
4 KAPCSOLATOK 

Csapatot épít az új tévés vezető Hármas könyv a lélektan, 
a jog és a gyógyítás szemszögéből 

Kábítószerről, szülőknek 
- és mindenkinek 

tóbázis? 

Jurkovics János: „Megint megerősödik a szegedi stúdió." 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

tiltakozó akciókat, az elbocsá-
tásokat. Június elsejétől egy 
feladatom van, és ez: a stúdió 
működtetése. 

- Meddig? Úgy értem, med-
dig lesz az MTV-nek sze-
gedi regionális stúdiója? 
- Szerintem senki sem 

akarja megszüntetni. Arról van 
tudomásom, hogy az MTV ve-
zetősége megindított egy pri-
vatizációs folyamatot, ami 
folytatódni fog. A részletekről 
nem tudok nyilatkozni, nin-
csenek ismereteim róla. 

- A regionális főszer-
kesztőség vezetője nekem 
azt mondta egyszer, hogy 
gyér létszámmal megma-
rad a stúdió és külső gyár-
tóktól rendel műsorokat. 

- Valószínűleg így lesz. 
Úgy tudom, hogy alakul egy 
gyártóbázis, minden bizonnyal 
korlátolt felelősségű társasági 
formában, és a szegedi regio-
nális tévé, valamint a városi té-
vé ettől a kft.-tői rendeli meg 
a műsorokat. De még egyszer 
mondom, nincsenek pontos is-
mereteim. 

- Riportereket keresnek 
hirdetés útján, tapasztalt 
tévéseket pedig elbocsátot-
tak. Nem találja kissé ab-
szurdnak a helyzetet? 
- Külső munkatársakat ke-

resünk. Örülnénk persze, ha 
gyakorlattal rendelkező em-
bereket találnánk, de nem 
esünk kétségbe akkor sem, ha 
gyakorlatlanok. Majd itt meg-

tanulják a szakmát - senki sem 
születik szerkesztőnek. 

- Némileg kívülállóként 
milyennek találja a han-
gulatot mintegy 120 mun-
katársa körében? 
- Az biztos, hogy mind-

annyian dolgozni akarnak és 
köszönet illeti őket, amiért a 
televízió nehéz helyzetében is 
kitartanak. Az is biztos, hogy 
nem fogadják el némely sajtó-
termék minősítését, miszerint 
a másodvonalbeliek maradtak 
volna meg... Ugyanakkor ne-
kem az a dolgom, hogy új gár-
dát építsek. Megtanulják az 
újak is a szakmát és akkor me-
gint megerősödik a szegedi 
stúdió. 

S. E. 

Ürményházán és Tóbán játszott az algyői népszínház 

Úrhatnám polgár a Vajdaságban 

A Móra Ferenc Népszínház társulata az ürményházi vendéglátókkal. 
(Fotó: Horváth Henrik) 

Közös 
Új gárdát épít Jurkovics 

János, a szegedi körzeti 
tévé frissen kinevezett ve-
zetője. A stúdió jövőjével 
kapcsolatos tervekbe nem 
ava t ták be az MTV ve-
zetői, csak annyi t tud, 
hogy feltehetően „meg-
rendelő" televízióvá ala-
kulnak át, amely egy kor-
látolt felelősségű társa-
ság formájában működő 
gyártóbázisra támaszko-
dik. 

- A szakmában sokan is-
merik, de a szegedi közön-
ség talán kevéssé. Kérem, 
foglalja össze újságírói 
múltját! 
- Az írott sajtóban kezd-

tem, a Szolnok Megyei Nép-
lap kulturális rovatánál, 17 
évvel ezelőtt. Azóta is az a 
meggyőződésem, hogy min-
den tévésnek hasznára válna, 
ha a nyomtatott sajtóban kez-
dené a pályáját, mert ott lehet 
igazán megtanulni a szakmai 
alapokat, a hírszerkesztést, a 
tudósítást. Úgy jött ki a lépés, 
hogy később több orgánum-
nak is az alapító főszer-
kesztője lehettem, ami nem 
azt jelentette, mintha valami-
féle főnöki pulpitusról néz-
tem volna, hogyan dolgoznak 
a többiek. írtam, mint addig. 
1989-ben alapítottuk meg a 
„Maholnap" című független 
hetilapot, ennek, majd később 
a Telegráf című hetilapnak 
voltam a főszerkesztője. Tele-
víziós pályám több mint ki-
lenc évvel ezelőtt, az MTV 
Híradójánál kezdődött. Szol-
nokról tudósította stábunk a 
Híradót. Egy pár évvel ezelőtti 
változás óta szervezetileg a 
szegedi körzeti stúdióhoz tar-
toztunk, vagyis nem egészen 
ismeretlen számomra az új 
munkahelyem. 

