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Felelősség 
a kommuni-

kációban 

• Székesfehérvár (MTI) 
A magatartás , a vi-

selkedés és a gondol-
k o d á s f o r m á l á s á b a n 
ériási a felelősségük a 
kommunikációban tevé-
kenykedőknek - hívta 
fel Glatz Ferenc, a Ma-
gyar Tudományos Aka-
démia elnöke a Kodolá-
nyi J á n o s F ő i s k o l a 
kommunikáció szakon 
végzett hallgatóinak a 
figyelmét, az intézmény 
diplomaátadó ünnepsé-
gén Székesfehérváron. 

Kifejtet te: a fegyver , a 
pénz és az adminisztráció, 
azaz a politika mellett, azo-
kat túlszárnyalva, az infor-
máció és a kommunikáció, 
vagyis az ismeretátadás és -
szerzés, valamint a közlés 
tudománya lett a l egfőbb 
hatalom. - így a pénz urai 
és a poli t ikusok mellett a 
magyar társadalom követ-
kező évtizedeinek alakításá-
ban kiemelt szerepük lesz 
azoknak, akik az informá-
ció, a kommunikáció terüle-
tén dolgoznak - vélekedett 
Glatz Ferenc. 

Utalva a fiatalokra váró 
felelősségteljes munkára, az 
M T A e l n ö k e h o z z á t e t t e , 
hogy az újságíróktól ismét a 
szakértelmet, valamint az 
ind iv iduá l i s e rkö lcsö t és 
anyanyelvi kincsünk gon-
dozását, ápolását várja el a 
társadalom. 

„A kommunikác ió fon-
tosságát je lz i az is, hogy 
kutatása a napjainkban be-
köve tkeze t t i n fo rma t ika i 
forradalom egyik altémája-
ként az MTA stratégiai ku-
tatási programjaiban is he-
lyet kap. A munka - ame-
lyet Vámos Tibor akadémi-
kus fog össze - már meg-
kezdődött" - mondta Glatz 
Ferenc. A Kodolányi János 
Főiskolán - immár második 
végzős évfolyamként - 78 
kommunikáció szakot vég-
zett hallgató vette át Lukács 
Péter főigazgatótól okleve-
lét. 

Tanévzáré 
ünnepély 

• B u d a p e s t (MTI) 
A Magyar Képzőművé-

szeti Főiskola rektora. Sza-
bados Árpád az évzáró ün-
nepélyen díszdoktori okle-
velet adott át Supka Mag-
dolna, v a l a m i n t M o j z e r 
Miklós művészettörténész-
nek az Andrássy úti alma 
materban. 

A méltatás szerint: a fő-
iskola az oklevéllel szeretné 
kifejezésre juttatni elisme-
rését a hazai kiválóságok-
nak a több év t i zedes ki-
e m e l k e d ő t evékenységü -
kért, a művészeti elmélet és 
gyakorlat terén végzett ki-
magas ló m u n k á j u k é r t . A 
tanévzárón osztot ták ki a 
hagyományoknak megfele-
lően az idén is az alapítvá-
nyi díjakat, illetőleg a támo-
gatói jutalmakat. 

Az arra legérdemesebbek 
vehették át például a Car-
men Würth Alapítvány di-
ját. Átadták a Harmann Li-
pót festői, illetőleg szobrá-
szi jutalmat, a Kondor Béla 
nevét viselői képgrafikusi 
elismerést. 

A Corv ina Alap í tvány 
ezúttal is a legjobb végzőst 
jutalmazta. A Ludwig Ala-
pí tvány pénzbel i d í jának 
köszönhetően két képzős 
utazhat külországi tanul-
mányútra. 

• >1 szegedi művészek grafikusa 

Miről álmodik a lány? 

A Tündérkarácsony című, verses-mesés kötet bemutatóján Simái Mihály költé és Majzik Andrea. 
(Fotó: Sehmidt Andrea) 

Huszonhét esztendővel 
ezelőtt született Szege-
den. A Radnótiban végez-
te a középiskolás tanul-
mányait, majd tanári dip-
lomát szerzett a Juhász 
Gyula Tanárképző Főis-
kola történelem-orosz 
szakán. Emellett kulturá-
lis menedzser és rajzpe-
dagógusi képesítéssel is 
rendelkezik. A tanárkép-
zőn elindított kétéves 
grafikus kultúra modul-
képzésen pedig jövőre 
végez. Többek véleménye 
szerint a szegedi frók és 
költők műveinek grafiku-
sa, Majzik Andrea több 
mint igeret. 

