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MATEMATIKUSOK A 
PANTEONBAN. Három ki-
váló szegedi matematikus arc-
képét ábrázoló domborművet 
lepleztek le szombaton a Dóm 
téri Panteonban. Kalmár Lász-
ló. Rédei László és Szőkefalvi-
Nagy Béla tudósok dombor-
műveit az SZTE Bolyai és a 
Kalmár Intézetének kezdemé-
nyezésére, és az egyelem felké-
résére Kalmár Márton készítet-
te. A művek elkészülését Sze-
ged önkormányzata és a Kép-
zőművészeti Alap támogatta. 
Az alkotások a tér keleti olda-
lánál a Szentháromság-szobor 
közelében tekinthetők meg. 

A SZAB-BAN „A magyar 
gazdasági növekedés kilátásai 
a magas kőolajárak időszaká-
ban" címmel tart előadási dr. 
Hegedűs Miklós, a GKJ igaz-
gatója ma 14 órától a Szegedi 
Akadémiai Bizottság székhá-
zában. Este negyed hétkor pe-
dig dr. Galgóczi László egyete-
mi tanár „Bibliafordítás és szö-
vegelemzés" című előadásái 
hallgathatják meg. 

TANAR-DIAK VETÉL-
KEDŐ. Az egykori SZÍ > I I 
hagyományait felelevenítve is-
méi vetélkedósorozatot ren-
deznek a Szegedi Tudománye-
gyetem Altalános Orvostudo-
mányi, valamint a Gyógysze-
résztudományi Kara oktatói-
nak és diákjainak részvételé-
vel. Az indulókat szellemi és 
ügyességi feladatok elé állító 
vetélkedők sora ma 20 órakor 
kezdődik a SZOTE-klubban. 
ahol elsőként a Biokémiai In-
tézet, a Radiológiai Klinika és 
az Apáthy Kollégium csapatai 
mérik össze tudásukat. A ve-
télkedőt a két említett kar 
Öregdiák Szövetsége és a hall-
gatói önkormányzat szervezi. 
Az egyes fordulókat - a vizs-
gaidőszakon kívül - kétheten-
te, a döntőt jövő márciusban 
tartják. 

Oktatói átlagbérek 2000 novemberében 
a Szegedi Tudományegyetemen 

Tudományegyetemi 
karok 

bruttó Ft/hó/fő 

ÁOK GYTK. EÜFK 
bruttó Ft/hó/fó 

JGYTFK 
bruttó Ft/hó/fő 

SZÉF 
bruttó Ft/hó/fő 

MFK 
bruttó Ft/hó/fő 

SZTE 
bruttó Ft/hó/fő 

egyetemi tanar 159 400 208 169 198 400 171 500 159 000 188 050 

egyetemi docens 137 950 150 800 153 850 147 850 

egyetemi adjunktus 90600 89 250 89 900 

69 500 

főiskolai tanár 132 400 164 000 161 350 140 000 140000 159 500 

főiskolai docens 85 700 111 0 0 0 114 750 107 900 95 100 107 500 

főiskolai adjunktus 69 200 87 900 87 050 79 250 81 900 82 800 

főiskolai tanársegéd 70 150 65 350 64 750 57 000 64 500 

egyetemi tanársegéd 67 250 70 800 

A fiatal oktatók megtartása a cél - nem beszélve a megbecsülésről 

Számháború a béregyeztetésnél 
Nyertes diákok 

A Szegedi Tudománye-
gyetem Élelmiszeripari Főis-
kolai Karának tizenhét hall-
gatója nyert azon az orszá-
gos c ikkí ró i pá lyáza ton , 
amelyet a kommunikációs 
üzle tkötés i és menedzser 
tanfolyamok szervezésével 
fogla lkozó Per fekt -power 
Kft. hirdetett meg nappali ta-
gozatos egyetemisták és fő-
iskolások körében. Az SZTE 
többi karáról további öt 
nyertes pályázat érkezett. A 
SZÉF diákjai közül sokan az 
időgazdálkodásra adtak ötle-
teket dolgozataikban, illetve 
a halogatás leküzdésének 
módszere i rő l é r t ekez tek . 
Ezeken kívül írhattak arról 
is, hogyan kell rövid, haté-
kony értekezleteket tartani. 
A társaság a kiválasztott dol-
gozatok szerzőinek részvéte-
li lehetőséget nyújt topmene-
dzserek által tartott egész 

napos szeminár iumainak 
egyikén. 

