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Az egyetem és a „versenyszféra" társasága 

Nyílt nap az SZBK-ban 
Munkatársunktól 

Az MTA Szegedi Bioló-
giai Központja idén is meg-
tartja nyílt napját, ahol a ku-
tatók minden érdeklődőt szí-
vesen tájékoztatnak a bioló-
giai kutatások aktuális kérdé-
seiről. A ma délután öt óra-
kor, az SZBK újszegedi épü-
letében kezdődő rendezvé-
nyen dr. Raskó István, a G e -
netikai Intézet igazgatója a 

genetikai kutatások legújabb 
eredményeinek lehetséges 
orvosi alkalmazásáról szá-
mol be, dr. Hadlaczky Gyu-
la t udományos t anácsadó 
„Kell-e félnünk a génterápiá-
tól?", dr. Fehér Attila fő-
munkatárs pedig „A növény-
nemesítés új útjai" címmel 
tart e lőadás t . A rendezők 
főként tanárok és diákok je-
lentkezésére számítanak. 

Eötvös-koszorú 
Munkatársunktól 

A Magyar Tudományos 
Akadémia elnöksége a tudós 
testület alapításának 175. év-
fordulója alkalmából tartott 
ünnepi közgyűlésen dr. Varró 
Vincének, az orvostudomá-

nyok doktorának, a Szegedi 
Tudományegyetem I. sz. Bel-
gyógyászati Klinikája emeri-
tus professzorának az Eötvös 
József-koszorút adományozta, 
és feljogosította a „Laureatus 
Academiae" cím viselésére. 

Elnököt választ a HÖOK Új elnököt választ ezen 
a hét végén Debrecenben 
a Hallgatói Önkormány-
zatok Országos Konfe-
renciája. A posztért Jan-
csák Csaba, a Szegedi Tu-
dományegyetem Hők-el-
nöke is ringbe száll. 

A szervezet megújulása és 
egységének helyreállítása lesz 
az egyik legfontosabb téma a 
Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciájának 
(HÖOK) pénteken kezdődő 
kétnapos tisztújító közgyűlé-
sén. A HÖOK egysége akkor 
bomlott meg látványosan, 
amikor februárban több mint 
tíz tagszervezet felfüggesztet-
te tagságát az alapszabály 
megsértése kapcsán kialakult 
vitát követően. Az SZTE kép-
viseletében akkor lapunknak 
nyilatkozó Jancsák Csaba azt 

tapasztalta, hogy az országos 
képviselet nem figyel oda 
kellőképpen egyes tagszerve-
zetire, és ezáltal szakadék ke-
letkezett az elnökség és"a kari 
önkormányzatok között. Az 
egység néhány héten belül 
látszólag helyreállt, valójában 
azonban nem tűnt el a meg-
osztottság, amire az is utal, 
hogy több tagszervezet rész-
vételével megalakult a Hök-
ök a Hallgatókért elnevezésű 
mozgalom. 

A HÖOK elnöki posztjára 
lapzártánkig pályázó két je-
lölt, Almássy Kornél buda-
pesti és Jancsák Csaba szege-
di egyetemi hallgató egyaránt 
hangoztatja a megosztottság 
felszámolásának szükségessé-
gét. Programjuk alapján ab-

ban is egyetértenek, hogy ha-
tékonyabb és szelesebb körű 
kapcsolattartást kell kialakíta-
ni az országos szervezet veze-
tése és. az egyes felsookfalási 
intézmények hallgatói önkor-
mányzatai között. A Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Építőmérnöki 
Karán diplomát szerzett, és 
jelenleg ugyanott doktori ta-
nulmányokat fo ly ta tó Al-
mássy Kornél szükségesnek 
tartja a hallgatói normatív fi-
nanszírozási rendszer átalakí-
tását a források nagyobb kon-
centrálásával és további tőke 
bevonásával. Úgy véli, a jut-
tatások rendszere elaprózott, a 
támogatások pedig az évek 
során sokat veszítettek érté-
kükből. 

A másik elnökjelölt, Jan-
csák Csaba a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Karán 
szerzett magyar-történelem, 
valamint pedagógia szakos 
oklevelet, jelenleg pedig a 
bölcsészettudományi kar szo-
ciológia és orosz szakán foly-
tat tanulmányokat. Lapunk-
nak nyilatkozva elmondta, a 
HÖOK előtti egyetlen űt az, 
ha erejét egyesítve visszatalál 
a mozgalmas kezdetekhez, a 
ha l lga tókhoz , különben a 
felsőoktatás eltömegesedé-
séből adódó egyéni szétta-
goltság miatt végső érdekte-
lenségbe, és ezáltal bukásba 
sodródik. Lényegesnek tartja, 
hogy a szervezet - szellemi 
erőforrásait felhasználva -

szakmai anyagok készítésével 
hatékonyabban bekapcsolód-
jon a felsőoktatás-poli t ika 
alakításába. - El kell monda-
nunk a diákok véleményét a 
tananyagreformról és a hall-
gatói juttatások rendszeréről 
- emelt ki két témát Jancsák 
Csaba. 

