
KEDD, 2002. NOVEMBER 5. - M E G Y E I T Ü K Ö R - 7 

Hogyan tanuljuk 
Európát Szegeden? 

A kórházban nem tudnak a Szegeden gyűjtő alapítványról 

Akik sohasem adják fel 

A koraszülött vagy rákbeteg gyermekekre hivatkozva kérnek pénzt a Kárász utcán. Fotó: Frank Yvette 

Most, hogy végre bizonyos, rö-
vid idő múlva uniós polgárok 
leszünk, egyre jobban hiányzik 
a konkrét tudás: ki mire szá-
míthat? Segíthet-e ennek a tu-
dásnak a megszerzésében a ré-
gió szellemi központja, a Sze-
gedi Tudományegyetem? 

Európa-stúdiumokat már az uni-
versitas megalakulása előtt ok-
tattak a József Attila Tudomány-
egyetemen, legelőbb a jogi karon. 
Universitas speciális képzésként 
1995-ben indult az „Európai ci-
vilizációs", egy évvel később a 
közgazdasági, 1997-ben pedig a 
politikatudományi program. 

Európa-szakértők 

Jelenleg a jogász alapképzés-
ben minden tagozaton tanulnak 
a diákok Európa jogot, van Eu-
rópa-jogi szakképzés és poszt-
graduális szakjogász-képzés is. 
A jogtudományi, a bölcsészettu-
dományi és a természettudomá-
nyi karon egyaránt tanulhatnak 
a nappali tagozatosok Euró-
pa-politikát és a gazdálkodási 
szakon európai integrációs 
szakirányt választhatnak a köz-
gazdászok. A bölcsészkaron ta-
nítják az európai integráció tör-
ténetét. A közgazdász és más 
alapdiplomások „európai me-
nedzsment" szakirányon foly-
tathatják tanulmányaikat és 
„Európa-szakértő" szakirányon 
is létezik továbbképzés. 
, Ezeket a programokat az Euró-

pa-tanulmányok Központ (ETK) 
fogja össze, amelynek Anderle 
Adám tanszékvezető egyetemi 
tanár az igazgatója. 

- Az alap- és szakképzésben 
eddig mintegy kétezer hallható 
vett részt egyetemünkön, de Eu-
rópa-tanulmányokat kívülállók, 
elsősorban önkormányzati hiva-
talnokok és pedagógusok is foly-
tathattak, kifejezetten számukra 
szervezett programok szerint -
mondja az ETK igazgatója. - A 
központ Európa-füzetek címen 
évkönyvet indított, több nemzet-
közi konferenciát szervezett, 
élénk kapcsolatokat alakított ki 
más magyarországi Európa-ta-
nulmányok centrumokkal és ha-
sonló nemzetközi szervezetek-
kel. Minderről pedig gazdag in-
formációs anyaggal szolgál az 
ETK honlapja. 

Diplomataképzés? 

Anderle Ádám mindazonál-
tal azt mondja, az Európa-te-
matika a legutóbbi években 
túllépett ezeken a speciális 
képzési programokon és szinte 
minden szakon jelen van. Sok 

Elismerő oklevelet adományo-
zott a Magyar Művészeti Aka-
démia Fodor József festőmű-
vésznek, a vásárhelyi művész-
telep vezetőjének, több évtize-
des művészetszervezői és mű-
vészi munkássága megbecsülé-
seként. 

Helyileg hiába keresnénk a vá-
sárhelyi művésztelepet, nem ta-
lálnánk - holott nagyon is léte-
zik, térben, időben, világlátás-
ban-stílusban egyaránt. Térben 
ide tartozik a Fodor fózsefés Füs-
tös Zoltán festőművész által har-
minchét éve alapított Mártélyi 
Szabadiskola, a vásárhelyi Virág 
utcai, és a mártélyi alkotóház, a 
Kohán György utcai kollektív 
műterem - mindhármat Fodor 
József vezeti —, időben a nagybá-
nyai iskolából származó, búvó-
patakként olykor (látszólag) 
megszűnő, ám lényegileg folya-
matos „vásárhelyi műhely"; 
szemléletben-stílusban pedig a 
többszörösen megújult, -izmu-
sokkal földúsult, a „sültrealiz-
mustól" ég-föld távolságban tar-
tózkodó természetelvű ábrázo-

