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A diákok továbbra is külön 

Nem épül új egyetemi klub 
A felsőoktatási integ-

ráció kapcsán felmerült a 
gondolat, hogy a Szege-
di Tudományegyetem 
egységes hallgatói klu-
bot hozzon létre, az el-
képzelés azonban mára 
- legalábbis egyelőre -
lekerült a napirendről. A 
fejlesztésekre kapott vi-
lágbanki kölcsön felosz-
tásakor a diákképviselet 
belátta, fontosabb fel-
adatok is vannak egy 
klub fe lépítésénél . Ez 
azonban nem jelenti azt, 
hogy a hallgatók végleg 
lemondtak volna a nagy 
egyetemi klubról. 

Idén nyáron kibővítik és 
felújít ják a Szegedi Tudo-
mányegyetem tanárképző 
főiskolai karának klubját. A 
főépület alagsorában lévő 
Tamási Áron Klub (TÁK) 
ezáltal több mint kétszer ak-
kora lesz, mint most. A ko-
rábban is a klubhoz tartozó 
nagyteremben jelenleg mű-
ködő hallgatói boltot és karri-
erirodát az alagsor másik ré-
szébe költöztetik. A felújítás 
költségeit a kar fizeti, a be-
rendezéseket pedig a Főis-
kolások a Szegedi Univer-
sitasban Alapítvány szerzi 
be. 

- Szeretnénk életet csihol-
ni a TÁK-ba, mivel az egye-
temi integráció során nem 
jött létre olyan klub, amelyet 
a főiskolások is magukénak 
érezhetnek - indokolja a ter-
veket Döhör András, a tanár-
képző főiskolai kar hallgatói 
önkormányzatának elnöke. 
Elképzelések ugyan születtek 
a Szegedi Tudományegyetem 
egységes klubjának létreho-
zásáról, ezek azonban - leg-
alábbis egyelőre - lekerültek 
a napirendről. Jancsák Csa-

Domaszéki 
kábe lek 

Munkatársunktál 
A legutóbbi domaszéki fa-

lugyűlésen szóba került a ká-
beltelevíziós rendszer kiépí-
tése. Az elképzelések szerint 
a közeljövőben a falu belte-
rületén fogni lehelne több 
műholdas csatornát is. Az 
önkormányzat által adott tér-
képvázlat alapján a Kábel-2 
Bt. becsült számításokat vég-
zett a kivi telezés várható 
költségeiről. A 16 csatornás 
fejállomás közel 4 millió fo-
rintba kerül. Többek között 
nézhető lesz Domaszéken a 
magyar programok mellett a 
Viva. a CNN, az RTL2, a 
VOX és az olasz tévé is. A 
kábelek, erősítők és egyéb 
műszaki berendezések fel-
szerelése 6,8 millió, a tervek 
engedélyezése pedig 1,2 mil-
lió forint lenne. Ehhez jönne 
még a közel 1,4 millió forin-
tos szerelés is, így összesen 
13,4 millió forintért nézhet-
nék a domaszékiek a műhol-
das programokat. Háromszáz 
lakás esetén 20 ezer forint az 
egyéni rész, de ez 400 csatla-
kozó esetén már háromezer-
rel csökkenne. 

Állomásfőnök: 
Darvas Tibor 
Tegnapi lapunk megyei 

hóhelyzetéről szóló cikké-
ben sajnálatos módon „elír-
tuk" a MÁV Rt. Szeged Sze-
mélypályaudvar irányítójá-
nak nevét. Az állomásfőnö-
köt Darvas Tibornak hívják. 
Tőle és olvasóinktól szíves 
elnézést kérünk. 

Az egyetemi szórakozóhelyek szűkösnek bizonyulnak a diákok számára. 
A JATE-klub bővítése megoldaná a helyhiányt? (Fotó: Miskolczi Róbert) 

ha, az egyetem hallgatói ön-
kormányzatának elnöke ezt 
azzal magyarázza, hogy az 
integrációs fejlesztésekre ka-
pott világbanki kölcsön fe-
losztásakor a diákképviselet 
belátta, fontosabb feladatok 
is vannak egy hallgatói klub 
felépítésénél. Még akkor is, 
ha a ma működő hagyomá-
nyos egyetemi klubok szű-
kösnek bizonyulnak a szóra-
kozni vágyó diákok számá-
ra. 