A SZÉF hallgatói a kft. 
korábbi pályázatain is indul-
tak, és a tanulmányok elké-
szítéséhez felhasználták azo-
kat az ismereteket, amelye-
ket az intézmény Élelmiszer-
gazdaság és Marketing Tan-
székén oktatnak. A tanszék 
egyébként jövőre ünnepli 
megalakulásának tizedik év-
fordulóját. Dr. Kiss Mária 
tanszékvezető főiskolai do-
cens lapunknak elmondta: a 
hallgatói létszám több mint 
kétszeresére nőtt 1991 óta, 
az oktatás pedig - megtartva 
élelmiszergazdasági jellegét 
- közgazdasági és menedzs-
ment képzéssel bővült. A ti-
zedik évforduló kapcsán ju-
bileumi konferenciát rendez-
nek jövő májusban, valamint 
évkönyvet jelentetnek meg. 

H. Sz. 

A SZÉF-en menedzser- és marketingismereteket is 
oktatnak a diákoknak. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Zenef táncr mulatság - egyetemistáknak 

Bálba mentek a gólyák 

A gólyabálon bőven volt hely a táncparketten is. Kislány, kezeket fel... (Fotó: Schmidt Andrea) 

Mintegy 
k é t e z e r 

v e n d é g 

vett részt 
a Szegedi 
T u d o m á -
n y e g y e -
tem elmúlt 

hétvégi g ó l y a b á l j á n , 
amelyen esküt tettek az 
e lsőéves ha l lgatók. A 
programot táncverseny 
és tombolasorsolás szí-
nesítette. 

Új helyszínen, a Dugonics 
András Piarista Gimnázium 
tavaly felavatott épületében 
tartották a Szegedi Tudo-
mányegyetem idei gólyabál-
ját az elmúlt pénteken. Bár 
Visy Csaba megbízott oktatá-

si rektorhelyettes és Jancsák 
Csaba Hök-elnök megnyitó 
beszéde az előre tervezett 
nyolc óra helyett legalább 
félórás késéssel hangzott el, 
még ekkor is a kerítésig hú-
zódott a hallgatók sora, sőt 
voltak, akik csak tíz óra után 
érkeztek. A szervező Univer-
sitas-Szeged Kht. munkatár-
sai elégedettek lehettek a diá-
kok sokasága láttán, hiszen 
az eladott j egyek száma 
mintegy kétezer vendég rész-
vételére utalt. 

Abból a szempontból sze-
rencsés volt a helyválasztás, 
hogy a vendégek nem tapos-
ták le egymás lábát, hiszen az 
iskola előcsarnokában, a fo-
lyosókon, a tornateremben, a 
felső szinten, valamint az ud-

varon bőven volt hely szá-
mukra. A tornacsarnok pad-
lóját alkalmilag borító fekete 
„papírszőnyeg" és háttérben 
a bordásfalak viszont nem 
feltétlenül növelték a klasszi-
kus és vérpezsdítő latin-ame-
rikai táncokat bemutató mű-
sor esztétikai látványát. Az 
egyetemi gólyabálak szerve-
zőinek mentségére legyen 
mondva. Szegeden nem 
könnyű ilyen jellegű rendez-
vényhez illő, és kétezer em-
bert befogadni képes hely-
színt találni. 

A bordásfalak esztétika-
romboló hatásáért kárpótoltak 
a különböző színekben pom-
pázó, és különlegesebbnél 
különlegesebb szabású báli 
ruhák, amelyek kihívóan fel-

fedték, vagy éppen sokat sej-
tetően elfedték viselőik bája-
it. Azok sem maradtak hop-
pon, akik a vizuális mellett 
kulináris élvezetekre is vágy-
tak: az egyik szegletben nyár-
son sülő hús vonzotta a 
gyrosra kiéhezett vendégeket. 

Az eleinte üresen tátongó 
táncparkettet a profi táncosok 
bemutatóját követően elfog-
lalták a bálozok, akiknek Roy 
és Ádám, illetve az Animál 
Cannibals diktálta a ritmust. 
A kisteremben a nosztalgia-
zene híveinek a Drink Pan-
thers muzsikált. Nem marad-
hatott el az ilyenkor szokásos 
gólyaeskü, ezen kívül tánc-
verseny és a tombolasorsolás 
színesítette a programot. 