A törékeny, csendes és 
halk szavú szegedi leányzó az 
elmúlt években mindent meg-
tanult a főiskolán, ami tervei-
nek megvalósításához szüksé-
ges: történelmet, kulturális 
menedzsmentet és rajzot . 
Utóbbi egyébként teljesen vé-
letlenül kapott szerepet az 
életében. - Bár az édesapám-
mal (aki a Bába és Társai 
Könyvkiadó ügyvezető igaz-
gatója - a szerk.) és a testvé-
remmel már gyermekkorom 

óta rajzolunk, eszembe sem 
jutott, hogy rajz szakra felvé-
telizzek. Hobbi szinten űztem 
az egészet, s komoly célom 
nem igazán volt vele. Aztán 
Kiss Alice iparművész - aki-
nél szabadidőmben gyakorol-
gattam a rajzot - javasolta, 
hogy próbáljam meg a felvé-
telit. Hallgattam rá: szeren-
csét próbáltam, és szerencsém 
volt. 

Andrea ezt követően mé-
lyebben merült bele a képző-
művészetbe, s 1996 őszén 
már részt vett a JGYTF rek-
lámgrafikai alkotókörének, a 
RFAL-nak a szegedi és a kis-
kunfélegyházi csoportos kiál-
lításán, majd később négy-öt 
társának kiállítást is szerve-
zett a főiskola klubjában. 
Ugyanebben az évben jelent 
meg a Bába és Társa Kiadó 
gondozásában Németh And-
rás „A nap szembenéz a hold-
dal" című novellás kötete, 
amelynek borítótervét már 
Majzik Andrea készítette. -
Persze abban, hogy két évvel 
ezelőtt elkészíthettem az első 
borítótervemet, édesapámnak 
is nagy szerepe volt. Hozzá 
kell azonban tennem, hogy 
csak a kezdetek kezdetén pá-

tyolgatott. Ma már az írók és 
költők személyesen keresnek 
meg, hogy illusztráljam az al-
kotásaikat. Andrea az eltelt 
két év alatt ismert és elismert 
könyvborí tó-tervezővé és 
könyvillusztrátorrá vált. Leg-
utóbb Dér Endre, Burány Bé-
la és Sz. Lukács Imre műveit, 
valamint az idei ünnepi 
könyvhéten megjelent József 
Attila-díjas költő. Simái Mi-
hály „Tündérkarácsony" című 
verses mesés kötetét, illetve a 
Szegedtől Szegedig című iro-
dalmi antológiát illusztrálta 
invenciózus grafikákkal és 
gondolatgazdag borítókkal. 

Andrea mindemellett a fő-
iskolai újság, a Hökkentő 
szerkesztőitől is kap bőven 
munkát, ahol a grafikák mel-
lett, címlapfotókat is készít. 
És akkor ott vannak még a 
festményei, amelyek, egyik 
ítésze szerint, pszichológiai 
tanulmányok, hiszen alakjai-
nak vívódásait, lelki harcát 
vagy bölcs szemlélődését fi-
nom foltok, heves, mégis pal-
lérozott és takarékos ecsetke-
zeléssel tolmácsolja. Mások 
szerint Majzik Andrea képei-
nek legfőbb erőssége az 
álomittas csönd, a bölcs bele-

nyugvás és a szürrealisztikus 
üzenetek tükröztetése. 

Amikor a továbbtanulásról 
faggatom, Andrea csak moso-
lyog, majd közli: húsz eszten-
deje tanul megállás nélkül, s 
úgy érzi, a dologból ennyi 
egyelőre elég. - Kész, jövőre 
befejezem a főiskolát, és nem 
tanulok tovább! Talán még 
Pestre mehetnék el a képző-
művészetire, de nem, még-
sem, ahhoz ugyanis már túl 
öreg vagyok. Egyébként is, 
itt, Szegeden is meg lehet ta-
nulni a mesterséget olyan em-
berektől, mint Szekeres Fe-
renc grafikus, ifjabb Holler 
László festőművész és Hann 
Ferenc művészettörténész. 

