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Ezgázos koncerttel indul a 
második félév a Szegedi Tu-
dományegyetemen. A csapat 
február 4-én, kedden este 9 
órától várja a bulizni vágyókat 
a JATE-klubban. 

Érdekesség és különlegesség 
az Ezgáz rajongóinak, hogy a 
megszokott egy helyett most 
már két hölgy énekel a zene-
karban. Az altos Rajnai Judit 
mellett a szoprános Hodászi 
Klári is az együttest erősíti. 

Az Ezgáz eddig egy lemezt, 
az Égi madarat jelentette meg. 
Révész Zsolték azonban nem 
érték be ennyivel, terveznek 
egy második albumot is. A ti-
zenegy szám, illetve az egy 
ráadás már összeállt. Márci-
usban vonulnak stúdióba, 
hogy elkészítsék a lemezt. 

Most először videoklipet is 
szeretnének az egyik dalhoz. 

Az új album nótái sokkal 
lendületesebbek, mint az el-
sőn. Többen úgy vélik, hogy a 
banda most találta meg az 
igazi stílusát a folk-rockon be-
lül. 

A keddi jatés nyitóbulinak 
igen ötletes címet adtak: „Ez a 
világ Való Világ?". - Ezt teljesen 
fricskának szántuk, ugyanis a 
csapaton belül mindenkinek 
már nagyon tele van a hócipő-
je a magyar kereskedelmi 
tévék különféle valóság-
show-ival - mondta Révész 
Zsolt. Az ötletes cím kiválasz-
tásában egy népdal is segített. 
Az Ez a világ, olyan világ a kon-
certen is elhangzik. 

K.T. 

Bölcsészfelkészítés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Tehetségért Mozgalom nyílt napot szervez a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az Auditórium 
Maximumban február l - jén 9 órától. Az azt követő szombaton, 
február 8-án felvételi előkészítő tanfolyam indul magyar nyelv 
és irodalomból, történelemből, angolból, németből, érdeklődés 
esetén pedig olasz, latin, francia és spanyol nyelvből, illetve 
filozófiából is várják a jelentkezőket. A konzultációk szombati 
napokon, 10 órai kezdettel lesznek, az első félévben hat al-
kalommal (összesen 24 órában). A foglalkozásokat bölcsészkari 
oktatók tartják. A felkészítés minden olyan felsőoktatási in-
tézményre vonatkozik, ahol a felvételi tárgyak megegyeznek az 
előbbiekkel. Érdeklődni és jelentkezni a nyitó konzultációt 
megelőző napokon a 62/544-128-as telefonszámon lehet. 

Dühös Terminátor 
Arnold Schwarzenegger bepe-
relt egy amerikai autókeres-
kedőt, amiért az a sztár ké-
pével hirdette szolgáltatását. A 
színész 15 millió font kárté-
rítést követel a cégtől, mert 

egyik reklámjában Arnie szi-
luettjét használta fel a Ter-
minátor-filmekből. Igaz a hir-
detés csak egyszer szerepelt a 
helyi újságban, ennek ellenére 
a dühös színész hajthatatlan. 

PSZICHOLÓGUS A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL 

Mi leszel, ha nagy leszel? 

senek és kikerüljenek a szülői 
függőség alól, és a választást 
elhalasztják. Ez, bár pillanat-
nyi könnyebbséget hozhat, 
nem mindig tűnik jó megol-
dásnak. A társadalmi szerepek 
korai kezdésének is megvan-
nak a hátrányai. A személyiség 
túl hamar bezárul, az ebben a 
korban még fejlődő énképből 
sok minden kiszorul. A to-
vábblépés felnőtt fejjel már 
bonyolultabb és több terhet ró 
az egyénre. 

Ez az időszak a családok számára az iskolaválasztás 
ideje. Szakértőnk a továbbtanulás, a pályaválasztás pszi-

chológiai aspektusairól foglalta össze gondolatait. 

