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Önálló élet A SZÉF és s z a k j a i 

Szabó Gábor: A mérnökképzés jól illeszthető a JATE-hoz. (Fotó: Nagy László) 

« DM-információ 
Az Egalitás M o z g á s s é r ü l -

tek Létbiztonságát E l ő s e g í t ő 
Alapítvány, a S o r o s A l a p í t -
vány t á m o g a t á s á v a l i s m é t 
m e g s z e r v e z i „ Ö n á l l ó é l e t " 
e lnevezésű tréningjét B u d a -
pes ten , a m o z g á s s é r ü l t e k 
pes th idegkút i l a k ó t e l e p é n , 
elsősorban a vidéken élő, ke-
r e k e s s z é k e s mozgássérült 
emberek számára. A tréning 
célja, h o g y m e g i s m e r t e s s e a 
résztvevőkkel az ö n r e n d e l k e -
zésen alapuló ö n á l l ó é l e t e s z -
méjét , é s g y a k o r l a t i t a n á -

A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola Közműve-
lődési Tanszékén tegnap 
kezdődött és csütörtök 
délutánig tart az immár 
hagyományossá vált köz-
művelődési konferencia 
(kmk). A négynapos 
program meghívott ven-
dégei között szerepel töb-
bek között Friderikusz 
Sándor, Vujity Tvrtko, So-
mody Imre és Gerendai 
Károly. 

A tanszék média- és mene-
dzserszakos hallgatói először 
1992-ben, Ki menedzseli a 
kultúrát? címmel szerveztek 
konferenciát a tanárképzőn -
hangzott el tegnap a rendez-
vény sajtótájékoztatóján. Két 
esztendővel ezelőtt azonban 
alapvető változások következ-
tek be a konferencia történeté-
ben. Mivel az első öt év alatt 
még a legnevesebb előadók 
sem tudtak konkrét választ ad-
ni arra, hogy ki menedzseli a 
kultúrát, a szervezők tovább-

csokkal segítse őket további 
életük alakításában. A szak-
emberek közreműködésével 
folyó tréningen a ingyenes 
szállást biztosítanak, az étke-
zést önerőből kell megolda-
ni. Az, akinek szüksége van 
kísérőre, vihet magával, szá-
mukra a résztvevőkkel azo-
nos feltételeket biztosítanak. 
A részvétel felső korhatára 
50 év. A tréning időpontja: 
április 6-18, és április 20-
május 2 között. Jelentkezni a 
következő címen lehet: 1028 
Budapest Len. u. 15/A. 

léptek, s megújították az idő-
közben országos méretű ren-
dezvénnyé vált konferencia te-
matikáját és struktúráját. Az 
idei programsorozat mottója: 
Sikeres fiatalok a közéletben. 
A '99-es kmk-ra az ország kü-
lönböző részéből érkeznek 
hallgatók, összesen száztizen-
heten jönnek Egerből, Bajáról 
Pécsről, Budapestről és Debre-
cenből - tudtuk meg a szerve-
zőktől. A konferencia a mene-
dzser és média szakirányú 
képzésben résztvevő fiatalok 
szakmai gyakorlatát segíti elő. 
Célja, hogy a hallgatók minél 
több információt gyűjthesse-
nek lehetőségeikről, valamint 
képet kaphassanak a szakterü-
letükön uralkodó viszonyok-
ról. A szervezők elmondták: a 
kmk programjaira - így a Fri-
derikusz Sándorral folytatandó 
beszélgetésre is - csak hivata-
los meghívóval lehet bejutni. 
A programok helyszíne: a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főis-
kola Szilléri sugárúti épülete. 

Sz. €. Sz. 

Szabó Gábornak továb-
bi négy évre bizalmat sza-
vazott a SZÉF tanácsa. 
Legutóbbi ülésén ugyanis 
a testület egyhangúan tá-
mogatta főigazgatói pá-
lyázatát. A főigazgató a 
következő négy év legna-
gyobb sikerének azt tarta-
ná, ha a főiskoláról „kinő-
ne" egy egyetemi szak. 