- Hálátlan dolog lehet egy 
felbolydult méhkast átven-
ni és úgy csinálni, mintha 
béke lenne. 
- Nem érzem bizonytalanul 

magamat. Május eleje óta dol-
gozom Szegeden. Bár eleve 
stúdióvezetőnek jöttem ide, 
csak június elsejétől szól a ki-
nevezésem. Az eltelt hónap-
ban szóbeli megállapodás alap-
ján felelős szerkesztőként pró-
báltam értékelni az elkészült 
műsorokat. Es szemlélődtem, 
hiszen különösebb beleszólá-
som nem volt mindabba, ami itt 
történt február óta, beleértve a 

Magyarlakta vajdasági 
fa lvakban vendégszere-
pelt nemrégiben - nagy 
sikert aratva - az algyői 
Mára Ferenc Népszínház. 
A társulat Kátó Sándor 
színművész vezetésével 
Az úrhatnám polgár című 
Moliere-darabot adta elő. 

Három évvel ezelőtt ala-
kult meg néhány profi színhá-
zi szakemberből és le lkes 
helybeli amatőrökhői Kátó 
Sándor színművész irányítá-
sával az algyői Móra Ferenc 
Népszínház, amely azt tűzte 
ki célul, hogy idehaza és ha-
tárainkon túl olyan települé-
seken vállal fellépést, ahová 
nemigen jutnak el Thália pap-
jai. A társulat komolyan vette 
a kultúrmissziót: az elmúlt 
években vendégszerepelt már 
a Vajdaságban, Erdélyben és 
Szlovéniában. Nemrégiben 
Moliere népszerű darabjával, 
Az úrhatnám polgárral léptek 
fel a vajdasági Ürményházán 
és Tóbán, Zichyfalván pedig 
versekből összeállított műso-
rukat adták elő. Tóba érde-

lesz a 

késségé, hogy - más, közeli 
kertészfalvakhoz hasonlóan -
népességének nagy része a 
szegedi nagytájból szakadt ki. 
Elsősorban Algyőről, Földe-
ákról és Apátfalváról érkez-

hettek a 18-19. század fordu-
lóján az Ambrusok, a Bálin-
tok, a Bárdosok, a Börcsö-
kök, a Kormányosok, a Kó-
szók. 

Az algyői színjátszók -

akik két személyautóval és 
egy mikrobusszal indultak út-
nak - a megyei önkormányzat 
alelnökétől, dr. Botka László-
tól kaptak támogatást a délvi-
déki vendégszerepléshez. Az 

Szemléletében egye-
dülálló, magas szakmai 
színvonalú, emellett ol-
vasmányos könyv jelent 
meg „A kábítószer-prob-
l é m á k r ó l s z ü l ő k n e k " 
c í m m e l . Psz ichológus, 
rendőr és orvos-gyógy-
szerész szerzői a tény-
föltárás mellett a segít-
ség út ját is megmuta t -
ják. 

Injekciós tűből kitekeredő, 
gonosz sárkánygyík néz ránk 
„A kábítószer-problémákról 
szülőknek" című könyv borí-
tójáról. Elég belelapozni a 
kötetbe, s máris látható, hogy 
ott lenne a helye valamennyi 
család és iskola könyvespol-
cán. Hangvétele, tartalma, 
közérthetősége, információ-
gazdagsága avatja nélkülöz-
hetetlen kézikönyvvé. 

Szerzői: Schádné Zámolyi 
Judit pszichológus a lélek-
tan, Urbán Zoltán rend-
őrnyomozó a büntetőjog, dr. 
Veress Tibor igazságügyi ve-
gyészszakértő a kábítószerek 
emberi szervezetre gyakorolt 
hatása szempontjából mutat-

Buszjáratok 
a Szikire 

Munkatársunktól 
A Tisza Volán Rt. holnap-

tól, szombattól sűríti a járata-
it Sziksósfürdőre. A 7F-es jel-
zésű autóbuszok a Mars 
tér-Kossuth Lajos sugá-
rút-Kiskundorozsma, Sziksós-
fürdő vonalon szállítják az uta-
sokat. Munka-, szabad- és 
munkaszüneti napokon a Mars 
térről az első busz 6.20-kor 
indul, utána 7.05 és 20.05 kö-
zött óránként jár. A Szikiről 
az első 6.40-kor indul, majd 
7.30-tól 20.30-ig ugyancsak 
óránként közlekedik. 