európai kurzus jelent meg a 
földrajz, az ökológia, a történe-
lem, a kultúrtörténet, a nyelvi 
stúdiumok keretein belül, és 
egyre több oktató választ euró-
pai kutatási témát. Olyannyi-
ra, hogy a természettudományi 
karon előkészítenek egy „Euró-
pa természet- és gazdaságföld-
rajza", a főiskolai karon „Euró-
pa-tanulmányok", továbbá 
„Közép-Európa-tanulmányok" 
speciális képzést. Több karon 
szeretnének graduális, kiegé-
szítő, illetve másoddiplomás 
képzésben „nemzetközi kap-
csolatok" szakot indítani. Az 
ETK igazgatója szerint mindez 
arra utal, hogy az egyetemen 
tulajdonképpen létrejöttek a 
diplomataképzés feltételei, s 
elhatározás és okos koordiná-
ció kérdése a megvalósítás. 

Egyetem, város, régió 

Hogyan segíthet az uniós is-
meretek megszerzésében az 
egyetem - tágabb körben? Szá-
míthat-e a régió az egyetemen 
fölhalmozott oktatási és tudo-
mányos tapasztalatokra? 

- Úgy vélem, az uniós struktu-
rális alapok lehetőségeinek ki-
használásában segíthetnénk Sze-
ged városának és a régiónak -
mondja Anderle Ádám. - Az 
egyetemen működő pályázati 
irodában tekintélyes tapasztalat 
halmozódott fel, amelyet az 
egyetemi nemzetközi kapcsola-
tokkal együtt felajánlhatnánk a 
régió önkormányzatainak, vál-
lalkozásainak, kamaráinak és 
mindenféle más „EU-centrikus" 
szervezetnek. Arra gondolok, 
hogy a fejlesztési elképzeléseiket 
segíthetnénk pályázati projek-
tekké formálni, hiszen ez alapve-
tő feltétele a pénzhez jutásnak. 
Segíthetnénk továbbá az általá-
nos és speciális európai ismere-
tek terjesztésében. Például kö-
zépiskolai nyelvtanárok, angol, 
német, francia, olasz szakosok 
számára szervezhetnénk kurzu-
sokat. Az így megszerzett tudást 
az adott nyelven feldolgozhatnák 
és továbbadhatnák a pedagógu-
sok, a tizenéveseket is „meg-
érintve" az EU-témákkal. 
Ugyanezt el tudom képzelni 
földrajz- és történelemtanárok-
kal. Mindezt pedagógus-tovább-
képzés keretében, minisztériumi 
támogatással. Meg vagyok győ-
ződve róla ugyanis, hogy az egye-
temnek az EU-s szakemberek 
képzése mellett a közvélemény 
formálásában, a magyar társada-
lom tagjainak az uniós életre va-
ló felkészítésében is szerepet kell 
vállalnia. 

S. E. 

lás. Ez tehát a részint valós, ré-
szint virtuális vásárhelyi mű-
vésztelep; működésének ered-
ményét (a virtualitás lehető leg-

A Ne add fel! alapítvány tár-
sadalmi aktivistái gyűjtenek 
pénzt Szeged forgalmas pont-
jain a rákbeteg és koraszülött 
gyermekek megsegítésére. A 
képviselőjük által említett fő-
városi kórházban nem tudnak 
róluk. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közelmúltban ismét feltűntek 
Szeged Belvárosában és forgal-
masabb terein társadalmi akti-
visták, akik koraszülött és rákbe-
teg gyermekek megsegítésére 
gyűjtenek adományokat. Mint 
azt olvasóink jelezték: az arcok 
ismerősek, ugyanazok munkál-
kodnak most a Ne add fel! alapít-
vány érdekében, mint akik ré-
gebben, az azóta már bírósági ha-
tározattal megszüntetett Brumi 
Alapítvány nevében tették mind-
ezt. (Lapunk februárban foglal-
kozott a Brumi Alapítvánnyal.) 
Ahogy a Brumival kapcsolato-
san, most is az derült ki: a támo-
gatottként megnevezett fővárosi 
kórházban nem tudnak a Ne add 
fel! alapítványról. 