Hegedős Szabolcs 

sőoktatást, és veszélybe kerül 
az utánpótlás. A januári fizeté-
semelésekkel ezt a folyamatot 
kívánják megelőzni. Jelen pil-
lanatban az Oktatási Miniszté-
rium, a szakszervezet, vala-
mint az MRK között a pro-
fesszori alapdíj összegének 
megállapítása kapcsán szám-
háború folyik. 

- Az, hogy milyen lépések-
kel és belső finanszírozási 
rendszerrel haladunk az Unió 
felé, nem pénzügyi, hanem 
politikai döntés kérdése - han-
goztatta a rektor. Az MRK há-
rom sarkalatos ponthoz ra-
gaszkodik. Az első a havi fix 
alapbér biztonsága, szemben a 
különböző pótlékok és ösztön-
díjak bizonytalanságával. Ha a 
kormány javaslatuk alapján 
megszünteti a különböző ösz-
töndíjakat, és beleteszi az egy-
séges fizetési rendszerbe, ak-
kor az áttekinthetőbb és egy-
szerűbb pénzügyi rendszer 
megteremtéséhez is hozzájá-
rul. A második - a tömeges 
pályaelhagyások megelőzése 
érdekében - a tanársegédi és 
az adjunktusi bérek megnyug-
tató rendezése. A harmadik, 
hogy az egyetemi autonómiá-
ból következően az intézmé-
nyek saját hatáskörben díjaz-
hassák a kimagasló kutatói és 
oktatói teljesítményt. A rektor 
hangsúlyozta, hogy a január 
elsejétől kezdődő bérrendezési 
folyamatnak nem szabad meg-
állnia egy-két éven belül, hi-
szen a cél az, hogy az EU-or-
szágok oktatói bérének leg-
alább a kétharmadát eléljük. 

Lévoy Gizella 

Egykori professzorok 
igaz emiékei 

Az oktatók keresete ti-
zenhétféle forrásból tevő-
dik össze a magyar felső-
oktatás mostani bonyo-
lult bérrendszeréből adó-
dóan. A januártól beveze-
tésre kerülő új bértábla 
célja részben a rendszer 
áttekinthetőbbé tétele, il-
letve a fiatal oktatói réteg 
nagyobb anyagi megbe-
csülése a tömeges pálya-
elhagyások megelőzése 
érdekében. A helyzet ér-
tékelésére dr. Várkonyi 
Zoltánt, a Felsőoktatási 
Dolgozók Szakszerveze-
tének szegedi elnökét, és 
dr. Mészáros Rezsőt, az 
SZTE rektorát kértük fel. 

Az Oktatási Minisztérium 
a felsőoktatásban tervezett ja-
nuári béremelés kapcsán or-

szágos szinten felmérte az 
egyetemek és főiskolák okta-
tói és hallgatói létszámát, a 
bérrendszer'jelenlcgi állapo-
tát, valamint1 az oktatók átlag-
keresetét. Lapunk október 20-
i számában közzétettük a mi-
nisztérium által összesített és 
kiszámított oktatói átlagkere-
seteket. dr. Várkonyi Zoltán, a 
Felsőoktatási Dolgozók Szak-
szervezetének szegedi elnöke 
megkeresésünkre elmondta: 
az ország különböző intézmé-
nyei az átlagkereset kiszámí-
tásánál eltérő fogalomrend-
szert használtak, ennek alap-
ján készültek el a számadatok. 
Félreértésre adott okot, hogy 
a lényeges eltérések ellené-
re az illetményt, a keresetet 
és a jövedelmet sokan pár-
huzamos fogalomként kezel-
ték. 

Az illetménybe tartozik az 
alapilletmény, a keresetkiegé-
szítés, a vezetői, nyelvi, vesz-
élyességi, munkaköri- és más 
pótlékok, valamint a 13. havi 
fizetés. A kereset kategóriájá-
ba tartozik az előzőek mellett 
a jutalom, a túlóra, helyettesí-
tési, készenléti-, ügyeleti díj. 
A helyzetet tovább árnyalja a 
keresettel kiegészülő jövede-
lem fogalma, amelyben a ju-
bileumi jutalom, az étkezési 
költségtérítés, illetve egyéb 
térítések és hozzájárulások is 
benne vannak. A magyar fel-
sőoktatás finanszírozási rend-
szerének az a sajátossága, 
hogy az oktatói alapilletmény 
összegét a különböző pótlé-
kok havi díja sok esetben el-
éri, illetve meghaladja. így 
még az azonos oktatói besoro-
lásban lévők havi nettó jöve-

delme is jelentős eltéréseket 
mutathat. Az szegedi elnök 
elmondta, hogy a minisztéri-
um újravizsgálta az egységes 
és pontosabb átlagkereset ki-
számításának lehetőségét, és 
az ehhez rendelhető új bértáb-
lázatot már elkészítette. 