A JATE-klub nagyterme 
legfeljebb háromszáz fő be-
fogadására képes, s a SZO-

TE-klubba sem fér be ennél 
több diák egyszerre. S az 
csak a probléma egyik része, 
hogy az említett számhoz ké-
pest huszonötször több nap-
pali tagozatos hallgató tanul 
Szegeden, igaz, sokan betér-
nek az egyetemhez nem 
kötődő városi szórakozóhe-
lyekre is. A másik gond vi-
szont az, hogy a nagyobb te-
ret igénylő események - pél-
dául kari napok, gólyabálak, 
állásbörzék, s különféle kon-
ferenciák - megrendezésére 
egyik egyetemi klub sem al-
kalmas. Tóth Attila, a JATE-

klub vezetője úgy véli , 
elsősorban ez utóbbi miatt 
tartaná érdemesnek egységes 
hallgatói klub létrehozását, 
ám ennek több százmillió fo-
rintos építési költsége szerin-
te kétségessé teszi, hogy az 
elképzelés rövid időn belül 
megvalósuljon. A klubvezető 
azt sem tartja minden igényt 
kielégítő megoldásnak, ha a 
szórakozóhely jelenlegi terü-
lete kibővülne azokkal a pin-
cebeli helyiségekkel, ame-
lyeket a majdani Ady téri ta-
nulmányi centrumba költöző 
könyvtár hátrahagy az egye-

Dorozsmai nagybani piaci árak 
(Február 27.) 

Termény Ar Termény Ar 

Alma 35-45 Ft/kg Kínai kel 70 Ft/kg 
Ananász 400 Fl/db Kiwi 180 Ft/kg 
Banán 188 Ft/kg Körte 220-230 Ft/kg 
Burgonya 43 Ft/kg Lilahagyma 80 Ft/kg 
Cékla 80 Ft/kg Narancs 120-190 Ft/kg 
Citrom 180-200 Ft/kg Mandarin 230-300 Ft/kg 
Csemcgchagyma 40-60 Ft/cs Máka 560 Ft/kg 
Datolya 120 Ft/dob. Paprika (TV) 70-100 Ft/db 
Dióbél 800 Ft/kg Paprika (hegyes, erős) 50-80 Ft/db 
Fokhagyma 280-330 Ft/kg Paradicsom 400 Ft/kg 
Füge 130 Ft/dob. Retek 15-40 Ft/cs 
Gesztenye 350-400 Ft/kg Saláta 50 Ft/db 
Gomba 320-350 Ft/kg Sárgadinnye 1050 Ft/db 
Görögdinnye 400 Ft/kg Sárgarépa 70-80 Ft/kg 
Gyökér 125 Ft/cs Sóska 250 Ft/kg 
Karalábé (régi) 20 Ft/db Spenót 250 Ft/kg 
Karalábé (új) 70 Ft/db Szőlő 900 Ft/kg 
Karfiol 170-190 Ft/kg Tojás 16-18 Ft/db 
Káposzta 15 Ft/kg Uborka (kígyó) 240 Ft/kg 
Kelbimbó 170 Ft/kg Vöröshagyma 52 Ft/kg 
Kelkáposzta 40 Ft/kg Zeller 30-60 Ft/db 

tem Dugonics téri központi 
épületében. Ezek a termek is 
csak a kisebb létszámú ren-
dezvényeknek adhatnának 
otthont, s meg sem közelíte-
nék a debreceni vagy a pécsi 
egyetemi klub méreteit. A 
debreceni „Lovardában" 
ugyanis három-négyezer di-
ák is szórakozhat egyszerre. 
Tóth Att i la úgy véLi, a 
könyvtár olvasótermeinek 
bevonásával lehetne a nagy 
létszámú rendezvényeknek is 
helyet biztosí tani . A pin-
céből a felső szintekre való 
terjeszkedést szorgalmazza 
Jancsák Csaba HÖK-elnök 
is, aki szerint ezáltal olyan 
kulturális centrum jöhetne 
létre, amely már lehetővé 
tenné gólyabálak és nagyobb 
konferenciák megrendezését. 
Ezek mellett azonban helyet 
adnának a kevesebb hallgatót 
vonzó egyetemi színházi 
előadásoknak, és szakestek-
nek is. 

