsz éve nem lé-
tezik. A Budapesten alapított 
Francia Intézet ennek szelle-
mében működik, s szerintem 
ezt érdemes követni Szegeden 
is. 

• Az ön érkeztével megvál-
tozik-e valami a szegedi 
Alliance Frangaise nyelv-
oktatási rendszerében? 
- Hadd k e z d j e m onnan , 

hogy a francia nyelv nem csu-
pán egy jelentős európai kul-
túra nyelve, hanem egy ipa-

vizsgának: év végén a gye-
rekek önkéntesen vállalhatnák 
a vizsgát, s lehetőségük lenne 
csoportváltásra. 

• Tud-e jellemző - és el-
mesélhető - esetet mondani 
iskolapszichológusi „pra-
xisából"? 
- A titoktartás engem is kö-

telez - a pedagógusokat épp-
úgy kötelezné, csak gyakran 
megfeledkeznek róla - , de el-
mondok néhány máshol is elő-
forduló dolgot. Olyan pikke-
léssel gyakran t a l á lkozom, 
amikor vélt sé re lmet vélt 
bosszúval tetézve olyan légkör 
alakulhatna ki, ami mindkét fél 
számára kellemetlen. Az ilyen 
eseteket néhány tárgyalással si-
kerül megoldani. A serdülő-
korban jelentkező kérdésekről 
pedig osztályfőnöki órákat tar-
tottam. előrebocsájtva, hogy 
aki nem érzi magát elég érett-
nek, az kimehet az óráról. Ez-
zel kötelezet tséget róttam a 
gyerekekre, s így mindenről 
tudtunk beszélgetni. 

• Hogyan fogadják mun-
káját a pedagógusok? 
- Sokukat tanítottam a főis-

kolán, nem voltam horrorpe-
dagógus, ezért bizalommal for-
dulnak hozzám. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy legalább 
három-négy megoldást ajánl-
jak ha tanácsért fordulnak hoz-
zám, s az a legjobb, ha ezek 
után mégis mindenki maga jön 
rá a legkedvezőbbre. 

H. Zs. 

rilag fejlett országé is, amely 
egyike a világ 7 legfejlettebb 
államának. A francia nyelv a 
f ranc ia gazdaság nyelve is, 
olyan cégeké, amelyek Ma-
gya ro r szágon , éppenségge l 
Szegeden is megjelentek. Úgy 
gondoltuk tehát, érdemes fel-
keresni e vállalkozásokat, és 
javasolni a francia nyelvokta-
tást. Nem csak azért, hogy az 
alkalmazottak Voltaire és Bal-
zac nyelvét megtanulják, ha-
nem hogy a Lyonais des Eaux-
hoz, a Crédit Lyonais-hez vagy 
a CGE-höz közelebb kerülje-
nek. Ami érkezésemmel meg-
vá l tozha t , az az, hogy az 
Alliance Frangaise-nek rendel-
kezésére áll majd olyan nyelv-
ok ta tás i módsze r , amely a 
gazdasági szférában dolgozók 
francia nyelvtudásának bővíté-
sét célozza meg. Ez persze be-
fektetés, vagyis pénz. De úgy 
é rzem e l engedhe te t l en , és 
szükséges. Ami pedig a hagyo-
mányosnak mondha tó Al-
l i ance -kurzusoka t i l let i , az 
egyesület ezután sem kíván 
konkurrenciája lenni az köz-
oktatási intézményeknek. Ép-
pen ezért, olyasmit próbálunk 
nyú j t an i , amit egyedü l mi 
nyújtunk: kötetlen, baráti és 
szabad témájú francia nyelvű 
beszélgetéseket. Kedd estén-
ként bárki betérhet, aki kedvet 
érez hozzá. 

S. P. S. 

• Választási tudnivalók 

Jelöltajánlás, 
megyei listaállítás 

A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármeste-
rek választásáról szóló mó-
dosított. 1990. évi LXIV. 
törvény értelmében a me-
gyei választókerületben lis-
tát állíthat az a jelölő szer-
vezet, amely a választóke-
rületben lévő települések 
választói névjegyzékében 
szereplő választópolgárok 
legalább 0,5 százalékának 
ajánlását összegyűjtötte. A 
jelölő szervezet listaállítá-
sát az a vá l a sz tópo lgá r 
ajánlhatja, aki az adott vá-
lasztókerületben választójo-
gát gyakorolhatja. Megyei 
közgyűlési l istaáll í tást a 
megyei jogú városokban la-
kó választópolgárok nem 
támogathatnak. A megyei 
közgyűlési választás tekin-
tetében minden megyében 
két választókerület van, kü-
lön a 10 000, vagy annál 
kevesebb lakosú, és külön a 
10 000-nél több lakosú te-
lepülések számára, kivéve a 
megye i jogú városoka t . 
Csongrád megyében a két 
választókerület a követke-
ző. 

