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• Hagyományőrzés és értékteremtés a bölcsészkaron 

Piacképes diplomák szükségesek 
A szegedi bölcsészkép-

zést folyamatosan szélesí-
teni kell - jelentette ki a 
kar új dékánja. Hozzátet-
t e : h e l y e t kel l a d n i a 
posztgraduális, „pénzes" 
k é p z é s e k n e k is, h iszen 
ezek is értéket képvisel-
nek , s h o z z á j á r u l n a k a 
h a g y o m á n y o s s z a k o k 
anyagi biztonságához. 

Július l-jétől új dékánja 
van a JATE Bölcsészettudo-
mányi Karának. Dr. Berta Ár-
pád szakterülete az altajiszti-
ka, a következő három évben 
azonban nemcsak egy tan-
szék, hanem egy egész intéz-
mény mindennapjaival kell 
foglalkoznia. 

• Egy új tanév előtt ál-
lunk. Hogyan alakult a 
JATE Bölcsészettudomá-
nyi Karának népszerűsége, 
mennyire érdeklődnek a 
kar iránt a leendő hallga-
tók? - kérdeztük dr. Berta 
Árpádot. 
- A szegedi bölcsészkaron 

is vannak olyan vélemények, 
hogy a demográfiai hullám 
hátrányosan érinti a jelentke-
zési hajlandóságot, vagyis ke-
vesebb a fiatal és kevesebben 
akarnak valamelyik szakunkra 
járni. Szerencsére a tapaszta-
latok ezt nem támasztják alá. 
Igaz ugyan, hogy a pár évvel 
ezelőtt jellemző 20-30 száza-
lékos növekedés mára nem 
jellemző, de a hallgatói lét-
szám stabilizálódott és nem 
csökkent. 

• Mennyire népszerűek az 
egyes bölcsészszakok, 
szakpárok? 
- Átlagban 4-5-szörös a 

túljelentkezés a bölcsészkarra. 

Az új dékán , Berta Árpád elődei út ját kívánja követni. (Fotó: Karnok Csaba) 

0 Ebben a tanévben hogy 
oszlik meg a hallgatók 
aránya? 
- Szerencsére az úgyneve-

zett vonalhúzásnál a minisz-
térium rugalmasan lépett fel, 
és megengedték az intézmé-
nyen belüli átcsoportosítást, 
így a maximálisan felvehető 
létszámmal indul a tanév. 
Sőt, a most bevezetett számí-
tógépes rendszer hibájából 
mintegy száz hallgatóval töb-
bet vettünk fel, akiknek a fel-
vétele természetesen érvé-
nyes, így ők is a hallgatóink 
lesznek. Vagyis a következő 
héttől a karon közel 1100 új 
nappali tagozatos és 160 le-
velező tagozatos diák kezdi 
meg tanulmányait. Ezzel 
együtt a bölcsészkar az integ-

ráció előtt a legnagyobb a 
szegedi karok között, hiszen 
5300 hallgatónk van jelenleg, 
akik közül 4200-an nappali 
tagozaton tanulnak. 

0 Hogyan lesz piacképes 
az itt megszerzett tudás, 
lehet-e érvényesülni majd 
egy bölcsészdiplomával, 
hiszen tudott, hogy sokkal 
keresettebb szakmák is 
vannak. 
- A hallgatók körében két-

féle vélekedés tapasztalható. 
Egyrészt úgy gondolják, hogy 
a diploma nem feltétlenül a 
legfontosabb, hanem a mö-
götte lévő tudás számít, amire 
alapozva kiegészítő diplomá-
kat lehet szerezni. A másik 
esetben a hallgató úgy dönt, 
hogy alacsonyabb kimenetet 

választ, vagyis például egy 
nyelvszakos diplomával, egy 
továbbképzés után tolmács 
lesz. Ehhez igyekszünk part-
nerként hozzáállni, s olyan 
szakokat is működtetünk, 
amely korábban nem szere-
pelt a kínálatunkban. Az el-
múlt időszakban például be-
indítottuk a japán, a koreai és 
a mongol nyelvet is. 

0 Ez a fajta háttérképzés 
érdekében áll a karnak 
is? 
- Természetesen, a mi dol-

gunk az, hogy piacképes, 
hasznosítható, vagy tovább-
hasznosítható diplomákat bo-
csássunk ki. Ehhez nekünk is 
nyitni kell és szfnestteni a pa-
lettát. A kar korábbi vezetése 
nagyon sokat tett ezért, s ma-

gam is ezen az úton kívánok 
járni, hiszen vannak még le-
hetőségeink. 

