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Új igazgató a zenekonzervatórium élén 

Jelentés hátrányokat kell leküzdenünk ## 
ff 

- Sok elintézetlen dol-
gunk van, így a jogi ren-
dezetlenség vagy anya-
gi problémák - mondja 
lapunknak Kerek Ferenc 
zongoraművész, a sze-
gedi Zenekonzervatóri-
um zongora tanszéké-
nek vezetője, aki e hó-
naptól az intézmény 
igazgatói teendőit is el-
látja, miután a Szegedi 
Tudományegyetem ta-
nácsa őt választotta 
meg erre a posztra. A 
frissen kinevezett igaz-
gató fontosnak tartja az 
iskola arculatának ki-
alakítását és pontos he-
lyének meghatározását 
a magyar zeneoktatás-
ban. 

- Milyen megfontolásból 
vállalta el a konzervatóri-
um vezetését? 
- Elsősorban a szakmai 

kihivás érdekelt, és az a 
szándék motivált, hogy a 
szakmai elismertség mellé 
megteremtsem az iskola 
közéleti és társadalmi elfo-
gadottságát. Fontosnak tar-
tom a konzervatórium arcu-
latának kialakítását és pon-
tos helyének meghatározását 
a magyar zeneoktatásban. 
Az intézmény a zenei képzés 
egészét átfogja ugyan - a 
nyolc évfolyamos előkészítő 
osztályoktól a főiskolai kép-
zésen át az egyetemi szintig 
- , de jelenlegi arculata és ál-
lapota nem tükrözi kellően, 
hogy ez az iskola a magyar 
zenei felsőoktatás egyik 
meghatározó bázisa. Sok el-
intézetlen dolgunk van, így a 
jogi rendezetlenség vagy 
anyagi problémák. A felső-

Kerek Ferenc: Az a szándék motivált, hogy a szakmai elismertség mellé megteremtsem az iskola közéleti 
és társadalmi elfogadottságát. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

oktatási törvény például nem 
definiálja a konzervatóriu-
mot, ugyanakkor több évti-
zede a zeneművészeti szak-
középiskolák szinonimája ez 
az elnevezés. Egyebek mel-
lett ezeknek a problémáknak 
a megoldására is vállalko-
zom. 

- A felsőoktatási integrá-
ció kapcsán milyen fel-
adatok állnak az intéz-
mény előtt? 
- Az egységesülést köve-

tően a Szegedi Tudománye-
gyetem központi egysége-
ként működő konzervatóri-
umnak jelentős hátrányokat 
kell leküzdenie ahhoz, hogy 

Névjegy 
Munkatársunktól 

Kerek Ferenc 51 éves, tanszékvezető főiskolai docens, a szege-
di Zenekonzervatórium igazgatója. 1974-ben diplomázott a Zene-
akadémián Zempléni Kornél tanítványaként, aióta az Országos, 
majd a Nemzetközi Filharmónia koncertjeinek közreműködője. 
Számos kortárs mű bemutatója fűződik a nevéhez, több ízben ka-
pott Artisjus-díjat. A Magyar Rádió szóló és kamarazeneművek 
felvételt készített vele. Tizenkét év óta a Magyar Barokk Trió tag-
ja. Európa szinte minden országában és Kubában hangversenye-
zett. Öt esztendő óta a szegedi zenekonzervatórium zongora tan-
székének vezetője, ez év július elsejétől az intézmény igazgatója. 

az egyetem karaként megfe-
leljen a hatályos törvényi 
előírásoknak. Többféle akk-

reditációs eljáráson kell átes-
nie az intézménynek: a karrá 
minősítés mellett meg kell 

szereznünk a Magyar Akkre-
ditációs Bizottságtól a már 
működő egyetemi szakok in-
dítási engedélyét, valamint 
új szakok és doktori progra-
mok bevezetését is tervez-
zük. Saját egyetemi szakja-
ink indítására azért van 
szükség, mert a jelenlegi 
legmagasabb szintű képzé-
sek az egykori anyaintéz-
mény, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola úgy-
mond kihelyezett szakjai, 
amelyeken 2003-ig adhatunk 
ki egyetemi diplomákat. Azt 
követően az egyetemi szintű 
képzés folyamatossága csak 
úgy biztosítható, ha saját 

szakokat indítunk. Tekintet-
tel arra, hogy a zeneelmélet 
tanszéken jelenleg két oktató 
vesz részt a doktori képzés-
ben, illetve Huszár Lajos 
tanszékvezető a közelmúlt-
ban habilitált oktató lett, így 
személyükre alapozva egye-
temi szakot lehetne indítani 
zeneelméletből. Ezen kívül 
komoly esélyt látok arra, 
hogy a közeljövőben hegedű 
és operaénekes szakot is in-
dítsunk egyetemi szinten. 

- Az ön által vezetett zon-
gora tanszék milyen he-
lyet foglal el a képzési 
palettán? 
- A zongora tanszéknek 

elég speciális a feladata, a 
korrepetíciós munkájával az 
iskola egészét átfogja. Ez azt 
jelenti, hogy mi teremtünk 
hátteret ahhoz, hogy az 
egyéb hangszeresek és éne-
kesek saját repertoárjaikat 
tanulhassák. Ezen a szakon 
nemcsak gyakorlati, hanem 
alapos elméleti képzésre is 
szükség van ahhoz, hogy a 
hallgatók alkalmasak legye-
nek szólójátékra éppúgy, 
mint kamaraművészként a 
többi hangszeressel együtt 
játszani. Mivel a konzerva-
tóriumban szerezhető diplo-
mák egyúttal tanári szakkép-
zettséget is adnak, kívána-
tosnak tartom, hogy a mód-
szertani és egyéb pedagó-
gusképző tárgyak oktatása 
minél színvonalasabb le-
gyen. Az előbb vázolt elkép-
zeléseimet demokratikus ve-
zetési elvek mellett, kon-
szenzuskereséssel, a munka-
társak véleményét figyelem-
be véve szeretném megvaló-
sítani. 