Cikkem elején írtam, hogy 
Andrea mindent megtanult a 
főiskolán, ami terveinek meg-
valósításához szükséges. S 
hogy miről ábrándozik egy 
huszonéves lány? Nos, ha lesz 
elegendő pénze, szeretne nyit-
ni a városban egy olyan galé-
riát, amely irodalmi kávéház-
ként is működne. Tervei sze-
rint a galériában fiatal pálya-
kezdő képzőművészek, írók 
és költők kapnának bemutat-
kozási lehetőséget. 

Szabó C. Szilárd 

• Ülésezett és döntéseket hozott a JATE tanácsa 

Tanszékvezetői, docensi kinevezések 
• Munkatársunktól 

Több személyi ügyben 
hozott döntést a József 
Attila Tudományegye-
tem tanácsa májusi és 
júniusi ülésein. 

Megválasztották a Szege-
di Felsőoktatási Szövetség 
Szenátusának tagjait és pót-
tagjait. A testületben a JATE 
Állam- és Jogtudományi Ka-
rát dr. Molnár Imre dékán, 
dr. Balázs Mihály dékán és 
dr. Hatvani László képviseli. 
Póttagok: dr. Bodnár László 
(ÁJTK), dr. Szajbély Mihály 
(BTK) és dr. Csirik János 
(TTK). Az egyetemi tanács 
döntött Bartucz Lajos Em-
lékplakett adományozásáról 
dr. Eibeif Ot tó , az ELTE 
Embertani Tanszékének ve-
zetője, illetve dr. Olivier Du-
tour, a Marseille-i egyetem 
Orvostudományi Karának 
antropológia professzora ré-
szére. 

A tanács tagjai a'követke-

ző oktatók tanszékvezetői 
megbízatását fogadták el: dr. 
Feleky Gábor (Szociológia 
Tanszék), dr. Büky László 
(Magyar Nyelvészeti Tan-
szék) , dr. Balázs Mihály 
(Régi Magyar Irodalmi Tan-
szék), dr. Szajbély Mihály 
(Klasszikus Magyar Irodal-
mi Tanszék), dr. Bellon Ti-
bor (Néprajzi Tanszék), dr. 
Tóth Sándor László (Közép-
kori és Kora Újkori Magyar 
Történeti Tanszék), dr. Zi-
monyi István (Középkori 
Egyetemes Történeti Tan-
szék), dr. J. Nagy László 
(Újkori Egyetemes Történeti 
és Mediterrán Tanulmányok 
Tanszék), dr. Kocsis Mihály 
(Szláv Filológia Tanszék), 
dr. Szalamin Edit (Orosz Fi-
lológia Tanszék), dr. Móricz 
Ferenc (Analízis Alkalmazá-
sai Tanszék) , dr. Hatvani 
László (Analízis Tanszék), 
dr. Ábrahámné dr. Gulyás 
Magdolna (Biokémiai Tan-
szék), dr. Gyémánt Iván (El-

méleti Fizikai Tanszék), dr. 
Erdei László (Növényéletta-
ni Tanszék), dr. Dinya László 
( M a r k e t i n g - M e n d z s m e n t 
Tanszék). Tanszékcsoport-
vezetői megbízást kapott dr. 
Kevei Ferencné (Földrajzi és 
Földtani Tanszékcsoport) és 
dr. Csirik János (Informati-
kai Tanszékcsoport). 

A Hermán Ottó Kollégi-
um igazgatója - a tanácsta-
gok döntésének megfelelően 
- ismét Megyery Árpádné 
lett, az Öthalmi Diáklakások 
igazgatói posztját pedig az 
eddigi megbízott vezető, Mi-
kes István nyerte el. 