A reménytelibb elképzelé-
sekkel szemben Döbör And-
rás úgy véli, jó néhány évre 
elúszot t az összegyetemi 
klub lé t rehozásának le-
hetősége azzal, hogy a világ-
banki kölcsönből semmit 
nem költenek erre a célra. 
Vannak olyanok is, akik nem 
látják szükségét egy ilyen 
szórakozóhely kialakításá-
nak. Gerzanics Miklós, a 
SZOTE-klub vezetője azzal 
érvel, az egyes karok még az 
integráció után is élesen el-
különülnek abból a szem-
pontból, hogy az oda járó 
diákok milyen zenei stílust, 
szórakozási formát kedvel-
nek. Ez pedig alátámasztja, 
hogy szükség van a más-más 
igényeket kielégítő klubok 
megtartására. 

Hegedűs Szabolcs 

Zákányszéki 
társulások 

Munkatársunktól 
A zákányszéki önkormány-

zat a kötelező feladatainak 
egy részét más településekkel 
való együttműködési megál-
lapodás alapján vagy társulás-
ban látja el. Az építésügyi fel-
adatokat Mórahalommal kö-
zösen végzik. Öttömössel 
együtt látják el a gyógypeda-
gógiai munkákat . A vízi-
közművet tizenegy település 
közösen üzemelteti. A család-
segítő és gyermekjóléti szol-
gáltatás feladatait Ülléssel 
együtt látják el. A pénzügyi és 
gazdasági ellenőrzéseket pe-
dig a térség tizenöt önkor-
mányzata által kötött társulás 
látja el. 
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Volkswagen Classic HUF 
430 0 0 0 forint árkedvezménnyel. Német autó, magyar ár. 

• Klasszikus limuzin, új belső tér. Volkswagen Classic HUF 430 000 

Ft árelőnnyel, az extrák széles választékával és 455 l-es csomag-

térrel várja ö n t márkakereskedésünkben. 

« Vezető- és u tasoldal i légzsák 

• Szervokormány 
• "Alfa„-rádió 4 hangszóróva l , 

t e t ő a n t e n n á v a l 

• Magasságállítható kormányoszlop 

• Elektronikus indf tásb lokkoló 

> ISOFIX előkészí tés 

(biztonsági gyermekülés-

rögzítési pon t ) 

> F o r d u l a t s z á m m é r ő 

> Zöld h ő v é d ő üvegezés 

. Pó t fék lámpa 

V o l k s w a g e n Classic HUF 

Az Ö n V o l k s w a g e n - m á r k a k e r e s k e d ő j e : Porsche Szeged 
6725 Szeged, Sárosi u. 11. Tel.: 62/486-911, Fax: 62/493-368 

E-mail: vw@porscheszeged.hu 

1.4 16V 75IJJ. motor esetén. Az árkedvezmény ménéke motortípus szerint változhat, és az 1.4 60 LE, 1.4 16V 75 LE és az 1.9 LE SDI-re vonatkozik. 
Az akció korlátozott darabszámú gépkocsira érvényes és 2001. február 1-től kötött szerződésekre vonatkozik. 

Tudománytörténeti kiállítás 

Évfordulós 
emlékcsarnok 

A Szegedi Tudomány-
egyetem könyvtára az 
évfordulós emlékcsarnok 
kiállitás-sorozat kereté-
ben a héten három pro-
fesszor emlékére rende-
zett kiállítást: Herrmann 
Antal etnográfusra, Hor-
váth Imre biológusra, va-
lamint Horusitzky Ferenc 
geológusra dr. Szentir-
mai László c. főigazgató 
és dr. Juhász Antal egye-
temi tanár emlékezett. A 
kiállítási anyag javarészt 
a neves tudósok könyve-
it, tudományos publiká-
cióit, fotókat és karikatú-
rákat tartalmaz. A tárlat 
a Dugonics téri központi 
épület I. emeleti folyosó-
ján április 30-áig tekint-
hető meg. 