- Soha nem gyűjtenek a kórhá-
zunk munkáját segítő alapítvá-
nyok utcán - tájékoztatott dr. Vo-
tisky Péter, a Madarász utcai 
gyermekkórház gégészeti osztá-
lyának vezető főorvosa, majd azt 
is hozzátette: nem hallott még a 
Ne add fel! elnevezésű alapít-
ványról. Az intézményt hivatalo-
san csak a Gyermekkor és a Ha-
sadék Centrum Alapítvány tá-
mogatja. - Igen kiterjedt iparág 
különböző nemes célok hirdeté-
sével pénzt gyűjteni. A gyermek-
kórház környékén is kéregettek a 
mi nevünkben, ez ügyben felje-
lentést is tettünk az ügyészségen 
- tette hozzá a főorvos. 

A társadalmi aktivisták fellé-
pése igen meggyőző lehet: csek-
ket töltenek ki, fényképes megbí-
zólevelet és az alapítvány hivata-
los bejegyzését igazoló nyomtat-
ványt mutatnak, sőt még adó-
visszaigénylési igazolást is ad-
nak. Az alapítványok törvényes-
ségi felügyeletét ellátó Fővárosi 
Bíróságon annyit tudhattunk 
meg a Ne add fel! alapítványról, 
hogy közhasznú egyesület, szék-
helye a főváros nyolcadik kerüle-
tében van, képviseletét a székhe-
lyen lakó Lakatos Dezső látja el. 
Az alapítvány bejegyzése ellen az 
ügyészség fellebbezett, majd e 
keresetét visszavonta, az ügy le-
zártát jelző záradékot azonban 
még nem csatolták az okirathoz. 
A szervezet pecsétjén szereplő 
mobiltelefonszámon a képviselő 
jelentkezett. Mint mondta: csu-

valósabb megnyilvánulását) az 
évről évre megszervezett sereg-
szemlén, az őszi tárlaton tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

pán október hetedike óta mű-
ködnek, s a „Madarász utcai da-
ganatos gyerekeknek meg a kora-
szülött osztálynak gyűjtenek". 
Azt, hogy a kiválasztott koraszü-
lött osztály melyik fővárosi kór-
házban van, nem tudta meg-
mondani. Céljuk, ahogy az szó-
rólapjukon olvasható: a koraszü-
lött vagy rákbeteg gyermekek 

„A művészeti akadémia régóta 
figyelemmel kíséri festői mun-
kásságomat. Legutóbbi vásárhe-
lyi önálló kiállításomra, ami 60. 
születésnapom alkalmából jubi-
leumi kiállításom is volt egyben, 
gratulációjukat küldték. Mint 
művészt, számon tartanak tehát, 
ugyanakkor azt is tudják: alkotói 
tevékenység mellett művészet-
szervezői munkát is végzek, és a 
kultúrpolitikában is részt ve-
szek" - mondja Fodor József. A 
Mártélyi Szabadiskola országos, 
sőt nemzetközi jelentőséget tölt 
be - az idén is érkeztek ide kül-
földről alkotók - , s óriási jelentő-
sége van a pályakezdők tovább-
képzésében, szakmai tudásuk 
megszilárdításában. „Emellett 
szerepet tölt be a társművésze-
tekkel való megismertetésükben 
is; tudvalévő: a művészeti ágak 
egylényegűek, csak kifejezőesz-
közeik különböznek. 

„Ahogy a festő színekkel, for-
mákkal dolgozik, a költő szavak-
kal, a zenész hangokkal, ám 
amit ki akarnak fejezni, ugyan-
az" - hívja föl a figyelmet a festő-
művész. Az alkotóházakat, me-

gyógyításának támogatása, sza-
badidejük eltöltésének szervezé-
se, a gyógyításra és oktatásra irá-
nyuló kutatások anyagi és erköl-
csi támogatása. Lakatos Dezső 
elsősorban a vidékről a fővárosba 
utazó családok költségeihez já-
rulna hozzá, de a vidéken dolgo-
zó aktivisták által összegyűjtött 
pénzből később futná arra is, 

lyek a Magyar Alkotóművészeti 
Közalapítvány tulajdonát képe-
zik, vezetőként „viszi" Fodor Jó-
zsef, fogadva a bel- és külföldi 
művészeket, a kollektív műte-
rem pedig önálló műteremmel 
még nem rendelkező alkotóknak 
biztosít megfelelő munkakörül-
ményeket. 