A JATE tanácsa egyetemi 
docensi kinevezéseket ha-
gyott jóvá: dr. Molnár Judit 
(Politológia Tanszék), dr. 
Nóvák György (Amerika-
nisztika Tanszék), dr. Kiss 
Attila (Angol Tanszék), dr. 
Koszta László (Középkori és 
Kora Újkori Magyar Törté-
neti Tanszék), dr. Csernus 
Sándor (Középkori Egyete-

mes Történeti Tanszék), dr. 
Font Zsuzsanna (Régi Ma-
gyar Irodalmi Tanszék), dr. 
Ferincz István (Szláv Filoló-
giai Tanszék), dr. Németh 
Jenő (Francia Nyelvi és Iro-
dalmi Tanszék), dr. Hoff -
mann Zsuzsanna (Ókortörté-
neti Tanszék), dr. Körmöczi 
László (Ökológiai Tanszék), 
dr. Görgényiné dr. Tari Irma 
(Növényélettani Tanszék), 
dr. Szónoky Miklós (Földta-
ni és Őslénytani Tanszék), 
dr. Lőrincz József, a Rend-
őrtiszti Főiskola tudományos 
főigazgató-helyettese (Bün-
tetőjogi és Büntető Eljárás-
jogi Tanszék). 

Magántanári kinevezést 
kapott dr. Horkay Ferenc, a 
General Electric Corporate 
Research and Development 
munkatársa. Elfogadták to-
vábbá azt a javaslatot, amely 
Thomas Williams nyelvta-
nárnak az Idegennyelvi Lek-
torátuson határozatlan időre 
történő alkalmazásáról szól. 

i Nyerjél Internet-előfizetést! 

K o m p u t e r k v í z 
a v á s á r o n 

• Munkatársunktól 
Kvízjátékot hirdet a Neu-

mann János Számítógéptu-
dományi Társaság Csongrád 
Megyei Tagsze rveze t e a 
Szegedi Nemzetközi Vásár 
„Universi tas" s tandján. A 
Neumann-kvíz olyan kérdé-
seket tartalmaz majd, ame-
lyekre a számítástechnika 
iránt érdeklődők - középis-
kolások és felnőttek - vála-
szait várják. A komputer-
világ érdekességeire, alapfo-
galmaira vonatkozó kérdése-
ket a Szegedi Felsőoktatási 
Szövetség standján vehetik 

át az érdeklődők a „H" pavi-
lonban a vásárnyitástól, azaz 
6-án, hétfőn 10 órától. A vá-
laszokat péntek délig kell 
bedobni a standon elhelye-
zett urnába. Eredményhirde-
tés és a d í jak sorsolása 
szombaton 14 órakor lesz a 
vásár színpadán. A helyes 
megfejtők között féléves In-
ternet-előfizetést, szakköny-
veket és szakkönyv-csoma-
gokat, az európai számító-
gép-kezelői engedély meg-
szerzéséhez szükséges vizs-
gakártyát és Neumann-póló-
kat sorsolnak ki. 

• Konferencia a JGYTF-n 

Tanár és szöveg 
A Juhász Gyula Tanár-

képző Főiskola Magyar 
Nyelvi Tanszéke, a KO-
MA és a JGYTF Kiadó tá-
mogatásával, július 13-
17. között konferenciát 
rendez „A tanár és a tan-
könyvi szöveg" címmel a 
főiskolán. A rendezvény-
re vár ják a szegedi és 
Szeged környéki pedagó-
gusokat. Az előadások és 
a szemináriumok díjtala-
nul látogathatók. 

A konferencián - amely-
nek programját Petőfi Sándor 
János professzor (Maceratai 
Tudományegyetem) állította 
össze - négy tantárgy tan-
könyvi anyagának szövegtani 
kérdéseit vizsgálják majd a 
résztvevők. Emellett az ér-
deklődők megismerkedhetnek 
a modern információhordo-
zókkal, és kreatív szöveggya-
korlatokat is végezhetnek. Jú-
lius 13-án a történelem, illet-
ve a művészettörténet sajátos 
tanítási kérdéseivel foglalkoz-
nak a résztvevők. A két tan-
tárgy központi kérdései közé 
tartozik a tankönyvi szöveg és 
a szemléltető-magyarázó-il-
lusztráló anyagok összekap-
csolása. Milyen legyen az ará-
nyuk, a szemléletük? A ki-
lencvenes évek elején az a 
kérdés is felmerült, hogy a 
rendszerváltás hogyan állítja 
helyre a tárgyilagos történe-
lemszemlélet esélyeit. A szer-
vezők e témakörben számíta-
nak Farkas István (Ságvári 
gimnázium) vitavezetésére. 
Július 14-én a fizika és a bio-
lógia tantárgy problémáival 
foglalkoznak. A fizika az a 
tantárgy, amellyel kapcsolato-
san már a hetvenes évek vé-
gén az MTA kutatási főirá-
nyának egyike az anyanyelvi 