• A főiskola tanácsa egy-
hangúlag támogatta főigaz-
gatóipályázatát. Mit gondol, 
minek köszönheti a bizal-
mat? 
- Szerencsés időszakban let-

tem főigazgató, hiszen a magyar 
felsőoktatásban bekövetkező 
tartalmi változások 1996-tól 
gyorsultak fel. Az elmúlt veze-
tői ciklusom legfontosabb fel-
adata az volt, hogy biztosítsam: 
a főiskola szervezetileg és tar-
talmilag megerősödve integrá-
lódjon a Szegedi Felsőoktatási 
Szövetségbe. A tanács tagjainak 
szavazata azt igazolja, hogy a 
kitűzött célok nagy részét sike-
rült megvalósítanom. Azért pá-
lyáztam a második ciklusra is, 
mert az integrációval most egy 
új, nagyon fontos korszak kez-
dődik a SZÉF életében. Az el-
múlt három évben intézményve-
zetőként részt vettem az előké-
szítésben, így olyan információk 
birtokába jutottam, amelyekből 
kiderül: az elkövetkező időszak 
komoly terheket ró nemcsak 
rám, hanem a főiskola vala-
mennyi munkatársára. Ezért 
gondoltam úgy, szerencsés, ha a 
kar bizalmát is élvezve irányítá-
sommal valósul meg a SZÉF 
teljes integrációja a Szegedi Tu-
dományegyetembe. Úgy érzem, 
a Felsőoktatási Szövetségben is 
megismertek és elfogadnak part-
nernek. 

• Mit tart a legnagyobb 
eredménynek az oktatás te-
rén? 
- Az oktatás átalakítása azzal 

indult, hogy 140 ezer ECU-t 
nyertünk egy Phare-pályázaton. 
A program célja a felsőoktatás 
és a gazdaság kapcsolatának erő-
sítése volt. Ennek keretén belül 
mindhárom szakunk új tantárgyi 
blokkokkal bővült. A gépész-
mérnököknél a logisztika és az 
informatika, a technológusoknál 
a biotechnológia és a környezet-
gazdálkodás, a vállalkozó-mene-
dzsereknél pedig a pénzügyi in-
formatika és az üzleti menedzs-
ment jelent meg. Ezzel a hallga-
tók tudását a piac igényeihez 
igazítottuk, vagyis növeltük 
munkerőpiaci esélyeiket. Úgy 
gondolom, jelentős részben en-
nek köszönhető, hogy szakjaink 
továbbra is vonzóak a középis-
kolások körében. Sikerként 
könyvelhetjük el, hogy akkredi-
tálták felsőfokú szakképzési 
programunkat, így ez év szep-
temberétől hat szakközépiskolá-
ba helyezzük ki az ország egész 

területét lefedő élelmiszer-ipari 
szakmenedzser képzésünket. 

• A főiskola elsősorban gya-
korlati ismereteket oktató in-
tézmény, ám ezt a feladatot 
sem lehet ellátni megfelelő 
színvonalú kutatás nélkül. 
Elégedett a SZEF-en folyó 
tudományos munkával? 
- A tudományos teljesítmé-

nyek megfelelnek az itteni hu-
mánerőforrás minőségi mutatói-
nak. Az elmúlt három év alatt 
négyen habilitáltak, hárman 
nyertek Széchenyi-ösztöndíjat. 
Számos doktorit minősítettek át 
PhD-fokozattá, emellett 13 dok-
torandusz hallgatónk van. A 
publikációk minősége jelentősen 
javult, nagy számban veszünk 
részt külföldi konferenciákon. 
Mindez persze nem az én szem-
élyes sikerem, de a főiskolán ki-
alakult légkörnek mindenképpen 
szerepe van benne. 

• Egyetemi tanári kinevezé-
sének ajánlójában az szere-
pel, hogy rendkívül eredmé-
nyesen munkálkodott a főis-
kola kapcsolatainak bővíté-
sén. Merre nyitottak? 
- Itthon a gazdasági szférá-

val és egyetemekkel, külföldön 
elsősorban oktatási intézmé-
nyekkel alakítottunk ki együtt-
működést vagy bővítettük ko-
rábbi kapcsolatainkat. A Phare 
program keretében jó néhány 
céggel kötöttünk olyan együtt-
működési megállapodást, amely 
a gyakorlati oktatás bázisát biz-
tosítja a hallgatóknak mindhá-
rom szakon. 