Koncert 
Munkatársunktál 

Várhelyi Éva, a Magyar Ál-
lami Operaház magánénekese 
és Hegedús Endre Liszt-díjas 
zongoraművész ad koncertet 
Hódmezővásárhelyen, a város-
háza dísztermében szombaton, 
délután 5-től; az estet dr. Dömö-
tör János nyitja meg. 

úrhatnám polgárt Kátó Sándor 
állította színpadra, a sze-
replők: Bakó Ferenc (Jourda-
in), Árnyas Rózsa (Jourdain-
né), Horváth Henrik (tánc- és 
zenetanár), Kiss Róbert (filo-
zófustanár), Pálföldi Márton 
(vívómester), Kátó Sándor 
(szabómester), Cseszkó Mi-
hály (Coville), Canjavec Ta-
más (gróf) , Osztás Anett 
(grófnő), Dudás Kata (Luci) 
és Molnár Aron (Cléonte) 
voltak. 

„Hálás köszönetünket tol-
mácsoljuk az illetékeseknek, 
akik a vendégszereplésse l 
együtt járó örömet és boldog-
ságot lehetővé tették szá-
munkra. Erre a vérátömlesz-
tésre igazán szükség volt, és 
lesz a jövőben is. A beteg 
szív, ha a hajszálerek kiszéle-
sedése által is vérhez jut, még 
sokáig elélhet" - írta az ür-
ményházi plébános, Erős La-
jos a vendéglátók nevében. 

Kátó Sándor és csapata 
ősszel folytatja: Örkény Tó-
tékjával térnek vissza a Vajda-
ságba. 

H. Zs. 

ják be a narkotikumok vilá-
gát. 

„Megközelítések" - szól a 
könyv első fejezetének címe. 
Schádné Zámolyi Judit me-
leg hangű, közve t l en , a 
szülőket gyermekükkel és 
önmagukkal is őszinte szem-
benézésre biztató elemzései a 
születéstől a kamaszkori „le-
válásig" veszik sorra a szülő-
gyermek kapcsolat kikerül-
hetetlen buktatóit. 

„A rendőrség lehetőségei 
a kábítószer-problémák meg-
oldására" című fejezetben 
Urbán Zoltán a jogszabályi 
háttér áttekintése, a szerek 
terjesztése és a rendőrségi el-
járások leírása mellett nem 
titkolja: a rendőrség „csak" a 
probléma tüneteit kezelheti, 
okainak rendbe hozatalára 
nincs, nem is lehet lehetősé-
ge. A kriminális háttér bemu-
tatása azonban éppoly fon-
tos, mint a lélek útvesztőinek 
föltárása, mert a kikerülhetet-
len következményekre f i -
gyelmeztet. 

„A leggyakrabban előfor-
duló kábítószer-féleségek és 
veszélyeik" című fejezetben 

Csak az idén diplomát 
szerző egyetemisták ré-
szére kötelező megtéríte-
ni a nyelvvizsga diját -
derül ki az Oktatási Mi-
n i s z t é r i u m k ö z l e m é -
nyéből. Ráadásul a böl-
c s é s z h a l l g a t ó k n a k a 
s z a k t á r c a n e m i r t e lő 
nyelwizsga-kompenzáci-
ót, mivel a bölcsész sza-
kok egységes képesítési 
követelményeit még nem 
határozták meg. 

A felsőoktatási törvény 
1996-os módosítása szerint 
az államilag finanszírozott 
egyetemi és főiskolai hallga-
tóktól csak olyan szolgáltatá-
sokért lehet díjat kérni, ame-
lyek nem kapcsolódnak az 
adott szak képesítési követel-
ményeihez. A szakcsoporton-
ként megalkotott kormány-
rendeletekben általában egy 
középfokú C típusú nyelv-
vizsga is szerepel a diploma 
feltételeként. Néhány szakon 
két vizsgát, vagy szakmai 
nyelvvizsgát is le kell tenniük 
a diákoknak. Mivel a képesí-
tési követelmények felmenő 
rendszerben léptek életbe, 
ezért a fent idézett passzus 
csak a tavaly és az idén 
végző hallgatókra érvényes. 