Nagyon összetett probléma-
körrel állunk szemben, hiszen 
a gyermekkori - játékban ki-
játszott - vágyakat, érzelmeket 
kell összeegyeztetni a reali-
tással: adottságokkal, képes-
ségekkel. 

A pszichológia egyik nagy 
alakját, Freudot megkérdezték, 
milyen a lelkileg egészséges és 
boldog ember. O a maga tömör 
módján azt válaszolta: „képes 
dolgozni és szeretni". Ez a vá-
lasz is utal arra, hogy - bár so-
kak szemében a munka még 
mindig szükséges rossz, teher, 
akadály, a szabadság korlátozá-
sa - a pszichológia a munkát az 
önazonosság (identitás) fontos 
összetevőjének, az önmegvaló-
sítás színterének tekinti, ami az 
élet legélvezetesebb része is le-
het. 

A pályaválasztás általában a 
serdülőkorra esik, és az élet-
kori periódus egyik nagy konf-
liktusával állunk szemben. 
Míg a gyermekkor a korlátlan 
lehetőségek ideje volt, most 
kötelezettségeket kell vállalni 
az élet következő szakaszaira. 
Ez a választás szűkíti a sza-
badságot, veszteségélmény-
nyel társul, tovább fokozva a 
serdülők „világvége"-hangula-
tát. Az önállóság vágya is erő-
sen él ebben a korosztályban, 
gyakran sürgetőbbnek tűnik a 
motiváció arra: pénzt keres-

Akik gyermekkorukban ala-
posan tanulmányozhatták a 
készségek és eszközök világát, 
azoknak könnyebb a helyze-
tük. A serdülőkor legfonto-
sabb feladata az énazonos-
ság-tudat, az identitás meg-
szerzése, az öndefiníció. Ezen 
ismeretek birtokában na-
gyobb valószínűséggel alakul 
ki a pályaválasztási érettség. 

A döntést tovább nehezít-
heti az, hogy a szülők gyakran 
nagyon határozott elképzelés-
sel bírnak a gyermekek jövő-
jére nézve, gyakran saját meg-
valósítatlan álmaikat próbál-
ják kielégíteni. 

A szocializációs közegek 
(család, iskola) fontos felada-
ta a pályaválasztási érettség 

kialakulásának támogatása. A 
fiatalok feladata pedig az, 
hogy lehetőségeikhez mérten 
önállóan, vágyaiknak és él-
ményeiknek megfelelően vá-
lasszanak szakmát, hivatást, 
amely értékes mind a társa-
dalom, mind pedig a saját 
önmegvalósításuk szempont-
jából. 

Ha valaki önismeret birto-
kában is határozatlan, még 
egy egészen kicsi ideje van 
arra, hogy pályaorientációs ta-
nácsadóhoz forduljon. A kor 
ideálja az élethosszig tartó ta-
nulás, ha egy választás nem 
bizonyul megfelelőnek, ké-
sőbb is lehet pályát módo-
sítani. 

DR. JÁVORSZKY EDIT 

Ha végképp tanácstalan vagy, érdemes felkeresned a pályaorientációval foglalkozó tanácsadó 
irodákat. 

DIÁKOK ÉS TANÁROK LÁTOGATTAK EL A DON-KANYARHOZ 

Újraélték a történelmet OM 
Oktatási 
Mirait tét rum 

Tizenöt diák és öt tanár kereste fel a voronyezsi támadás 
színhelyét. 

RANDI-rovat 
Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk leveleiteket, 
ugyanúgy hirdethettek, mint eddig: a mellékelt ábrát 

vágjátok ki, s ragasszátok az üzenetet tartalmazó, névvel, 
címmel ellátott borítékra. Neveteket, címeteket nem kö-

zöljük, az üzenetek tartalmáért felelősséget nem vál-
lalunk. A borítékra írjátok rá: Randi-rovat! 