Az I. számú választóke-
rü le tbe t a r tozó települé-
sek: 

Ambrózfalva, Apátfalva, 
Arpádhalom, Asotthalom, 
Baks, Balástya, Bordány,, 
Csanádalberti, Csanádpalo-
ta, Csanytelek, Csengele, 
Derekegyház, Deszk, Do-
maszék, Dóc, Eperjes, Fá-
biánsebestyén, Felgyő, Fe-
rencszállás, Forráskút, Föl-
deák, Királyhegyes, Kiste-
lek. Kiszombor, Klárafalva, 
Kövegy, Kübekháza, Ma-
g y a r c s a n á d , Maros le le , 
Mártély, Mindszent, Móra-
halom, Nagyér, Nagylak, 
Nagymágocs , Nagytőke, 
Óföldeák, Ópusztaszer, Öt-
tömös , Pi tvaros . Puszta-
mérges, Pusztaszer, Rösz-
ke, Rúzsa , Sándor fa lva , 
Szatymaz, Szegvár, Szék-
kutas, Tiszasziget, Tömör-
kény, Újszentiván, Üllés, 

Zákányszék , Zsombó. A 
választókerületbe tartozó 
választójogosultak száma 
105 485 fő. A listaállítás-
hoz szükséges a jánlások 
száma: 528 db. 

A II. számú választóke-
rü le tbe t a r tozó települé-
sek: 

Csongrád, Makó, Szen-
tes. A vá lasz tókerü le tbe 
tartozó választójogosultak 
száma: 62 994 fő. A listaál-
lításhoz szükséges ajánlá-
sok száma: 315 db. 

Az a j án lá s ha t á r ide j e 
1994. november 6-ától no-
vember 21-éig tart. Jelölő 
szervezet listaállítását aján-
lani ajánlóíven vagy titkos 
ajánlással lehet. 

Ajánlóív: 
A vá la sz tópo lgá r az 

ajánlóíven aláírásával egy 
vagy több jelölő szervezetet 
is támogathat, egy ajánló-
ívet azonban - mely ugyan-
azon jelölő szervezetre vo-
natkozik - csak egyszer ír-
hat alá. Az ajánlóív tartal-
mazza az a ján lo t t j e lö lő 
szervezet megnevezését, öt 
j e lö l t nevét , továbbá az 
ajánló személy nevét, lakcí-
mét, személyazonosító jelét 
és sa já t kezű a lá í rásá t . 
Ajánlóív a megyei közgyű-
lési hivataltól (Szeged, Rá-
kóczi tér 1. I. emelet 103. 
szoba) igényelhető. 

Titkos ajánlás: 
Titkosan ajánlani a te-

lepülési polgármesteri hiva-
talokban, egy alkalommal 
lehet . A t i tkos j e lö l é s r e 
szolgáló ajánlólap a jelölő 
szerveze t megnevezésé t 
tartalmazza. Az ajánlólapot 
a helyi munkacsoport tagjá-
nak jelenlétében személye-
sen kell az e célra rendelke-
zésre álló, lepecsételt urná-
ba dobni. 

Listát bejelenteni legké-
sőbb 1994. november 23-án 
16.00 óráig lehet. 

Csongrád Megyei 
Területi Választási 

Bizottság 

dr . Kiss Ferenc 
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Tanóra a kisteleki Petőfiben (Fotó: Somogyi Károlyné) 

• „Nem egy letűnt Franciaországot kell bemutatni" 

Kívül a politikai játszmákon 
Az Alliance Frangaise párizsi egyesületét 1883-ban 

alapították, a francia nyelv és kul túra terjesztésének cél-
jából. A név ma már egész hálózatot jelent, 125 ország-
ban mintegy ezer egyesületet szerte a világon. Franciaor-
szágban 1886-ban elismerték mint társadalmi szerveze-
tet, és így lehetővé vált, hogy különböző francia miniszté-
riumoktól - a külügytől, a fejlesztési és együttműködési 
minisztériumtói, a tanügytől és a kultuszminisztériumtól 
- k a p j o n t á m o g a t á s t . H a g y o m á n y o s a n az Al l i anace 
Frangaise tiszteletbeli elnöke a francia köztársasági elnök. 