Több egyetemmel van megál-
lapodásunk arra vonatkozóan, 
hogy a nálunk szerzett BSc. (ba-
chelor of science - főiskolai) 
diploma továbbfejleszthető 
MSc. (master of science - egye-
temi) fokozattá. A gépészmérnö-

kök a Budapesti Műszaki Egye-
temen - sikeres felvételi esetén 
- egy különbözeti év eltelte után 
negyedéven folytatják tanulmá-
nyaikat és lesz belőlük okleveles 
gépészmérnök. Vagyis három év 
alatt egyetemi diplomához jut-
nak. Ugyanez már évek óta mű-
ködik a Gödöllői Agrártudomá-
nyi Egyetemmel is. A Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egye-
tem vállalkozó-menedzser sza-
kunkat egyenértékűnek ismeri el 
a gazdasági főiskolák képzésé-
vel. így a nálunk végzett hallga-
tók sikeres felvételi esetén ott ta-
nulhatnak tovább és lehetnek ok-
leveles közgazdászok. Techno-
lógus mérnökeink a Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetemen 
tanulhatnak tovább. A JATE 
TTK-val pedig élelmiszer tech-
nológus-vegyész képzés akkre-
ditációját indítottuk el, ami 
újabb lehetőség a legtehetsége-
sebb hallgatóinknak az egyetemi 
diploma megszerzésére. 

Nemzetközi kapcsolataink-
ban a francia ESIDEC főiskolai 
csoporttal való együttműködés 
bizonyult a legjelentősebbnek. 
Ennek eredménye a napokban 
sikeresen lezárult logisztikai 
képzés, valamint a hamarosan 
induló logisztikai-közlekedési 
menedzseroktatás. Mindez azt 
bizonyítja, hogy bár a nevünk 
élelmiszeripari főiskola, képzési 
palettánk igen színes. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy olyasmire 
is vállalkozunk, amihez nem ér-
tünk. Gesztor-intézményként fe-
lelősséget vállalunk az oktatás 
minőségéért, és megkeressük, 
bevonjuk azokat a partnereket, 
akik ismereteikkel biztosítják a 
megfelelő színvonalat. 

• Milyen előnyökkel járhat 
az integráció a SZÉF-nek? 
- Olyan gazdasági-műszaki 

jellegű főiskolává alakulhatunk 
át, amelyben a technológus szak 
egyetemi szintű képzéssé fejlőd-
het a Szegedi Tudományegyete-
men belül, ahol kisebb lesz an-
nak jelentősége, hogy egy-egy 
szak melyik karhoz kapcsoló-
dik. Lehetőség lesz mérnök-
közgazdászok, logisztikai-infor-
matikus mérnökök, termékterve-
ző gazdasági mérnökök vagy 
vállalatszervező mérnökök okta-
tására, hiszen a mérnökképzést 
kiválóan lehet ötvözni a JATE 
szakjaival. Számos olyan elkép-
zelésünk van, amelyet mi ma-
gunk nem tudnánk megvalósíta-
ni, az integrálódó intézmények 
szellemi kapacitásával viszont 
igen. 

• Milyen feladatokat tűzött 
ki a következő négy évre? 
- Főigazgatói pályázatomban 

konkrét célokat fogalmaztam 
meg. Új véleményalkotási-dön-
tési szintet- kívánok létrehozni: a 
szakfelelős-tanári rendszert. 
Megbecsült vezető tanárok gon-
dozzák majd a szakokat, egyez-
tetnek a tanszékekkel, javaslato-
kat tesznek arra, hogyan lehetne 
a képzést még jobbá tenni az 
adott területen. Emellett a veze-
tőtanári rendszert tartalommal 
kívánom megtölteni. A vezető 
oktatókat felszabadítjuk olyan 
feladatok alól, amelyeket nem 
feltétlenül nekik kell csinálni -
laborgyakorlat, számpéldás sze-
minárium - , hogy alkalmuk le-
gyen még elmélyültebb kutatás-
ra. Ennek segítségével jobban 
meg tudunk felelni az integráció 
jelentette kihívásnak a magas 
színvonalú kutatás terén. A most 
következő főigazgatói ciklusom 
legnagyobb sikernek azt tarta-
nám, ha négy év alatt kinőhetne 
itt egy egyetemi szak. 

