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Egyetemi esetek 
és politikusok 
Egyetemi vezetők nem találnak 
kivetnivalót abban, hogy Kövér 
László, a Fidesz alelnöke hétfőn 
előadást tarthatott a tanárkép-
ző főiskolán. Indoklásuk sze-
rint ugyanis Kövér nem párt-
politikusként fogadta el a törté-
nelem szakos hallgatók meghí-
vását. A rendezvénysorozatra 
Kövér Lászlót követően a tervek 
szerint Pozsgay Imrét is meg-
hívják. A hallgatói önkormány-
zat vezetője szerint nem lehet 
minden, a politikához kapcso-
lódó kezdeményezést kitiltani a 
felsőoktatási intézményekből. 

- Az egyetem mindenképpen 
törekszik a politikai semleges-
ség megtartására, ám a világtól 
elzárkózni nem lehet - nyilat-
kozta Szabó Imre, a Szegedi Tu-
dományegyetem főtitkára. Sza-
bó azzal kapcsolatban jelentette 
ki a fentieket, hogy hétfőn a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főisko-
la hallgatói önkormányzata meg-
hívására az intézmény Tamási 
Áron Klubjában tartott előadást 
Kövér László, a Fidesz-MPP ügy-
vezető alelnöke. A főtitkár hang-
súlyozta, az ellen nincs kifogása, 
hogy Kövér az egyetemi épület-
ben találkozott a hallgatókkal, 
pedig korábban azt nyilatkozta 
lapunknak, hogy politikai fórum-
nak csak úgy ad helyet az SZTE, 
ha a meghatározó politikai pár-
tok együtt képviseltethetik ma-
gukat. Szabó nem látott ellent-
mondást az „engedély" és koráb-
bi nyilatkozata között, hiszen, 
mint mondta, információi szerint 
Kövér nem pártpolitikusként, ha-
nem országgyűlési képviselőként 
vett részt a rendezvényen. Az 
egyetem főtitkára megjegyezte: 
ilyen esetben a szónoknak is fé-
keznie kell magát, hogy megőriz-

ze a rendezvény pártsemlegessé-
gét. 

- A Tamási Áron Klub nem 
tartozik szervesen a főiskolához, 
autonómiával bír - hangsúlyoz-
ta Galambos Gábor. A JGYTF 
főigazgatója elmondta, a főisko-
lai hallgatói önkormányzat ve-
zetője, Döbör András tájékoztat-
ta a rendezvényről, amelyet töb-
bek között azért engedélyezett, 
mert a HÖK elképzelései szerint 
a rendezvénysorozat meghívottai 
között lesz a jövőben más politi-
kai erő képviselője is, például 
Pozsgay Imre. 

- A főiskola történelem szakos 
hallgatóiból álló öntevékeny cso-
port meghívására tartott előadást 
Kövér László - tudtuk meg Jan-
csák Csabától, az SZTE hallgatói 
önkormányzatának vezetőjétől. 
Kövér a „Fiatalok mint a történe-
lem szereplői" című előadás-so-
rozat egyik meghívottjaként ér-
kezett Szegedre. Jancsák Csaba 
elmondta, tudomása szerint ko-
rábban más történelmi korok sze-
replői is megszólaltak már a so-
rozat rendezvényein, elfogadva 
a történészhallgatók meghívását. 
A HÖK elnök leszögezte: a hall-
gatói önkormányzat feladata, 
hogy minden, a hallgatóktól in-
duló értékes kezdeményezést fel-
karoljon, lehetőségei szerint tá-
mogasson. 

- Egyszerű lenne úgy kivédeni 
a támadásokat, hogy minden, a 
politikához valamilyen módon 
kötődő rendezvényt kitiltanának 
a felsőoktatási intézményekből, 
ahogy tehetnénk ezt a sporthoz, 
irodalomhoz, művészethez kap-
csolódó eseményekkel is. Mond-
ván: a semmi ellen senkinek nem 
lehet kifogása. Ez azonban nem 
megoldás - vélekedett Jancsák. 

KÉRI BARNABÁS 

Sportcsarnokot avattak a volt laktanyában 

A pályák - majd tavasszal 
Elkészült a leendő egyetemi 
sportcentrum első létesítménye, 
a kct hónap alatt felújított sport-
csarnok, amelyet tegnap avattak 
fel a volt Kossuth laktanyában. 
Az építkezés a szabadtéri pályák 
kialakításával folytatódik, de a 
következő szemesztertől már itt 
tartják a hallgatók teniszoktatá-
sát. 