A második világháborúban a 
Donnál bevetett magyar had-
sereg pusztulásának 60. év-
fordulóján tizenöt középisko-

lás és öt tanár látogatott el az 
egykori orosz hadszíntérre az 
Oktatási Minisztérium pályá-
zatának nyerteseként. A hely-
színen Magyar Bálint minisz-

ter is részt vett a megem-
lékezésen. 

Hat évtizeddel ezelőtt, 1943. 
január 12-én a németek és 
azok szövetségesei ellen har-
coló szovjet haderő Vóro-
nyezsnél megindította táma-
dását, amely a 2. magyar had-
sereg összeomlásához veze-
tett. A katasztrófához az is hoz-
zájárult, hogy a katonákat csak 
12 nap múlva, január 24-én 
vonták vissza a frontvonalról. 
Ez a késlekedés közel 150 ezer 
ember halálát okozta. Ez utób-
bi napra időzítve az Oktatási 
Minisztérium Nemzeti Emlé-
kezet Programirodája tanul-
mányutat szervezett több 
oroszországi helyszínre, köz-
tük az egykori voronyezsi csa-
tatérre. A pályázaton elnyert 
ötnapos utazáson részt vett két 
szegedi pedagógus is: Farkas 
Zoltán, a Ságvári Endre Gim-
názium, illetve Károlyi Attila, a 
Dugonics András Piarista 
Gimnázium történelemtanára. 

- A látogatás után már nem-
csak egy dátumként, egy ese-
ményként marad meg ben-

nem a doni katasztrófa, ha-
nem a helyszínt, a magyar ka-
tonasírokat látva és a hely-
beliek visszaemlékezéseit 
hallva szinte újra át tudtam 
élni azt, ami hatvan évvel ez-
előtt történt - értékeli az uta-
zást Farkas Zoltán, hozzátéve: 
ezután személyes tapasztala-
tokkal gazdagodva tudja meg-
ismertetni a magyar történe-
lem egyik legnagyobb katonai 
kudarcával a diákokat. Ugyan-
ezt hangsúlyozta Károlyi 
Attila, aki úgy véli, érdemes 
átgondolni a második világ-
háború tanítását. - Hajlamo-
sak vagyunk arra, hogy jókat 
és rosszakat állítsunk szembe 
egymással, olykor sarkítunk, 
egyszerűsítünk, holott a má-
sodik világháborúban való 
részvételünk nagyon bonyo-
lult kérdés. Azzal mindenki 
egyetért, hogy a doni áldo-

zatok hősök voltak, de a ma-
gyar hadvezetés felelősségét is 
világosan kell látni - mondja. 
Károlyi Attilát a szakmai ér-
deklődés mellett családi in-
díttatás is vezette, hogy el-
látogasson a Don-kanyarhoz, 
a hadszíntéren megsebesült 
nagyapja ugyanis sokat mesélt 
a katonák megpróbáltatásai-
ról. Azt mondja, a honismereti 
élmények szerzésén és to-
vábbadásán túl a tanulmány-
út talán ahhoz is hozzájárul, 
hogy oldja a múlt felidézé-
séből fakadó, máig érezhető 
görcsöket. 

A Don-kanyarnál elesett ál-
dozatok tiszteletére csütörtö-
kön 18 órától emlékestet tar-
tanak a szegedi piarista gim-
náziumban, ahol a mostani 
utazás benyomásait is meg-
osztják az érdeklődőkkel. 

H.SZ. 