szöveget elemezte. Az általá-
nos és középiskolai fizikaok-
tatás mai szövegproblémáit 
sajátos összefüggésben vizs-
gálják majd a résztvevők. A 
vitát Rozgonyiné Molnár Em-
ma főiskolai tanár, Bonifert 
Domonkosné főiskolai docens 
és Győri István gimnáziumi 
tanár vezeti. Korunk egyik 
legintenzívebben fejlődő tu-
dományterületének, a biológi-
ának a tankönyvi szövegeit is 
elemzik a résztvevők. Az er-
ről folyó vitát Kovács László 
intézetigazgató, valamint Ká-
nitz József és Mustárdy László-
né gimnáziumi tanárok veze-
tik. Július 15-én a magyar 
nyelv mérésmetodikájának 
kérdéseivel foglalkozó mun-
kacsoport beszámolóját vitat-
ják meg. A disputát Nagy Já-
nos főiskolai tanár vezeti. Eh-
hez a témához kapcsolódik az 
a kerekasztal-beszélgetés, 
amelyen A. Jászó Anna (EL-
TE TFK), Galgóczi László 
(JGYTF) és Péntek János 
(Kolozsvári Tudományegye-
tem) fejti ki gondolatait a kul-
túra, a nemzettudat és az 
anyanyelv összefüggéseiről. 
Ugyanezen a napon a modem 
információtárolás és informá-
cióátadás lehetőségeivel, illet-
ve tanórai alkalmazásával 
foglalkozik Petőfi Sándor Já-
nos, Boda István Károly 
(KLTE) és Vass László 
(JGYTF). Július 16-án Petőfi 
Sándor János és Benkes Zsu-
zsa (OKSZI) vezetésével kre-
atív szöveggyakorlatokat vé-
gezhetnek az érdeklődők. 
Akik szeretnének részt venni 
a konferencián, Írásban jelent-
kezhetnek a következő címen: 
Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola Magyar Nyelvi Tanszé-
ke, 6701 Szeged Pf.: 396. 

Sz. C. Sz. 

E r g o n ó m i a i 

• Gyár (MTI) 
A nemzetközi ergonómi-

ai nyári egyetemet július 8-a 
és 10-e között rendezik meg 
Győrött - tájékoztatott Kau-
csek György, a p rog ram 
szakmai szervezője. A há-
romnapos e szmecse rén a 
magyarokon kívül osztrák, 
német és svájci szakembe-
rek vitatják meg, hogy mi-
lyen jellegű elvárásokat állí-
tanak a munkatudományok-
kal szemben napjainkban a 
vállalatok. A külföldi elő-
adók kutatási eredményeik-
ről, gyakorlati tapasztalata-
ikról számolnak be, a hazai-
ak pedig az ergonómia és a 
magyar gazdaság vál tozó 

viszonyrendszeréről szól-
nak. 

A szakember kifejtette: a 
magyar gazdaság jövőbeni 
versenyképessége nagymér-
tékben függ a munkaerő 
szaktudásától, a foglalkozta-
tottak egészségi állapotától. 
Ezen túlmenően az sem lé-
nyegtelen, miként tudnak a 
munkatársak a környezet ki-
hívásainak megfelelni. A TIT 
Pannon Egyesület, a Magyar 
Ergonómia i Társaság, az 
Osztrák Ergonómiai Szövet-
ség és a MÜM Munkaügyi 
Kutatóintézete közösen szer-
vezi a nyári egyetemet , 
amelyre félszáznál több szak-
ember jelezte részvételél. 