A szegedi felsőoktatás fejlesztési 
programjának az Ady téri könyv-
tár felépítésén kívüli másik beru-
házása egy olyan sportközpont lét-
rehozása, amely a jövőben helyet-
tesítheti az új bibliotéka számára 
kiszemelt helyen elterülő sportpá-
lyákat. A központot az egykori Kos-
suth laktanyában alakítják ki, 
amelynek területéből hét hektárt 
birtokol az egyetem. A beruházás 
első lépéseként a 485 négyzetmé-
ter alapterületű sportcsarnok fel-
újításához fogtak hozzá szeptem-
ber közepén. A csarnok ünne-
pélyes avatására tegnap Szegedre 
érkezett Béres István, a felsőokta-
tási beruházások kormánybizto-
sa. Az egyetemi és főiskolai fej-
lesztésekre közel 45 milliárd fo-
rintot különítettek el, amelyből a 
Szegedi Tudományegyetem 188 
milliót kapott az új sportközpont 
létrehozására. 

A központ nemrég megválasz-
tott vezetője, Szabó József lapunk-
nak elmondta, hogy a felújított 
csarnokban kosár- és röplabdapá-
lyát festettek fel, de a terem alkal-
mas teniszezésre és tollaslabdá-
zásra is. A kézilabdapályához vi-
szont nincs benne elég hely, így 
ezt a sportágat szabadtéren lehet 
majd űzni. A teremhez szekré-
nyekkel felszerelt öltöző, valamint 
zuhanyozó tartozik. 

Az új sportcsarnokban februártól már teniszórákat tartanak a hallgatóknak. 

Szabó József azt is elmondta, 
hogy a sportcsarnokot a teljes köz-
pont átadásáig, vagyis jövő tavaszig 
teniszezésre használják, mivel eze-
ken a foglalkozásokon nem sok 
hallgató vesz részt, így kevésbé za-
varják a szabadban folytatódó épít-
kezést. A csarnokot övező terüle-
ten a volt legénységi és tiszti étkez-
dében egy kisebb tornatermet és 

tanszéki irodákat hoznak létre, a 
szabadban pedig négy, aszfalttal 
borított kézilabda-, két műanyag 
borítású teniszpályát, valamint egy 
szintén műanyaggal fedett kosár-
labdapályát alakítanak ki. Igaz 
ugyan, hogy az Ady téri pályákat 
körbeölelő háromszáz méteres fu-
tópálya helyett nem épül másik, de 
- Szabó József szerint - a tanárkép-

Fotó: Karnok Csaba 

ző főiskolai kar közelben lévő fu-
tópályája ki tudja majd elégíteni az 
erre vonatkozó igényeket. A köz-
pont vezetője egyébként is éssze-
rűnek tartaná, ha az egyetem sport-
létesítményeit a karok hallgatói és 
oktatói közösen, a foglalkozáso-
kat és rendezvényeket egymással 
összehangolva használnák. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

Központosítják a testnevelést a szegedi felsőoktatásban 

Nem lesz elbocsátás 
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) tanácsa leg-
utóbbi, múlt heti ülésén döntést hozott az egységes, 
a karok testnevelési tanszékeit integráló egyetemi 
sportközpont létrehozásáról. A központ vezetésével 
Szabó Józsefet, a volt JATE-karok testnevelési tanszék-
vezetőjét bízták meg. Az ő feladata az egyetemi test-
nevelés és sporttevékenység integrációjára, valamint 
az új egység működésére, gazdálkodására vonatkozó 
koncepció kidolgozása. 

Az SZTE a nappali tagozatos hallgatók számára az 
első négy félévben heti két kötelező testnevelés órát 
ír elő. Ez félévenként 15 ezer órát és - 30 fős csopor-
tokat feltételezve - 500 foglalkozást jelent. E szá-
mok tükrében a testnevelés órák vezetéséhez 23 ok-
tatóra van szükség, ez, ha nem is a jelenlegi kari 
elosztásban, de megfelel a mostani testnevelő taná-
ri létszámnak, elbocsátások tehát az összevonások mi-
att nem várhatók. A testnevelés órákat alapvetően 
az SZTE Hattyas sori, a volt Kossuth laktanya terü-
letén kialakítandó sportcentrumban tartanák (en-
nek első egységét adták át tegnap). A jelenlegi elkép-
zelések szerint a létesítmény működési költségeit és 

az oktatók bérét a karok fizetnék az első és másodé-
ves hallgatói létszámok arányában, kivéve a hódme-
zővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolai Kart, melynek 
részvétele az integrált testnevelés-oktatásban a távol-
ság miatt irreális. A sportcentrum tervezett, jövő 
májusi átadása után elsőként a volt JATE testneve-
lési tanszékét kellene áttelepíteni, de még ugyanab-
ban az évben meg kellene oldani a volt SZOTE át-
költöztetését is. Ennek feltétele a gyógytornászkép-
zés leválasztása az általános egyetemi testnevelésről: 
vagy szaktanszékhez, vagy a testnevelés szakos kép-
zéshez lehet kapcsolni ezt az oktatást. 

