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A vásárhelyi Molnár házaspár vásárolhatott be lapunkkal 

Ajándékokkal volt 
tele a kosár 

A 22 éves Bobkó Anna a modellverseny legidősebb résztvevője volt 

A második legszebb lett 
A Supermodcl of the World elnevezésű ran-
gos verseny magyarországi elődöntőjén má-
sodik lett, de állítja: nem számíthatot t első 
helyre, hiszen túl öreg. A huszonkét éves 
szegedi Bobkó Anna értékrendben is kü-
lönbözött a legtöbb versenyzőtől: számára 
az iskola az első. 

Egy tizennégy éves lány képviseli Magyaror-
szágot a Supermodel of the World című mo-
dellverseny New York-i döntőjén,- a szegedi 
Bobkó Anna a hazai elődöntőben „csupán" 
második lett. Nem csoda - mondja - , hiszen 
túl öreg volt a mezőnyhöz képest: huszonkét 
éves. 

- A modellszakmában most a nagyon fiatal 
lányokat keresik. Szerintem ez nem helyes, 
hiszen a 14 év körüli diákoknak még az isko-
lában volna a helyük. Ehhez képest a ver-
senyzők azt mondták, ha nyernek, az iskola 
már nem számít - magyarázza Anna, akiről 
viszonylag későn, főiskolás korában készül-
tek az első profi fotók. Szerinte azonban a ko-
ra előny is, hiszen felszabadultabban, maga-
biztosabban viselkedett a versenyen, mint a 
többiek. Könnyebben szót értett a zsűrita-
gokkal, koreográfussal és a stylisttal is, mint 
a tinédzserek. 

- Ha valaki szépnek tartja magát, rögtön 
megkapja: beképzelt. A modellszakmában 
azonban mégis fontos az önbizalom, azt kell 
sugározni: én vagyok a legjobb. Aki nem így 
tesz, azt a többiek letarolják. 

A főiskolás lány szerint a „letárolás" és a 
féltékenység a szépségversenyeken még in-
kább jelen van, mint a modellversenyeken. O 
először az előbbin indult, csoporttársai, bará-
tai beszélték rá, vegyen részt az internet szé-
pe megmérettetésen. 

- Gyerekkorom óta érdekel a modellkedés, 
a divat, de csak főiskolás koromra éreztem 
úgy: most már nőhöz és nem vézna fiúhoz 
hasonlítok. Ezért jelentkeztem a versenyre, 
melynek nyereményeként egy pesti divatis-
kola diákja lehettem. 

Anna ekkor nemcsak a szépség- és divat-
szakma előnyeivel, de buktatóival is megis-
merkedett. Elmondta: sok ügynökség és fotós 
használja ki a lányok naivitását. Kínáltak ne-
ki is olyan szerződést, amely számára jogo-
kat alig, kötelességeket annál inkább rögzí-
tett. Nem írta alá, pedig tudja: válogatásokra 
csak ügynökségeken keresztül hívják. 

- A Supermodel of the World című ver-
senyt jó lehetőségnek tartottam, Cseh Anna 
Máriát is itt fedezték fel. Az, hogy második 
lettem, nem keserít el, de érzem, nem csak 
ennyire vagyok hivatva, és lesz még lehetősé-
gem, hogy ezt bizonyítsam - fogalmaz Anna, 

Anna szerint akiben nincs önbizalom, azt a többiek letarolják Fotó: Schmidt Andrea 

majd hozzáteszi: most nem modellkarrierje, 
hanem történelem-művelődésszervező sza-
kosként közelgő vizsgái a legfontosabbak. Ta-
nítani a diploma után nem akar, de szakdol-

gozatát divattörténetből írja és ezzel a témá-
val, valamint bemutatók szervezésével ké-
sőbb szívesen foglalkozna. 

G O N I J A Z S U Z S A N N A 

Gyorstalpalós tanárok oktatják a médiaismeretet 

Ketyeg már a médiaóra 
Három év múlva már csak szakdiplomás tanárok érettségiztet-
hetnek gimnáziumokban a két éve kötelező mozgókép és média-
ismereti tantárgyból. Jelenleg nincs ehhez szükséges egyetemi 
tanárképzés Szegeden, de a középiskolai tanárok - úgy tűnik -
nem is érdeklődnek az alapos képzés iránt . 

Tfelekosár-játékunk múl t heti 
sorsolásán a vásárhelyi Molnár 
Mihálynénak és férjének ked-
vezett a szerencse, ők vásárol-
hat tak be 30 ezer forint érték-
ben a szegedi Tfesco Áruház-
ban. Karácsony közeledtével 
családtagjaiknak vettek aján-
dékot. Azért magukról sem fe-
ledkeztek meg: egy mikrohul-
lámú sütő is került a bevásárló-
kocsiba. 

