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A zákányszéki mezőőr; Hegedűs Zoltán kalandjai 

Bűnözőket is lebuktatott 

Hegedűs Zoltán hol bűnözőkre, hol őzekre vadászik Fotó: Karnok Csaba 

Hatezer hektár, ebből ötezer külterület. 
Ekkora a zákányszéki mezőőr, Hegedűs 
Zoltán birodalma. Többnyire egyedül jár-
őrözik és leplezi le a tanyavilágban te-
vékenykedő bűnbandákat, tolvajokat. 

- Itt születtem, 10 éve vagyok vadász és 3 
éve mezőőr. Ismerek szinte mindent és 
mindenkit, a külterületi embereket, a job-
bakat és a rosszabbakat egyaránt. Ha új őr 
kerülne ide, évekre volna szüksége ahhoz, 
hogy kiismerje magát - magyarázta Hege-
dűs Zoltán, akinek a közigazgatási határon 
belüli terület megfigyelése és őrzése a fel-
adata. - A mezőőrnek mindig figyelni kell. 
Egyedül megyek, vagy fogok egy vadásztár-
sat, és vele kerülünk. Az emberek számíta-
nak ránk, jó a kapcsolat a tanyán élőkkel. 

Hegedűs Zoltán elmesélte, kisebb lopások, 
illegális hulladéklerakók és időnként orvva-
dászok adnak neki munkát, de arra is volt 
példa, hogy bűnbandákat leplezett le. 

Egy alkalommal nappal járőrözött, amikor 
egy lakatlan tanyán parkoló autóra és három 
férfira lett figyelmes. A banda lopott vasakkal 
kereskedett. 

- A rendszám alapján kiderült, hogy körö-
zik őket, ezért fel kellett tartóztatnom a tár-
saságot, amíg kiért a rendőrség. Megkérdez-
tem, mi járatban vannak, de nem sokáig tar-
tott a beszélgetés. A rendőrség szerencsére 
néhány perc alatt a helyszínen volt. 

Egy másik alkalommal másodmagával járta 
a tanyavilágot éjjel, amikor felfigyelt egy szin-
tén lakatlan épület körüli mozgásra. - Né-
gyen éppen betörtek a tanyára, de nem lép-
hettünk közbe, mert tudtam, négyfelé szalad-
nának. Ezért értesítettem a rendőröket, addig 
pedig tartottam a helyszínt. 

- Sok bajunk van az illegális hulladéklera-
kókkal is. Próbálunk ellenük tenni valamit, 
és legtöbbször a józan beszélgetés használ. 

A tanyán széjjelhagyott dolgok, munkaesz-
közök, szivattyúk is eltűnnek időnként: a 

Azért nem mennek pedagógusnak, mert úgy érzik, nincs kifutási lehetőségük 

Férfi tanárok csak mutatóban vannak 
Szegeden az általános iskolák-
ban a férfi tanár ritka, mint a 
fehcr holló. Az intézményekben 
a tantestületet 90—95 százalék-
ban nők alkotják. A pedagógus-
pálya már régen nem vonzó a 
férfiaknak, akik úgy érzik, ta-
nárként nincs kifutási lehető-
ségük. 

Huszonöt évvel ezelőtt a sze-
gedi tanárképző főiskolán ta-
nuló ezerötszáz hallgató több 
mint 75 százaléka volt nő. Ma 
a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolai Karán háromezren ta-
nulnak, a nők aránya 65 szá-
zalék. Bár a nemi arányok ja-
vultak a főiskolán, az alap-, il-
letve középfokú oktatási in-
tézményekben romlott a hely-
zet. Szegeden ma az önkor-
mányzat i fenntar tású általá-
nos iskolákban a tantes tüle te t 
9 0 - 9 5 százalékban nők alkot-
ják. A direktorok között is 
rengeteg a nő, a huszonhat vá-
rosi alapfokú intézményből ti-
zenkilencben a gyengébbik 
nemhez tartozó pedagógus 
igazgat. 

A hét férfi szegedi igazgató 
egyike, Szalai József negyven 
éve dolgozik a pályán. A Tarjá-
ni Magyar-Német Két Tan-
nyelvű Altalános Iskola^direk-
tora angol-földrajz szakos kol-
légájával alkotja a férfiszekci-
ót a 43 fős tantes tüle tben. 
Szalai szerint a kisebb telepü-
léseken jobb a helyzet, ott 
több a férfi tanár. Szerinte ez 

annak köszönhető, hogy a 
rendszerváltás előtt a fiatal 
pedagógus házaspárok szolgá-
lati lakást és földet is kaptak a 
falvakban letelepedésükért. 