- Nyugat-európai összeha-
sonlításban a magyar felsőok-
tatásban dolgozó oktatók alap-
bére nagyon alacsony, mind-
össze nyolcada az EU-átlag-
nak, ezért elodázhatatlanná 
vált a bérrendezés - értékelte a 
helyzetet dr. Mészáros Rezső, 
a Szegedi Tudományegyetem 
rektora, a Magyar Rektori 
Konferencia (MRK) elnöke. 
Félő, hogy ha az uniós csatla-
kozás után sem változik a 
helyzet, a magasabb fizetés re-
ményében, a fiatal oktatói ge-
neráció elhagyja a magyar fel-

Megjegyzés: az összegek a vezetői pótlékokat nem tartalmazzák. Forrás: SZTE Gazdasági Igazgatóság 

Kolosváry Bálint jo-
gász születésének 125. 
évforduló ja , Bruckner 
Győző vegyész és Rédei 
László matematikus szü-
letésének századik év-
fordu ló ja a l k a l m á b ó l 
rendezett emlékkiállítást 
a Szegedi Tudománye-
gyetem Egyetemi Könyv-
tára a Dugonics téri köz-
ponti épület első emeleti 
folyosóján. 

Az Évfo rdu lós Emlék-
csarnok k iá l l í t á s - so roza t 
anyaga az Egyetemi Könyv-
tárban található dokumentu-
mokra - könyvekre, fényké-
pekre, újságkivágásokra és 
folyóirat-közleményekre -
t ámaszkod ik . Kolosváry 
Bálint tanulmányait a ko-
lozsvári, a berlini és a pári-
zsi egyetemeken végezte. 
1897-ben a Kolozsvár i 
Egyetemen avatták Sub Aus-
piciis jogtudományi doktor-
rá. Magyar magán jogbó l 
1900-ban lett egyetemi ta-
nár. Kassai és kolozsvár i 
egyetemi tanársága után, az 
egyetem Szegedre kerülése-
kor a Szegedi Ferencz József 
Tudományegyetem Magyar 
Magánjogi Tanszékén okta-
tott és vezette a tanszéket 
1928-ig, ezt követően a Bu-
dapesti Egyetem professzora 
lett . A k iá l l í t áson a pro-

A tárlókban a diákok az egykori tudósok 
fényképeit, kéziratait és publikációit láthatják. 

(Fotó: Schmidt Andrea) 

fesszor könyvei láthatók, va-
lamint az 1926. évi Délma-
gyarország egy cikke, amely 
a dékáni tevékenységéről 
számol be. Bruckner Győző 
1926-ban a Szegedi Ferencz 
József Tudományegyetem I. 
sz. Vegytani In téze tében 
Széki Tibor mellett vállalt 
munkát. 1928-ban kitünte-
téssel avatták doktorrá Sze-
geden. Ezt követően ösztön-
díjasként dolgozott Berlin-
ben és Grazban. Világhírű 
tudósok mellett tanulmá-
nyozta a mikroanal i t ikát . 
Hazatérése után Szegeden 
mikroanalitikus iskolát ala-
pított. A vegyész professzor 
emlékére felállított tárlókban 
az általa írt, és sok kiadást 
megélt Szerves kémia tan-
könyvei, valamint a hazai és 
külföldi folyóiratokban meg-
jelent írásai láthatók. Rédei 
László 1940-ben rendkívüli, 
egy évvel később pedig ren-
des egyetemi tanára lett a 
Szegedi Egyetemnek. Hu-
szonhét éven át vezette elő-
ször a Geometria Tanszéket, 
majd az Algebra és Számel-
méleti Tanszéket. A kiállítá-
son a matemat ikus pro-
fesszor könyvei , tudomá-
nyos közleményei, valamint 
a róla készült fényképek, 
megemlékezések és tanul-
mányok tekinthetők meg. 

L. G. 