Mivel több egyetemi hall-
gató jelezte az oktatási jogok 
biztosának, hogy a felsőokta-
tási intézmények eltérően 
szabályozzák a nyelvvizsga-
díjak visszatérítését, az om-
budsman ajánlására a szak-
miniszter úgy döntött: 2001. 
január l-jétől a sikeres nyelv-
vizsga díját megtérítik a diá-
koknak. Erre a célra az okta-
tási tárca 350 millió forintot 
különített el, ez az összeg 
azonban csak az idén diplo-
mát szerzők vizsgadíját fede-
zi. 

Annak el lenére, hogy a 
bölcsészhallgatók többségé-
nek is nyelvvizsgát kell ten-
niük, a vizsgadíj visszatéríté-
sét számukra nem írta elő a 
minisztérium, mert a böl-
csész szakok egységes képe-
sítési követelményeit tartal-
mazó kormányrendelet még 
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dr. Veress Tibor szakszerű, 
de közérthető módon ismer-
teti a kábítószerek fajtáit, ha-
tását, s még a szereket pótló 
anyagokra is kitér. 

A kiadvány kézikönyv jel-
legét erősíti a kötetet záró 
jogszabály-kivonati fejezet, a 
kábító- és pótszereket fölso-
roló táblázat, rövidítésjegy-
zék, valamint a drogambu-
lanciák és más segítő intéz-
ményekről szóló adatsor. A 
legelterjedtebb kábítószerfaj-
tákat (a bélyegektől az otthon 
termeszthető növényekig ) 
színes képek mutatják be. 

U g y a n c s a k erénye a 
könyvnek, hogy gazdag tar-
ta lmához képest m e g l e -
hetősen rövid: mindössze 
168 oldal. Nem bombázza 
agyon sem terjedelemmel, 
sem információözönnel az 
olvasót, mértéktartásával is 
biztatva szülőt és pedagógust 
a kötet kézbe vételére. 

„A kábítószer-problémák-
ról szülőknek" című könyv 
h iánypót ló mú - vala-
mennyiünk számára ajánlott 
olvasmány. 

Nyi las Péter 

nem született meg. A bölcsé-
szek csak akkor kaphatnak 
térítést, ha a kötelezővé tett 
kifizetések után az egyes in-
tézményekben marad erre 
pénz. Az Oktatási Minisztéri-
um az egyetemek és főisko-
lák számára juttatott nyelv-
vizsga-kompenzációs össze-
get az államilag finanszíro-
zott hallgatók száma, vala-
mint az előírt nyelvvizsgák 
szintje alapján számította ki. 

A Szegedi Tudománye-
gyetem erre az évre 11 millió 
forintot kapott a nyelvvizs-
gák díjainak visszatérítésére. 
- Ebből a pénzből elsősorban 
azok jogosultak támogatásra, 
akikre a képesítési követel-
mények életbe léptek, és akik 
a 2001-ben teljesített sikeres 
nyelvvizsga alapján idén zá-
róvizsgára bocsáthatók - tá-
jékoztatta lapunkat dr. Visy 
Csaba, az SZTE oktatási rek-
torhelyettese. Hozzátette: ha 
az előbb említett diákok kifi-
zetése után marad elég pénz, 
akkor a korábban nyelvvizs-
gát tett, és idén végző hallga-
tóknak is megtérítik a nyelv-
vizsgadíjat. Éhhez azonban 
először fel kell mérni, hány 
hallgatónak, mekkora támo-
gatást kell nyújtani. A mi-
nisztérium egyér te lműen 
megjelölte azokat a szakcso-
portokat, amelyek esetében 
kötelező a vizsgadíj megtérí-
tése: az agrár, az egészség-
ügyi, az informatikai, a köz-
gazdasági , a műszaki és a 
szociális szakcsoportba sorolt 
képzések tartoznak ide. A 
bölcsészek tehát valóban nin-
csenek közöttük. Szegeden 
azonban a volt JATE négy 
karán, így a BTK-n is az 
egyetem saját döntése alapján 
már évek óta kifizetik a hall-
gatóknak a sikeres nyelvvizs-
ga költségét. A készülő böl-
csész képesítési követelmé-
nyek egyébként a tervek sze-
rint egyetemi szinten egy kö-
zép- és egy alapfokú C, főis-
kolai szinten egy középfokú 
C típusú nyelvvizsgát írnak 
majd elő. 

Hegedűs Szabolcs 

A bölcsészek saját zsebre 
nyelvvizsgáznak? 

Hiányoznak 
a követelmények 