A HÖOK mostani ve-
zetője, Kucsera Tamás Ger-
gely nem indul újra az elnöki 
posztér t , mert úgy véli , 
gyorsabban változik a szerve-
zet annál, minthogy két év 
után is ugyanaz a személy 
álljon az élén. A közgyűlés 
kezdetéig az eddig ismert je-
lölteken kívül másokat is ál-
líthatnak a küldöttek. Az új 
elnököt egy tavaszi alapsza-
bály-módosítás szerint ettől 
az évtől két esztendőre vá-
lasztják meg. 

Hegedős Szabolcs 

Fesztivál utáni helyzetkép 

A kultúra összeköt 
Vita 

és Virginia 
Munkatársunktól 

Ma, csütörtökön 20 órától 
a JATE-k lubban az angol 
nyelven játszó szegedi társu-
lat, a SceneHouse Eileen At-
kins: Vita & Virginia című 
darabját adja elő, amely a 
különös írópáros, Virginia 
Woolf és Vita Sackvi l l e -
West rendhagyó kapcsolatá-
ról szól. A nemrégiben be-
mutatott produkciót Pápai 
Sarolta rendezte, a főszere-
peket Szilágyi Enikő és Var-
ga Edina alakítja. 

Gólyabál 
Munkatársunktól 

Holnap este hét órától gó-
lyabált rendez a Szegedi Tu-
dományegyetem Mezőgaz-
dasági Főiskolai Kara Hód-
mezővásárhelyen. a Fekete 
Sas épületének dísztermé-
ben. A gólyák ava tásá t a 
n y i t ó t á n c köve t i . Az est 
fénypontjaként megválaszt-
ják a Gólyahercegnőt és Gó-
lyaherceget, amit táncver-
seny követ. 

A bál f ő v é d n ö k e i : dr . 
Mucsi Imre egyetemi tanár, 
dr. Bicsérdy Gyula főiskolai 
tanár, főigazgató. Mile La-
jos főiskolai docens, évfo-
lyamfelelős, valamint Makra 
Lászlóné dr. főiskolai do-
cens, évfolyamfelelős. 

A Szegedi Tudomány-
egyetem öszi kulturális 
fesztiválja az utóbbi négy 
év alatt nagyszabású vá-
rosi művészeti rendez-
vénnyé nótte ki magát -
értékeli az idén már egy 
hónapot átfogó program-
sorozat jelentőségét Tajti 
Gabriella, az SZTE Kultu-
rális Irodájának vezetője. 
Úgy véli azonban , az 
egyetem még mindig ide-
gen test a városon belül, 
s éppen a kultúra lehetne 
közöttük az egyik kap-
csolódási pont, amelyen 
keresztül közelebb kerül-
hetnének egymáshoz. 

- Miként vált immár ha-
gyományossá az egyetem 
őszi kulturális fesztiválja? 
- Négy évvel ezelőtt, ami-

kor a szegedi felsőoktatás het-
venötödik jubileumát ünne-
peltük. a programot hallgatói 
rendezvények is kiegészítet-
ték. A fellépő öntevékeny és 
művészeti csoportok sikere 
láttán úgy gondoltuk, hasonló 
produkciókat a következő év-
ben is szervezünk. Azóta min-
den esztendőben megrendez-
zük a fesztivált, amely öt év 
alatt a produkciók számát és a 
programsorozat időtartamát 
tekintve is kibővült. Az első 
két évben inkább csak egyete-
mi csoportok léptek fel, a ta-
valyi és az idei fesztiválon vi-
szont túlsúlyba kerültek a pro-
fi, nem egyetemisták által 
előadott produkciók. A kezde-
ti két-három napos rendez-
vénysorozattal szemben ebben 
az évben egész októberben 
láthattak produkciókat az ér-
deklődők. 