Kecxer Gabriella 

Kontakt 
• Munkatársunktól 

A szegedi Kontakt alkotó-
csoport március 10-én, 17 órá-
tól mutatja be műveit a szegedi 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban. Dezső Mihály, Péntek 
László és Puskás János fotog-
ráfiáinak kiállítását Szávay Ist-
ván, lapunk felelős szerkesztő-
je nyitja meg. 

Bulik 
a Regösben 

• Munkatársunktól 
A Regős Bendegúz szabad-

időközpont a következő prog-
ramot kínálja esténként: szer-
dán ZTM, vagyis zenés, táncos 
mulatság várja az érdeklődő-
ket. Ezzel egyidőben angol 
nyelvész buli lesz, amelyen fel-
lép a White Coffe és a Tax 
Free, a zenéről DJ Olee gon-
doskodik. Csütörtökön IQ Bulit 
rendeznek, a zenét DJ Káposz-
ta szolgáltatja. A péntek esti 
program Sláger Party, a házi-
gazda DJ McMac'c. Szomba-
ton a nosztalgiabuliban a Drink 
Panters szórakoztatja a vendé-
geket. 

Kozma Imre 
a piaristáknál 

• Munkatársunktól 
Ma este 7 órakor a Sík Sán-

dor Piarista Egyetemi Kollégi-
um (Szeged, Lechner tér 2./A) 
vendége lesz Kozma Imre atya, 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat vezetője. Előadásának cí-
me: „Szegénységi bizonyít-
vány", avagy a szegénység, 
mint társadalmi tünet Magyar-
országon. A szervezők minden 
érdeklődőt várnak. 

Délvidékiek 
találkozója 

• DM/DV-információ 
Szegeden és a megyében 

élő, a Délvidékről menekült, il-
letve áttelepül magyarok szo-
kásos évi közgyűlését tartják 
ma este 6 órakor Szegeden. A 
VMDK tagozataként működő 
egyesület összejövetelén (a Bo-
lyai János 11/5. szám alatti Ki-
sebbségi Székházban) minden 
érdeklődőt szívesen látnak. 

A szerető 
• Munkatársunktól 

Ma 19.30-kor a JATE-klub-
ban az angol nyelven játszó 
szegedi színtársulat, a Scene-
House Harold Pintér: The Lö-
vér (A szerető) című darabját 
játssza. A főszerepben: Varga 
Edina és Vékony Attila. Az 
előadás rendezője: Pápai Sarol-
ta, koreográfusa: Gergelyné 
Dudás Klára. 

Keönch 
Boldizsár 
dalestje 

• Munkatársunktól 
Ma este 7 órakor a Bartók 

Béla Művelődési Központ 
dísztermében Keönch Boldi-
zsár énekművész és Huszár La-
jos zeneszerző ad hangver-
senyt. A műsoron Schubert: A 
szép molnárlány (dalciklus 
Wilhelm Müller verseire) című 
műve szerepel. 

Arcok 
• DM-információ 

A Rádió 88 Arcok című ma-
gazinműsora minden héten 
kedden este 8 órától jelentke-
zik. A stúdió vendégei hétről 
hétre Szeged város társadalmá-
nak és gazdasági életének il-
lusztris képviselői. Vass Imre 
műsorvezető ma esti vendége: 
Szőke Péter városi rendőrkapi-
tány. 

A tér görbületei 

Az Olajbányász téri „toronyház" fölújításának bizo-
nyára jobban örültek a környékbeliek, mint annak, 
hogy a munka hevében kicsit összetöredezett a ház 
előtti járda. A kőlapok megroggyantak a teherautók és 
nehéz gépek alatt, így az Olajbányász teret ősz óta ha-
zánk dombos-völgyes vidékei között tarthatjuk számon. 
Lyukba hullástól persze nem kell tartani az arra járók-
nak: embernyelő gödör egyelőre nem alakult ki. De a 
hepehupás tér azért büszkélkedhet már néhány orra 
eséssel. Minthogy a legközelebbi lámpa majd' húsz mé-
ternyire meredezik (tetejébe hónapok óta vaksin), az 
alattomosan csáléra álló kőlapok esténként sötétbe bur-
kolózva lesnek áldozataikra. A közeli villamos-végállo-
másra csak a gödrökön át lehet eljutni, ezért bizakod-
hatunk: az arra járók között előbb-utóbb csak akad egy 
járdajavító, aki majd rendet vág a kőlapok között. 
(Fotó: Somogyi Károlyné, szöveg: Nyilas Péter) 

Hirdetését feladhatja 
Szegeden, 

az alábbi napilapokba: 

Békés Megyei Hírlap 
32 OOO pld. 