Hóesésben indult el tegnap kora 
délelőtt a vásárhelyi Molnár há-
zaspár és unokájuk Szegedre. 
Molnár Mihályékért autóval 
mentünk el, hiszen nekik kedve-
zett Fortuna Telekosár-játékun-
kon: ezen a héten ők vásárolhat-
tak be 30 ezer forint értékben. 

- Nagyon boldogok voltunk, 
mikor megtudtuk, mi nyertünk. 
Eddig még soha semmilyen játé-
kon nem volt szerencsénk, de 
most megtört ez a rossz sorozat -
árulta el Molnár Mihályné. A 
szerencséjüket elsősorban uno-
kájuknak, Károly Nikolettnek 
köszönhetik. Ugyanis a 13 éves 
kislány unszolására vágták ki a 
Délvilágból, s küldték be szer-
kesztőségünkbe a szelvényt. 

- Harmincöt esztendeje fizet-
jük elő a Délvilágot. Elődjét, a 
Csongrád Megyei Hírlapot még 
szüleim is járatták - mesélte a 
férj. Molnár Mihály a lapban el-
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sősorban a vásárhelyi eseménye-
ket, valamint a napi politikai hí-
reket olvassa. Ezenkívül szereti a 
sportot is, leginkább a technikai 
sportágak és a labdarúgás érdek-
li. Nincs kedvenc klubcsapata, 
de a magyar válogatottnak min-
dig szurkol. 

Ha felesége kezébe kerül a Dél-
világ, ő elsőként az időjárás-je-
lentést nézi meg. A szombati Szi-
eszta nevű mellékletünkben pe-
dig mindig megfejti a keresztrejt-
vényt. A férjéhez hasonlóan őt is 
a vásárhelyi történések érdeklik 
a legjobban. 

Molnárék a szegedi Tesco Áru-
ház műszaki osztályán kezdték a 
vásárlást. Már régi álmuk volt, 
hogy nekik is legyen egy mikro-
hullámú sütőjük. Némi váloga-
tás után találtak is egyet, ami 
megfelelt. Ezt követően a család-
tagoknak vásároltak karácsonyi 
ajándékokat. Ebben Niki is segí-
tett, hiszen nagyjából sejti, mire 
vágynak legjobban szülei. Azt 
persze nem árulhatták el, mi ke-
rül a fenyőfa alá, mert akkor oda 
a meglepetés, hiszen Molnár Mi-
hályék lánya is olvassa a Délvilá-
got. 

K . T . 
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Bál a dévai 
árvákért 
Jótékonysági összejövetelt szer-
vez november 25-én 20 órától a 
Rotaract Club Szeged a Sárkány 
Pubban. 

A 60-70-es évek bulija című 
rendezvény teljes bevételével 
Böjté Csaba alapítványát, vagyis 
a dévai árvaház gyermekeit tá-
mogatja a szervezet. Jegyek a 
helyszínen és elővételben is kap-
hatók, érdeklődni: rtc_sze-
ged@yahoogroups.com. e-mail 
címen lehet. 

Két éve kötelező tantárgy a 
gimnáziumokban, idén szep-
tembertől pedig az általános is-
kolákban is a mozgóképkultúra 
és médiaismeret. Ennek okta-
tását természetesen csak olyan 
pedagógus végezheti, akinek er-
re a szakterületre vonatkozó 
egyetemi diplomája van, vagy 
részt vett a megfelelő szakirá-
nyú továbbképzésen. Problé-
mát jelent ugyanakkor, hogy 
egyetemi szintű képzés jelenleg 
csak a fővárosban és Pécsett fo-
lyik, noha az Oktatási Minisz-
térium (OM) tervei szerint 
2008-tól már csak olyan taná-
rok érettségiztethetnek, akik-
nek megvan ehhez a kellő képe-
sítésük. 

Érdektelen tanárok 
A Deák Ferenc Gimnázium a 

ritka kivétel, ahol külön tagozat 
indult a médiakultúra oktatásá-
ra alapozva, s itt négy éven ke-
resztül tanítják emelt óraszám-
ban a szinte minden szegedi 
gimnáziumban mostohán ke-
zelt - azaz heti fél-egy órában, 
csupán egy évig oktatott - tan-
tárgyat. 