- Milyen sikerrel zárult az 
idei fesztivál? 
- Több mint hetven progra-

mot láthatott a közönség, 
mintegy húsz helyszínen. A 
várakozásoknak megfelelően 
a rendezvényeket sokan láto-
gatták, ami persze azzal is 
magyarázható, hogy a progra-
mok ingyenesek voltak. Min-
den művészeti ágat igyekez-
tünk felvonultatni, és azt hi-
szem, nemcsak a diákok, ha-

nem a többi korosztály. így az 
idősebbek is találtak maguk-
nak kedvükre való produkciót. 
A hallgatók mellett a városi 
közönség, köztük közműve-
lődési szakemberek is elis-
merően szóltak fesztiválról, 
amely mára nagyszabású vá-
rosi művészeti rendezvénnyé 
nőtte ki magát annak ellenére, 
hogy az önkormányzat sem-
milyen formában nem támo-
gatta. Köszönet illeti viszont 
Ványai Éva alpolgármester 
asszonyt, aki elvállalta a ren-
dezvény egyik védnöki tisztét. 
Emiatt még mindig úgy ér-
zem, hogy az egyetem idegen 
test a városon belül, pedig ép-
pen a kultúra lehetne az a kap-
csolódási pont, amelyen ke-
resztül a város és az egyetem 
közelebb kerülhetne egymás-
hoz. 

- A fesztiválon kívül mi-
lyen egyéb kulturális ren-
dezvények színesítik az 
egyetem folyó oktatást és 
tudományos életet? 
- A.z egyetemen jelenleg 

98 bejegyzett öntevékeny és 
művészeti csoport működik, 
amelyek egész évben előadá-
sokat, hangversenyeket, be-
mutatókat tartanak, viszont 
nem kapnak akkora nyilvá-
nosságot, mint a fesztivál ide-
je alatt. Zenei és szavalóver-
senyt is rendezünk november-
ben, illetve képzőművészeti, 
groteszk kamaradráma- és bú-
csúvers-író pályázatokat hir-
detünk meg. 

- Milyen segítséget kap-
nak a hallgatói öntevékeny 
csoportok? 
- Ha egy új csoport beje-

gyezteti magát, anyagi támo-
gatásra számíthat a hallgatói 
normatívából elkülönítet t 
összegből, amelyet a kulturá-
lis kuratórium ítél oda. Ezen 
kívül segítséget nyújtunk ne-
kik programok szervezéséhez. 
Ma is alakulnak új csoportok, 
de egyre kevesebb azok szá-
ma, amelyek művészeti tevé-
kenységgel foglalkoznak, in-
kább valamely tudományág 
köré szerveződő kutatócso-
portok jönnek létre. 

H. Sz. 

Tajti Gabriella: A kultúrán keresztül közelebb 
kerülhetne egymáshoz a város és az egyetem. 

(Fotó: Karnok Csaba) 

Épületavató a tudományegyetemen 

Tanterem - uniés pénzből 

Júliusban írták alá Sze-
gedi Tudományegyetem 
és hét szegedi nagyválla-
lat vezetői azt a szándék-
nyilatkozatot, melyben 
Kooperációs Kutatási 
Központ (KKK) felállítását 
határozták el. Tegnap-
előtt létrehozták azt a 
konzorciumot, amely jogi-
gazdasági keretet jelent a 
KKK működéséhez. UNI-
COTEC néven közhasznú 
társaságot alapítottak a 
tudományos tevékenység 
és az alkalmazott kutatá-
si feladatok szervezeti és 
finanszírozási feltételei-
nek biztosítása érdeké-
ben. 

Júliusban írták alá a Szege-
di Tudományegyetem és hét 
szegedi nagyvállalat vezetői 
azt a szándéknyilatkozatot, 
melyben Kooperációs Kutatá-
si Központ létrehozását hatá-
rozták el. A KKK létrehozásá-
nak célja az, hogy hatékony, 
kölcsönösen előnyös és 
hosszú távon működőképes 
formát teremtsen az akadémi-
ai és a versenyszféra között 
évek óta meglévő együttmű-
ködés kibővítéséhez. Mint 
tegnapi lapunkban jeleztük, az 

rozási feltételeinek biztosítása 
érdekében a konzorcium tag-
jai közül a Démász, a Mediké-
mia, a MÉH, a Heavytex és a 
Tisza Volán megalapították az 
UNICOTEC (Universitas Ko-
operációs Kutatási és Techno-
lógiai Transzfer Centrum) 
Közhasznú Társaságot, mely-
nek alapító okiratát szintén 
kedden írták alá. A kht. 
működtetéséhez a Démász 
2,25, a Medikémia, a MÉH és 
a Heavytex 0,75, a Tisza Vo-
lán 0,5 millió forint törzstőke-
juttatást ajánlott fel. A kht. fo-
lyamatos közhasznú szolgálta-
tásra vonatkozó megállapo-
dást köt az egyetemmel. Cél-
jai megvalósítása érdekében a 
kht. vállalkozási tevékenysé-
get is végezhet. Az UNICO-
TEC feladata a vállalati és pá-
lyázati források bevonásának, 
koncentrálásának és felhasz-
nálásának biztosítása. 