Miképp lehetséges: Vásárhely 
és környéke ennyire éltető, táp-
dús talajává vált a művészetek-
nek? Mint Fodor József mondja: 
„Az itt élők sosem tartották cso-
dabogárnak a művészeket, na-
gyon is természetesnek tekintet-
ték, ha például valaki az utcán 
elhelyezte a festőállványát, és 
festeni kezdett. Mégpedig azért 
tartották természetesnek, mert a 
vásárhelyi emberek mélyről fa-
kadó, legbelsőbb igénye a szép-
ség, annak kifejezése. Érzékelik: 
amit a festő lát, érez, ábrázol, 
voltaképp ugyanaz, amit ők* is 
látnak, éreznek, s csak azért nem 
ábrázolnak, mert más munká-
hoz értenek - ugyanolyan magas 
színvonalon, mint a festő a fes-
téshez." 

F.CS. 

hogy „inkubátort helyezzenek ki 
vidékre" is. Leginkább Szabolcs-
ba, mert ott a legrosszabb a hely-
zet. 

Azt, hogy mennyibe kerül egy 
inkubátor, nem tudta megmon-
dani. Lakatos elmondta, hogy 
Mikulás-csomagot készít majd a 
beteg gyerekeknek, illetve „pe-
lenkát és fürdetőt" visz be a kór-
házba. Az utcai gyűjtés mellett 
cégekkel is kapcsolatban áll az 
alapítvány, s a közeljövőben 
OTP-csekken is lehet majd 
számlájukra befizetni, mert 
mint mondta: az emberek így 
jobban bíznak abban, hogy jó 
helyre kerül a pénzük. Hamaro-
san pedig az interneten is olvas-
ható lesz a programjuk. 

Az október eleje óta működő 
alapítvány képviselőjét, Lakatos 
Dezsőt egyébként már tájékoz-
tatták aktivistái, hogy a szegedi 
újságokban rossz fényben tünte-
tik fel az utcán kéregető alapít-
ványok képviselőit, s készül is 
„megjelentetni egy tájékoztató 
cikket". 

Lovaglás 
és terápia 
Vásárhelyen tartják a III. or-
szágos gyermekterápiás lovas-
fesztivált a Nagy Sándor Utcai 
Általános Iskola szervezésében, 
november 16-án. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rendezvény - melynek fő-
védnöke /ánosi György gyer-
mek-, ifjúsági és sportminisz-
ter - bemutatja, milyen gyó-
gyulási, fejlődési lehetőségeket 
biztosít a gyógypedagógiai lo-
vaglás a rászoruló gyerekek 
számára. A lovasterápia épp-
úgy fejleszti az érzékelést, ész-
lelést, figyelmet, mint aho-
gyan mozgáskorrekcióra, az 
akarati-cselekvési képességek 
javítására, és a kommunikáci-
ós készség fejlesztésére is kitű-
nő. Jelenleg a Nagy Sándor Ut-
cai Általános Iskola 37 alsó ta-
gozatos tanulója vesz részt lo-
vasterápiás programon, heten-
te. 

Az iskola már pónilovat - ne-
ve: Holdfény - is vásárolhatott 
alapítványa segítségével. 

Fodor József festőművész, az alkotótevékenységen túl, művészet-
szervező i f e l a d a t k ö r t is e l l á t . Fotó: Tésik Attila 

A TÖRVÉNY EREJE 
A Fővárosi Bíróság munkatársa, dr. Márton Róbert elmondta: az 
alapítványok munkája az évente elkészítendő közhasznúsági je-
lentés alapján ellenőrizhető. Az újonnan bejegyzett szervezetek-
nél ilyen még nem is készülhetett, tehát nem lehet tudni, hogy be-
vételük mekkora, honnan származik és az csak alapító okiratuk-
ból sejthető, hogy mire akarják elkölteni. Az alapítványokkal 
szembeni eljárás végén a bíróság törli a szervezetet a nyilvántar-
tásból. A képviselővel szemben csak akkor indul eljárás, ha felje-
lentés érkezik tevékenysége miatt. Új alapítvány tisztségviselője 
viszont nem lehet olyan személy, aki egy korábbi, köztartozásait 
meg nem fizető alapítvány tagja volt. - Az ártatlanság vélelme az 
új alapítványokra is vonatkozik. Visszaélések mindig lesznek, ma-
gára vessen az, aki pénzét kidobva bedől a kéregetőknek - mondta 
Márton Róbert. 

Akadémiai oklevél Fodor József festőnek 