A százötven éve született 
Herrmann Antal etnográfus 
volt az első magyar egyetemi 
tanár, aki tudományos szin-
ten foglalkozott a néprajzzal. 
Tanítványa volt többek kö-
zött Bálint Sándor és József 
Attila is. Herrmann pro-
fesszor a XIX. század végén 
úttörő szerepet vállalt a hazai 
cigánykutatásban is, később a 
Cigánykutatók Nemzetközi 
Társaságának főtitkára lett. 
Kutatómunkájában elsősor-
ban az erdélyi népéletet ta-
nulmányozta, valamint élet-
művének maradandó értéke a 
magyar és a kárpát-medencei 
néprajzi kutatások intézmé-
nyi keretének megteremtése 
volt. A kiállításon többek kö-
zött a néprajztudós hagyaté-
kának dokumentumai látha-
tók: megtekinthető a Ma-
gyarországi Néprajzi Társa-

ság 1889-es alapító okirata, a 
taggyűjtőlap, és a professzor 
kéziratában a társaság alap-
szabálya. A tudós közlemé-
nyei és főbb művei képezik a 
kiállítási anyag jelentősebb 
részét, így az igényes kiadású 
„Az Osztrák-Magyar Monar-
chia írásban és képekben" 
című kiadvány, valamint a 
„A Hegyek Kultusza" című 
1893-ban Kolozsváron kia-
dott mű. Az általa útjára indí-
tott Ethnographia című fo-
lyóirat, valamint róla készí-
tett karikatúrák és fényképek 
színesítik az alakját és mun-
kásságát megidéző tárlatot. A 
kiállításon bemutatott másik 
professzor a hetvenöt éve 
született Horváth Imre bioló-
gus, aki az egyetem éghajlat-
tani, valamint a növénytani 
tanszékén dolgozott, ez utób-
bit 1965-től 79-ig vezette. A 
tárlókban láthatók tudomá-
nyos közleményei, tanulmá-
nyai, valamint doktori érteke-
zése a fény színkép összeté-
telének növényökológiai sze-
repéről. Harmadikként, szü-
letésének századik évforduló-
ján Horusitzky Ferenc geoló-
gusra emlékeznek, aki 1946-
tól 1950-ig vezette a földtani 
tanszéket. A professzor főbb 
kutatási területe a történeti 
földtan, rétegtan, valamint 
Magyarország földtana volt. 
^'gyűjteményben válogatást 
láthatunk tudományos közle-
ményeiből és könyveiből. így 
a Magyar Királyi Földtani In-
tézet évi jelentését 1933-35 
évekről, illetve az 1930-as 
kiadású „Ásványtan és Föld-
tan" című munkáját. 

Lévay Gizel la 

Matrica és járatszám 
Munkatársunktól 

Lapunk Csörög rovatában 
szóvá tették, hogy néhány 
trolibusz hátsó járatszámát 
eltakarják a szélvédőre ra-
gasztot t r ek lámmat r i cák . 
Szélpál Gábor, a Szegedi 
Közlekedési Társaság kö-
zönségkapcsolati irodave-

zetője lapunk, s az utasok tá-
jékoztatására elmondta: a ré-
gi reklámok a hirdetővel kö-
tött szerződés lejártáig ma-
radnak a helyükön. Az új 
hirdetések elhelyezésénél 
ügyelnek arra, hogy a kocsik 
hátsó járatszáma is jól látha-
tó legyen. 

( NISSAN J 

www.nissan.hu 
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500 000 Ft (min. 15%) kezdő befizetéssel2DL_ 
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Ajánlott kenőanyag: 

Ragaszkodjon a leghosszabb garanciaidőhöz is! 

G E M M A X - A U T Ó KFT. 
Szeged, Dorozsmai út 6 . , Telefon: 62 /474 -433 
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