0 Nem okoz ez feszültsé-
get akarón? 
- Vannak kollégák, akik 

féltik a hagyományos böl-
csész értékeket. Én azon az 
állásponton vagyok, hogy a 
nyitás elengedhetetlen, s 
ezekkel a kiegészítő képzé-
sekkel az intézmény anyagi 
biztonságához is hozzá tu-
dunk járulni, s ez éppen a ha-
gyományos szakok jövője 
szempontjából nagyon fon-
tos. 

0 Utóbbiak közé tartozik 
a különböző managerek 
képzése. Van-e újdonság 
ezen a területen? 
- Évek óta jól és színvona-

lasan működik a PR-manager 
képzésünk, Jóni Gábor kollé-
gám jóvoltából. Nagy örö-
mömre idén újabb kétfajta 
képzéssel bővül a kínálat: be-
indul a gasztronómiai mana-
ger képzésünk és a sportszer-
vező manager szakunk. Ezek 
a kurzusok mindenképpen hi-
ánypótlóak és a BTK értékeit 
növelő tanfolyamok, s lehető-
séget nyújtanak anyagi kon-
dícióink javítására is. 

0 Tervezik-e a hagyomá-
nyos szakok rendszerének 
bővítését? 
- Már most kijelenthetem, 

hiszen bizonyossá vált, hogy 
a következő tanévtől két új, 
„A"-szakot vehetnek fel a 
hallgatók. Az egyik a vallás-
tudomány szak, amelyet Má-
té-Tóth András irányít majd, 
a másik pedig az önálló pszi-
chológia szak - Vajda Zsu-
zsanna vezetésével. 

Ara tő László 

Botdog születésnapot 

Igaz Leventének 
5. születésnapjára 
sok boldogságot 

kívánunk: 
Zsuzsa, Beatrix, Miki. 

Cnévnapot 

ml 

Szegedre, a legdrágább 
unokánknak, 

Varga Nikolettnek 
névnapja alkalmából 
vidám gyermekéveket, 

sok boldogságot, 
jó egészséget kíván: 

Varga mama, tata, kereszt, 
Zolika, kis Mártika. 

^Betíy tztiti**^ 
Bordányba, 

Szécsi Ricsikének 
1 éves szülinapjára 

jó egészséget, 
boldog, vidám 
gyermekéveket 

kívánnak: dédmama, 
Pisti bátya, Szilvikéék 
és a Gombárovics 
család 
apraja 
és nagyja, 
Szegedről. 

mbárovics 

A ta, 
ől. | 

Drága szüleinket, 
Elek Sándort 60., 

Jung Herminát 57. 
születésnapján 

pusziljuk: 
lányaik. 

Ha üzenetet szeretne 
küldeni, keresse fel 

személyesen 
ügyfélszolgálati 
irodáinkat vagy 

hirdetöirodáinkat! 
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Román rabló 
rendőrkézen 

• Munkatársunktól 
A szegedi rendőrség elfog-

ta azt a román férfit, aki való-
színűleg tagja volt annak a 
társaságnak, akik három rab-
lást követtek ebben az évben. 
Az első bűncselekmény január 
21-én este hat óra körül tör-
tént, amikor három férfi for-
ráskúti otthonában támadta 
meg V. I.-t, akit megkötöztek 
és elrabolták tőle háromezer 
forintját. Körülbelül egy órá-
val később egy szatymazi ta-
nyán Ö. L.-t bántalmazták, s 
elvittek tőle 24 ezer forintot. 
Május 13-án éjjel egy dóci ta-
nyára törtek be, a lakásban 
tartózkodó L. J.-t és feleségét 
megverték, majd 30 ezer fo-
rintot raboltak el tőlük. A 
rendőrség a napokban őrizetbe 
vette, a bíróság pedig előzetes 
letartóztatásba helyezte K. 
Dant, aki alaposan gyanúsít-
ható a rablások elkövetésével, 
az azokban való részvétellel. 
A vizsgálat szerint a társaság 
többi tagja jelenleg Romániá-
ban van, így elfogásukhoz a 
román rendőrség segítségét 
kérték. 

Diagnózis a Telinen 
• Munkatársunktól 

Ma, pénteken 19 órakor is-
mét jelentkezik a Telin tévé 
egészségügyi magazinja, a Di-
agnózis. Az adásban dr. Nárai 
György főigazgatóval a kettes 
kórház gazdasági és személyi 
feladatairól beszélgetnek. A 
SZOTE dolgozóival készült 
inteijú az elmaradt díjak kifi-
zetéséről számol majd be. 
Ezen kívül tudósítás látható a 
„Dunai Neurológia Szimpózi-
um" által megrendezett konfe-
renciáról. 

legnagyobb 

lőgótt az ország 

múlttal ren-
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Részvény Alap, 

iír Alap 
jegyeinek forgalmazása 

C I B É R T É K P A P Í R R T . 