ÚJÉLET 

30 éves, 153 cm magas, sovány 
testalkatú, dolgozó rokkant-
nyugdíjas lány vagyok. Kere-
sem korban hozzám illő fiú 
ismeretségét barátság céljá-
ból, hosszabb távra. Káros 
szenvedélyem nincs. A fiú, aki 
ismeretséget kötne velem, le-
gyen intelligens, káros szen-
vedélyektől mentes. Ha leírá-
som alapján magára ismer az 
illető, kérem, írjon „Új élet" 
jeligére helyet és délutáni idő-
pontot. 
ZÁTONY 

Keresem azt a fiút, akivel ja-
nuár 17-én, pénteken este ta-
lálkoztam a Zátonyban. Már 
amikor beléptem, észrevettük 
egymást. Én a barátnőmmel 
voltam, te a barátoddal. Piros 
felsőben voltál. Én a szőke 
lány vagyok. Ha magadra is-
mersz és van kedved talál-
kozni velem, írj „Zátony" jel-
igére. 
HÓB0SZI 

Keresem azt a humoros, fi-
gyelmes, őszinte, hűséges, 
kedves, intelligens, akár mac-
kós termetű férfit (maximum 
28 éves korig), aki szeretne 
megismerkedni egy barna ha-
jú, zöldeskék szemű, 172 cm 
magas, 20 éves, káros szen-
vedélyektől mentes, de szen-

vedélyes, kedves, mosolygós, 
tartós kapcsolatra vágyó, sze-
gedi lánnyal. Szeretek sétálni, 
beszélgetni, moziba járni, ze-
nét hallgatni és még sok min-
den másra is nyitott vagyok. 
Ha felkeltettem az érdeklődé-
sedet, akkor ne legyél lusta és 
írj ide „Hőboszi" jeligére, hogy 
keressünk egy mindkettőnk 
számára megfelelő időpontot 
és helyet a találkozásra. 
BOLDOGSÁG 

„Egy helyet örökre kibéreltél a 
szívemben." Kedves Saci! 
Zsolti vagyok, bár előfordul-
hat, hogy nem az, akit te ke-
resel. Hogy ezt kiderítsük, ta-
lálkozzunk január 30-án, csü-
törtökön délután 2 órakor, 
vagy 31-én, pénteken délután 
4-kor a Somogyi-könyvtár 
előtt. Ha neked nem jó, hívj 
fel, a számom a régi. 
ÚJ ESÉLY 

30 éves, 153 cm magas, vékony 
testalkatú, rokkantnyugdíjas 
lány vagyok. Káros szenvedé-
lyem nincs. Szeretnék meg-
ismerkedni korban hozzám il-
lő fiúval. Csak olyanok vála-
szát várom, akik tartós kap-
csolatot szeretnének kialakí-
tani. Jelige: „Új esély". Szá-
momra a hétvégi vagy délután 
4 óra utáni időpont felel meg a 
találkozásra. 

DON 19 

Most egy olyan fiú sorait ol-
vassátok, aki napról napra ke-
resi párját, hátha megleli azt a 
lányt, aki kitölthetné magá-
nyos napjait, és aki napfényt 
varázsolna a szürke hétköz-
napjaiba, és társa lenne egy 
őszinte, hosszú távú kapcso-
latban. Én egy szegedi, 19 
éves, 172 cm magas, 68 kg, 
barna szemű, barna hajú, át-
lagos testalkatú srác vagyok. 
Ez a külső egy aranyos, kedves, 
nagyon romantikus, hűséges, 
humoros, vicces, de a lelke 
mélyén komoly gondolkodású 
és minden káros szenvedély-
től mentes srácot takar. Ha e 
sorok felkeltették érdeklődé-
sedet, és te vagy az a lány, aki 
napfényt tudna varázsolni az 
életembe, és te vagy az, aki 
szerető szívemet szeretnéd ra-
bul ejteni, akkor ne várj to-
vább, írj „Donl9" jeligére vagy 
a következő SMS-számra: 
06/70-244-5668. 
CSILLAG 

Ott voltam megint. Téged nem 
láttalak, s ismét nem talál-
koztunk. „Három a magyar 
igazság, egy pedig a ráadás." 
Nem lesz ráadás, mert bele-
fáradtam abba, hogy csak szó-
rakozol velem. „Csillagten-
ger". 