A KKK október elsején 
előpályázatot nyújtott be az 
OMFB által meghirdetet t 
Nemzeti Kutatási és Fejleszté-
si Programra „A dél-magyar-
országi térség természeti és 
szellemi erőforrásainak EU-
konform hasznosítása" cím-
mel. 

K»cz*r Gabriel la 

Tegnap nyolcvanfös 
előadóteremmel és három 
irodával gazdagodott a 
Szegedi Tudományegye-
tem Európa Tanulmányok 
Központja és Gazdaság-
tudományi Kara. A Phare 
CBC program támogatá-
sával elkészült Fekete sas 
utcai épületrész beruhá-
zása mintegy húszmillió 
forintba került. Az épület 
további három szintjének 
a felújítása jövő nyáron 
fejeződik be. 

Új oktatási épülettel gazda-
godott tegnap az egyre na-
gyobb tanteremhiánnyal küsz-
ködő Szegedi Tudományegye-
tem. Ünnepélyes keretek kö-
zött dr. Boros Imre, a Phare -
programokat koordináló tárca 
nélküli miniszter adta át a 
Szegedi Tudományegyetem 
Európa Tanulmányok Köz-
pontjának és Gazdaságtudo-
mányi Karának a Phare CBC 
program támogatásával felújí-
tott Fekete sas utcai épületet. 
A miniszter elmondta, az 
utóbbi két hónap alatt ez a 
harmadik egyetemi központ, 
amely európai uniós támoga-
tással jöhetett létre. Szeged 
uniós pályázati stratégiáját, 
valamint a szakemberek haté-

Dr. Boros Imre miniszter (előtérben) és dr. Mészáros Rezső rektor 
az új tanterem avatásán. (Fotó: Karnok Csaba) 

kony együttműködését orszá-
gos szinten is példaértékűnek 
minősítette. Ennek eredmé-
nyeként a jövőben az európai 
képzés egyik központjává vál-
hat a város - fogalmazott a 
miniszter. 

A most átadott épületet há-
rom évvel ezelőtt vásárolta 
meg az egyetem az országos 
felsőoktatás-fejlesztési prog-
ram (FEFA) keretében. Ezt 

követően készítették el a Pha-
re-pályázatot dr. Csernus Sán-
dor vezetésével, aki abban az 
időben az Európa Tanulmá-
nyok Központjának pályáza-
tokért felelős szakembere 
volt. A mintegy húszmillió fo-
rintos nagyságrendű beruhá-
zással átadott nyolcvanfős 
tanterem az egyetemi közgaz-
dászképzés tanteremhiányát 
orvosolja, az egyetem köz-

ponti egységeként működő 
Európai Tanulmányok Köz-
pont pedig három irodát vehe-
tett át. Az épületben kapnak 
helyei továbbá a Szegeden 
működő nemzetközi diákszer-
vezetek. A regionális Phare 
kísérleti program keretében 
jövő nyárra készül el az épület 
további három emelete, vala-
mint a földszinti helyiségek. 

Lévay Gizel la 

Egy asztalnál az egyetem és a szegedi vállalatok vezetői. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

egyetem és a vállalatok - a 
Démász Rt., a Medikémia Rt., 
a Dél-magyarországi MÉH 
Rt., a Heavytex Rt., a Tisza 
Volán Rt., a Vivendi/Déltáv 
Rt. és a Dégáz Rt. - kedden 
létrehozták azt a konzorciu-
mot is, amely jogi-gazdasági 
keretet jelent a KKK működé-
séhez. A konzorcium feladata 
a gazdasági versenyszféra és a 
dél-alföldi régiófejlesztés igé-
nyeihez igazodó multidiszcip-
lináris kutatási feladatok 

összehangolása, valamint a 
kutatási eredmények gyakor-
lati alkalmazásba-vételét biz-
tosító technológiai transzfer 
programok koordinálása. A 
KKK részt vesz a felhasználó-
orientált doktori képzési prog-
ramok kidolgozásában és 
működtetésében is. Kiemelt 
feladata a dél-alföldi térség 
természeti és anyagi erőforrá-
sainak komplex hasznosítása. 
A konzorcium vezetését a 
SZTE és a versenyszféra kép-

viselőiből álló igazgató tanács 
látja el. A tanács elnökévé 
Dervarics Attilát, a Démász 
Rt. vezérigazgatóját, társel-
nökévé Mészáros Rezső rek-
tort választották. Alelnökök: 
Lednitzky Péter, a Viven-
di/Déltáv Rt. kommunikációs 
és kormánykapcsolatok igaz-
gatója, Benedek György tudo-
mányos rektorhelyettes. 

A tudományos tevékenység 
és az alkalmazott kutatási fel-
adatok szervezeti és finanszí-