A középiskolákban általában 
20 -80 százalék a férfi-nő 
arány a tantes tüle tekben. Sze-
geden a huszonegy önkor-
mányzati fenntar tású intéz-
ményből hatot irányít nő. 
Kühn János szerint nem csu-
pán azért kopott meg a peda-
góguspálya presztízse, mer t 
hosszú Időn át alacsonyak vol-
tak a tanári fizetések. A szege-
di Tömörkény István gimnázi-
um igazgatója úgy véli, ma 
már egyre több feladattal kell 
megküzdeniük a pedagógusok-
nak a taní tás mellett . - A ta-

nárok hetente legkevesebb 
55-60 órát dolgoznak a gyer-
mekek érdekében, miközben 
negyven óráért kapják a fizeté-
süket. Az adminisztráció, a 
szervezés és a pályázatírás 
idegileg is kimerítő foglalatos-
ság. Tudják ezt azok a férfikol-
légák is, akik a 2002-es bér-
korrekció u tán sem rohanták 
meg az iskolákat. Igaz, hiába 
is tennék, mert nincs vagy na-
gyon kevés az álláshely az in-
tézményekben - magyarázta a 
direktor. 

Kiricsi Imréné szerint is egy-
re nagyobb erőfeszítést kell 
tenniük a pedagógusoknak ah-
hoz, hogy eredményt érjenek 
el a diákokkal. A szegedi Kő-
rösy József Közgazdasági és 

Főleg nők taní tanak Illusztráció: Schmidt Andrea 

Külkereskedelmi Szakközépis-
kola igazgatója elmondta: ma 
már nem csupán oktatni , de 
nevelni is kell az egyre több 
lelki gonddal, problémával 
küszködő gyermekeket, akikre 
a szülőknek egyre kevesebb 
idejük jut. 

- A pedagógusnak kicsit 
anyáskodónak, kotlós tyúk-
anyónak is kell lenni. Ez pedig 
nehezen képzelhető el egy fér-
firól - hangsúlyozta az igazga-
tó, aki úgy véli: a férfiak azért 
hagyják el a pályát, illetve 
azért nem mennek tanárnak, 
mert úgy érzik, nincs kifutási 
lehetőségük. Kiricsiné szerint 
hiába dolgoznak többet, hiába 
mu ta tnak fel eredményeket, a 
mai világban ezen a pályán 
nem keresnek többet, nem 
lesznek sikeresebbek és ismer-
tebbek. 

sz. c. sz. 

A GYENGE8BIK NEM VEZET 
Ma Magyarországon a csúcsveze-
tőknek mindössze 5-10 százaléka 
nő. Csongrád megyében például a 
hatvan települési polgármesterből 
csak hét tartozik a gyengébbik 
nemhez. Farkas Jánosné 1990 óta 
áll az ezerhatszáz lelket számláló 
Magyarcsanád élén. Tapasztalata 
szerint a szociálisan problémá-
sabb, érzékenyebb településeken 
választanak általában nő polgár-
mestert. A megyében Bakson, 
Kiszomboron. Marosleién, Márté-
lyon, Szegvaron és Üllésen áll még 
nő a település élén. 

M i é r t v á s á r o l n a 
• S y ^ S i X m á s h o l ? 

„helyi specialisták" kifigyelik, melyik tanyá-
ra érdemes menni. Az épületek azonban 80 
százalékban lakottak, az itt élők felismerik 
az idegent és hívják a mezőőrt vagy a rend-
őröket. 

Sosem fél? - kérdeztem Hegedűs Zoltánt, 
aki azt mondta: - Fél az ember egy kicsit, de 
akkor is lépni kell. A szolgálati fegyver pedig 
kéznél van, ha muszáj, megvédem magamat. 

Szerencsére a 12-es kaliberű remingtont 
eddig sosem kellett használni, a vadászpus-
kát azonban sokszor elsütötte már a mezőőr. 

- Áprilisban őzre fogunk vadászni, de most 
az etetés a legfontosabb. Ebben a hidegben 
2-3 naponta töltjük föl az etetőket csöves ku-
koricával. Rengeteg etetőnk van, így a vadak 
átvészelik a telet. 

Hegedűs Zoltán elárulta: hároméves kislá-
nya, Henrietta sem a fegyvereket, sem a va-
dászatot nem szereti. Bár sosem látott sebe-
sült vadat, minden elejtett állatot sajnál. 

G. ZS. 

Narancs 
1 k g 

Kaliforniai 
paprika 
500 g, 398,-/1 kg 

Kígyóuborka 

Póréhagyma 

Ft/db 
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