Mint Erdélyi Eszter, a gimná-
zium egyik médiatanára el-
mondta, sajnos a szegedi peda-
gógusok nem érdeklődnek az új 

tárgy, annak oktatási módszer-
tana, valamint az ahhoz szüksé-
ges szakirányú képzés iránt. Er-
re utal legalábbis az, hogy a na-
pokban tartott pedagógiai be-
mutatón alig voltak jelen, noha 
azt nekik szánták, hogy meg-
könnyítsék a munkájukat . A ta-
nár az OM felkérésére pesti és 
debreceni kollégaival együtt ki-
dolgozta a gimnáziumok tantár-
gyi minimumának megfelelő 
harminchat óra teljes anyagát, 
internetes utalásokkal, mozgó-
képes és szakirodalmi linkek-
kel. Az ELTE levelező tagozatán 
négy féléves posztgraduális kép-
zésen tanult médiatanár szerint 
a helyi pedagógusok jelentős ré-
sze megelégszik a „gyorstalpa-
ló", százhúsz órás alapképzés-
sel, amely - mint véli - igencsak 
kevés ahhoz, hogy a tanárokon 
keresztül kellő tudáshoz juttas-
sa a tárgyból érettségizni szán-
dékozó diákokat. - Kellő kép-
zettség híján valaki többet árt 
egy gyereknek, mint használ -
vallja Erdélyi Eszter. 

Igazgatói igények 
Az Eötvös lózsef Gimnázium-

ban jelenleg rajztanár tanítja a 
médiaismeretet, aki harminc-
órás tanfolyamot végzett Pesten. 
A Tömörkény gimnázium igaz-

gatója, Kühn János úgy tájékoz-
tatott, náluk a tantárgyat negy-
venöt, illetve hatvanórás tovább-
képzésen részt vett tanárok ok-
tatják, akik szintén a fővárosban 
tanultak. A Radnóti gimnázium 
igazgatója, Gál Béla elmondta: 
az ő médiatanáruk ugyancsak 
Budapesten szerzett szakképesí-
tést egy száznyolcvan órás képzé-
sen. Mindhárom igazgató hang-
súlyozta: örömmel vennék, ha a 
szegedi egyetemen is folyna ilyen 
oktatás, hiszen azzal nemcsak az 
útiköltséget és a tanárok időski-
esését lehetne megspórolni, de 
hosszabb és alaposabb képzést is 
kaphatnának a középiskolai ta-
nárok. 

Pénz nélkül 
nincs szakképzés 

Az egyetemi bölcsészkar ta-
nulmányi osztályvezetője, Kot-
hencz Mihály úgy nyilatkozott: 
a SZTE-ről jelenleg hiányzó 
képzés elindulása az OM egyér-
telmű megkeresésének, pénz-
ügyi támogatásának függvénye -
ennek azonban egyelőre nyoma 
sincs. Mint kifejtette, az egye-
temnek a helyi középiskolák ta-
nárigényeit is figyelembe vevő 
szakindítási szándéka kevés ah-
hoz, hogy egy akkreditált szak-
képzés elindulhasson. A pénz 
hiánya mellett gátló tényező, 
hogy az egyetemi szakembergár-
da is csak csírájában van meg 
Szegeden. 

T O M B Á C Z R Ó B E R T 

Molnár Mihályné férjével válogatott az áruházban Fotó: Schmidt Andrea 

Kettővel kevesebb! 
Akciós Raiffeisen Személyi Kölcsön 

Ennél aligha talál kedvezőbbet! A kezes és fedezet nélkül 
felvehető Raiffeisen Személyi Kölcsön induló kamatát 2%-kal* 
csökkentettük! 

Előzetes hitelbírálatért hívja a 06-40-48-48-48-as kék számot, 
vagy látogasson el bankfiókunkba. Kérésére mobílbankárunk 
személyesen felkeresi Ont. 

Példák az egyhavi töriesztőrészietekre: 
Hatéves futamidejű, akciós, svájci frank alapú, forintban folyósított 
kölcsön esetén, az első hat hónapbon. 

kölcsön összege havi törlesztőrésziet 
440 000 Ft 9 889 Ft 
660 000 Ft 14 834 Ft 

1 000 000 Ft 22 475 Ft 
2 000 000 Ft 43 197 Ft 

A toHniztőrészlet pontos összegét o folyósítás napián állapítjuk meg. 

THM: 13,32% - 43,50% 

Bankfiókjaink: Hódmezővásárhely, Andrássy út 5-7. • Makó, 
Széchenyi fér 9-11. • Szeged, Széchenyi fér 15.- • Szeged, Kossuth 
Lajos sugárút 9. • Síentes, Kossuth Lajos u. 13. 

*A 2% kamatkedvezmény a 2005. október 17. és december 30. között igényelt, 
forint és deviza alapú akciós Személyi Kölcsönök első kamatperiódusára vonatkozik. 
A kamatkedvezmény a mindenkor érvényes Kondíciós Listában szereplő, Személyi 
Kölcsönre vonatkozó komafértékbŐl kerúl levonásra n > 
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