6720 Szeged, 

Kiss Menyhért u. 1. 

Telefon: (62) 425-425 

6800 Hódmezővásárhely, 

Deák Ferenc u. 15. 

Telefon: (62) 246-911 
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A BANCA COMMERCtALE ITALIAN A CSOPORT TAGJA 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Szeged, Kelemen u. 5. számú házban lévő, 
I. em. 1., I. em. 4., I. em. 5. szám alatt lévő, 

felújított, összkomfortos komfortfokozatú lakások 
határozatlan idejű bérleti jogának elnyerésére. 

1. A lakások 1999. szeptember hó 15-én, 15 órakor és 16-án, 10 órakor kerülnek be-
mutatásra (bejárat a Nádor utca felől) 

I. em. 1. sz. lakás pályázati díja: 372 000 Ft, induló térítési dija: 3 720 000 Ft 
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba+közlekedő, éléskamra, 93 nm alapterületű) 

I. em. 4. sz. lakás pályázati díja: 200 000 Ft, induló térítési díja: 2 000 000 Ft 
(1 szoba, konyha, fürdőszoba WC-vei, előszoba, éléskamra, 50 nm alapterületű) 

I. em. 5. sz- lakás pályázati díja: 180 000 Ft, induló térítési dfja: 1 800 000 Ft 
(1 szoba, konyha, fürdőszoba WC-vei, előszoba, 45 nm alapterületű). 

2. Pályázhatnak nagykorú, magyar állampolgárok. 
3. A pályáztatás térítési díjra történik. Az induló térítési dtj: 40 000 Ft/nm, szorozva a 
lakás alapterületével. Az árverés során alkalmanként 50 000 Ft-tal emelkedik a térítési díj. 
A pályázók közül azzal a személlyel vagy személyekkel kell a bérleti szerződést határozat-
lan időre megkötni, aki vagy akik a licitálás során a legmagasabb térítési dtj megfizetését 
vállalja, illetve vállalják. A licitálás során egyenlő ajánlat nem lehetséges. A pályázati dtj a 
pályázat nyertesénél az általa fizetendő térítési dfjba beszámít, míg a többi pályázó esetén -
második és harmadik helyezett kivételével - annak visszautalásáról tíz munkanapon belül 
intézkedünk. A második és harmadik helyezett részére a nyertes által megkötendő bérleti 
szerződés aláírásától számított tíz munkanapon belül utaljuk vissza a pályázati díjat. 

4. Abban az esetben, ha a pályázat nyertese a pályázati tárgyalás napját követő naptól szá-
mított 10 munkanapon belül a térítési díj teljes összegét nem fizeti be és a bérleti 
szerződést nem köti meg, úgy a pályázati dtj összegét elveszíti, és bérlőként helyébe a sor-
ban a második, ill. a harmadik helyezett lép. Ha a második vagy harmadik helyezett sze-
mély is eláll a szerződéskötéstől - azaz, ha a második helyezett a nyertesnek a szerződés-
kötésre adott határidőtől számított 10 munkanapon belül nem köt szerződést, valamint a 
harmadik helyezett a másodiknak a szerződéskötésre adott határidőtől számított 10 mun-
kanapon belül nem köt szerződést akkor a pályázati díj összegét elveszíti és a lakást új-
ból pályáztatjuk. 

5. A pályázatot benyújtani a pályázati lappal és a pályázati díj befizetésének igazolásá-
val lehet a városüzemeltetési iroda ingatlangazdálkodási csoportjánál (Szeged, Széchenyi 
tér 11. sz. II. emelet) 1999. szeptember 22-én, 8-17 óra között. Az ehhez szükséges 
nyomtatványt és a befizetéshez szükséges csekket a lakás bemutatásakor a helyszínen, va-
lamint a fenti csoportnál lehet átvenni. 
6. A pályázati tárgyalás 1999. szeptember 29. napján, 10 órakor kezdődik a lakások 
sorszámának megfelelő sorrendben a polgármesteri hivatal Szeged, Széchenyi tér 10. sz. 
épület 118. sz. helyiségében. Erre külön értesítést nem küldünk. A tárgyaláson a pályázó-
nak személyesen kell megjelenni érvényes személyi igazolvánnyal, illetve akadályoztatás 
esetén szabályos meghatalmazással. Meg nem jelenés a pályázat visszavonását jelenti. 

7. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. ősz Károly szakfőtanácsos ügyfél-
fogadási időben (Szeged, Széchenyi tér 11., II. em., tel.: 564-364) és a lakások bemutatá-
sakor. 