Terjesztési terület: 
Békés megye 

Újvidéki Magyar Sző 
30 OOO pld. 

Teijesztési terület: 
Vajdaság 

H i r d e t é s f e l v e v ő he l y : 
D É L M A G Y A R O R S Z Á G K f t . 

Szeged, Stefánia 10. 
Tel. / fax: (62) 420 -819 . J 

Milyen vízkárokra fizet a biztosító? 
Lehet, hogy kevesen tudják: a 

Hungária Biztosító Rt. Magyaror-
szág piacvezető biztosítója. A Dél-
alföldi Igazgatóság - ide tartozik 
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
megye - központja Békéscsabán 
van. A Hungária a lakásbiztosítás 
terén is „dobogós" helyen áll. Az 
utóbbi hetek időjárása nyomán ki-
alakult helyzetben sokan keresik 
fel kirendeltségeiket. 

• Mit tudnak mondani ügy-
feleiknek? - kerestük fel kér-
désünkkel Nemes Gyulát, a 
Hungária Biztosító Rt. Dél-al-
földi Igazgatóságának ve-
zetőjét. 
- A három megyében mintegy 

ötvenezren kötöttek lakásbiztosí-
tást a Hungáriánál. Az ár- és bel-
víz, valamint a vihar okozott na-
gyon sok gondot az érintettek-
nek. Árvíz-biztosítási esemény-
nek minősül a felszíni élővizek, 
az azokba nyílt torkolattal csatla-
kozó mesterséges csatornák, ta-
vak áradása. Árvíz-biztosftási 
esemény alapján nem térít a biz-
tosító a hullámtéren és nyilt árté-

ren keletkezett elöntés, továbbá 
az árvédelmi töltés tengelyétói 
számított száz méteren belül je-
lentkező fakadóvíz és átszivárgás 
miatti károkat. A biztosítónak 
nincs módja a belvízkárok meg-
térítésére sem. A közelmúltban 
több kárbejelentés érkezett hoz-
zánk a hóval kapcsolatban. A hó-
nyomás biztosítási eseménynek 
minősül, a hó és jég súlya, vagy 
az olvadáskor meg-, illetve le-
csúszó, lezúduló hótömeg sodró 
hatása miatt keletkezett kár, to-
vábbá az emiatt az épület állandó 
fedésében keletkezett nyíláson 
keresztül az eseménnyel egy-
idejűleg beömlő csapadék által 
okozott kár. Hónyomís-biztosítá-
si esemény alapján nem téríti a 
biztosító a függő és fekvő eresz-
csatornákban, előtetőkben, vala-
mint hófogó-szerkezetekben ke-
letkezett károkat - sorolta a régió 
igazgatója, majd elmondta: ki-
rendeltségeiken munkatársaival 
készséggel adnak részletes felvi-
lágosítást valamennyi ügyfelük-
nek, érdeklődőnek. (x) 

Polgári Estély 
• Munkatársunktól 

Március 12-én, pénteken 
rendezik meg a II. Szegedi 
Polgári Estélyi. A 20 órakor 
kezdődő esemény helyszíne 
a Tisza Szálló Koncert- és 
Tükörterme lesz. Az est fő-
védnöke Dávid Ibolya igaz-
ságügyminiszter, védnöke 
pedig Bartha László, Szeged 
város polgármestere. Az es-
télyen fellép a Borica Tánc-

együttes, Dobos Katalin 
színművész, Maczelka Noé-
mi zongoraművész, valamint 
Vámossy Éva és Németh Jó-
zsef operaénekesek. Jegyek a 
Szegedi Nemzeti Színház és 
a Szabadtéri Játékok jegyiro-
dáiban (Kárász u. 5. és Deák 
F. u. 28-30), az Alföld Tours 
Utazási Irodában (Somogyi 
u. 21.) és a Tesco ügyfél-
szolgálaton igényelhetők. 

Kmk '99 a főiskolán 