Hegedűs Szabolcs 

Változott 
a foglalkoztatási 

törvény 
Budapest (MTI) 

Országosan alig 54 mil-
lió forintot fordítottak a te-
lepülések a jövedelempótló 
támogatást felváltó közcé-
lú munkák szervezésére 
májusban. 

A foglalkoztatási törvény 
módosítása alapján május 1-jé-
től már nem hagyható jóvá jö-
vedelempótló támogatás a jára-
dékrendszerből kikerülő mun-
kanélkülieknek. Ehelyett az ön-
kormányzatok rendszeres szo-
ciális segélyt adnak azoknak, 
akik legalább egy hónap közcé-
lú munkát végeznek. 

Az aktív korú, nem foglal-
koztatott személyek segélye az 
öregségi nyugdíj-minimum leg-
feljebb 70 százaléka, a jövede-
lemmel egyáltalán nem rendel-
kezőknél 80 százaléka. Ez utób-
bi mérték megfelel a korábbi jö-
vedelempótló támogatásnak. Az 
öregségi nyugdíj-minimum 
összege jelenleg 16 ezer 600 fo-
rint, ennek 70 százaléka 11 ezer 
620 forint, 80 százaléka pedig 
13 ezer 280 forint. 

A rendszeres szociális segély 
feltétele, hogy a munkanélküli 
együttműködjön az önkormány-
zattal, vagy az önkormányzat 
által kijelölt intézménnyel, 
munkaügyi központtal. Az 
együttműködés a regisztráción 
kívül a felajánlott munkalehető-
ségek elfogadásán át a különfé-
le képzési programokban való 
részvételből áll. A felajánlott 
munkának ugyanakkor meg kell 
felelnie az adott személy egész-
ségügyi helyzetének, és képzett-
ségi szintjénél legfeljebb csak 
egy szinttel lehet alacsonyabb. 

A munkavégzés alatt teljes 
munkaidőnél legalább a mini-
málbért kell kifizetni a munka-
nélkülinek. 
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Készülék+kártya 

7000" 

A Westel - Magyarországon először - olyan havidíjas előfizetést ajánl, amivel szinte mindegy, mikor beszél. A lényeg az, hogy honnan. 

Az új Iö ldlóna díjcsomaggal az ország területének több mint 80%-áról hálózaton belül csúcsidőben is csak nettó 

28 Ft-os percdíjért beszélhet. Ha a ZöldZóna területén kívül kezdeményez hívást, a rendszer kapcsolás előtt figyelmezteti. 

Ekkor dönthet, vállalja-e a beszélgetést magasabb percdíjért, vagy sem. A ZöldZóna díjcsomaggal a Kapcsolat még elérhetőbb, költsége 

még ellenőrizhetőbb lesz. Egyre több helyen telefonálhatunk egyre kevesebbért. Westel előfizetőként már jóval több mint 

1 millióan. Ráadásul DUAL mobiltelefonnal** és kártyával*** már bruttó 7 000 Ft-tól csatlakozhat. Helyből megéri... Önnek is? 

A Westel mobilról ingyenesen hívható 06-30/803-0000-ás hívószámon egyből megtudhatja, hogy Ön a hívás pillanatában a ZöldZóna 

területén tartózkodik-e. A 1230-as ügyfélszolgálati hívószámon az irányítószám megadásával tájékozódhat, míg a Westel honlapján 

közvetlenül, a település neve alapján is választ talál. 

WESTEL üzlet Szeged, Feketesas u. 25. tel.: 06-62/421 -575,06-30/900-9008, Szeged, Kárász u. 12. tel.: 06-30/900-9033 
Díjmentes házhozszállítás: 06-30/930-5330,06-30/930-5361,06-30/930-5362 

Westcom GSM Kft: Szeged, Feketesas u. 14. • Szeged, Roosevelt tér 5. • Szeged, Kossuth L sgt 10-12. • Fish Telecom: Hódmezővásárhely, Andrássy úti parkoló • Elektrofil Kft.: Szentes, József A. u. 6/b • Csongrád, Fő u. 62. 
Puszta-Tel Kft: Makó, Szegedi út 2. • Eco-Phone Kft: Hódmezővásárhely, Szántó Kovács J. u. 20. • Kiru-Fon Kft: Szeged, Jósika u. 1. • Mórahalom, István király útja 2. • Sári-Phone Bt: Szeged, Szeged Nagyáruház 
West-Szeg 98 Bt: Szeged, Rókusi krt 42-64. (Tesco) • Mobilvilág Bt: Csongrád, Fő út 40. • BBK Hungary Kft: Kistelek, Kossuth u. 30. 

* A Westel hálózatán belül, kivéve Hangposta 
** A készülék csak Westel előfizetői kártyával használható. 
*** Csak új Wesiel előfizetéssel, kétéves szerződéssel, amíg a készlel tart. 
Az ősszeg a kezdő részlet, amelynek befizetése ulén a készülék elvihető. 
Az árakhoz 24 havi törtesztőrészlel és ennek megfelelő 24x1375 Ft havi 
forgalmidíj-kedvezmény tartozik. 
További (eltételek és információ: 1 2 M (a Weslel hálózatából díjmentesen hívhatő), 
265-9210, illetve az üzletekben. 
www.weslel.hu 
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A Westel a Magyar Olimpiai Csapat 
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