Ezt követően érdemes lenne megvizsgálni annak le-
hetőségét, hogy a sportcentrumba költöztetett egysé-
gek és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
(JGYTF) közösen használnák mind a Hattyas sori lé-
tesítményeket, mind a JGYTF közelben lévő, Topo-
lya sori sportcsarnokát. Ez az együttműködés nagy ka-
pacitású sportközpont létrejöttét jelentené, mely a hall-
gatóknak széles körű szolgáltatást kínálhatna a test-
nevelés, sport és rekreáció terén. 

KECZER GABRIELLA 

HÍREK 

BABOSOK A DOM TEREN 
A karácsonyi ünnepi hetek ren-
dezvényeként ma 15 órától a Tö-
mörkény Gimnázium és Szakkö-
zépiskola Betlehemes előadása, 
15.30-tól Ivánovics Tünde, szege-
di népdalénekes előadása, 17 órá-
tól a Cuháré Bábműhely betlehe-
mes bábelőadása, 18 órától pedig 
vers- és prózafelolvasás várja a 
Dóm térre látogatókat. 

NÉMETH LÁSZLÓ-EST 
Az „Ötágú Síp" Kulturál is 

Egyesület Németh László: „A 
minőség forradalma" címmel 
tart estet a Milleniumi Kávéház 
klubtermében (Szeged, Dugonics 
tér 2.) december 5-én 18 órakor. 
Előadást tart Bíró Zoltán iroda-
lomtörténész. Közreműködnek a 
Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola irodalmi színpadának tag-
jai: Lőrincz Gabriella, Márta At-
tila és Vass Edit. 

Induló műanyag-
fröccsöntő üzemi 

gyártás 
megszervezésére 

és irányítására 
keresünk agilis, 
érettségizett, 

gyakorlattal rendelkező 

ÜZEM-
VEZETŐT 

Alapfokú németnyelv-
tudás előnyt jelent. 

Jelentkezéseket rövid 
szakmai önéletrajzzal 

„Polikarbonát 
010964494" jeligére 

kérjük leadni 
a Sajtóházba. 

CUKRÁSZDA 
Minden gyermek várva vár... 

Mi pedig a gyermekeket 
várjuk december 6-án! 

MIKULÁS-NAP 
a Kálvária Cukrászdában 

Láthattok 
hóembert, télapót, csizmát, 

sípályát és karácsonyfát 

tortából! 

Kaphattok ajándékot! 
Tel.: 62/443-884 

Szeged, Kálvária tér 32. 

RENAULT thedit^ 

Szép választás! 

Renault Thalia Look. t imitált pőldúnystómú modell fejlett öépérTékkel. Stílus cso-
mag - duplaoptíkás fényszórók és ködfényszórók. Sarki fény, hologramm szürke, 
éjkék illetve cseresznyepiros metálfényezés" és különleges üléshuzat. lépcsőshátú 
forma, 510 literes csomagtér, vezető- és utasoldali légzsák, szervokormány, 
12 évre szóló átrozsdásodás elleni garancia, 14" kerekek, színre fújt lökhárítók 
és 1.4-es, 75 lóerős motor. Várjuk márkakereskedésünkben! WWW.renault.hu 
•Szinváiasztctunk a tósdf t erejéig érvényes. 

Molnár Autóház Kft. 
6728 Szeged, Dorozsmai üt B. 

Telefon: 62/420-062, Fax: 62/420-237 

Hogyan fogadják a pártok képviselőit! 

Pécsett ragaszkodnak 
a semlegességhez 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A parlamenti választásokkal kap-
csolatos egyetemi szabályokról 
körlevelet tett közzé a Pécsi Tu-
dományegyetem rektora. Tóth 
fózsef a dokumentumban leszö-
gezte: az egyetemi intézmények 
a választások befejezéséig teljes 
pártatlanságot kötelesek tanúsí-
tani, és kötelesek elzárkózni min-
den, a választáson induló sze-
mélyhez és párthoz kötődő poli-
tikai rendezvénytől. 

A választások időszakában tar-
tózkodni kell pártpolitikus vagy 
egyéb személy olyan oktatási cé-
lú szerepeltetésétől, amely poli-
tikai propaganda kifejtésére is 
alkalmas lehet. 

NONSTOP 
HIRDETÉS-
F E L V É T E L 

TELEFONON 

5000 Ft értékhatárig 
18 órától 

reggel 8 óráig üzenetrögzítő 

62/567-835 

Amennyiben az adott képzés 
tematikája ilyen személyek sze-
replését írja elő, gondoskodni kell 
az oktatás szakmai jellegének 
megőrzéséről és a paritásos elv 
biztosításáról. 

Annak érdekében, hogy az 
egyetemi ifjúság politikai szerep-
lőkkel kulturált és szervezett kö-
rülmények között találkozhas-
son, valamennyi, országgyűlési 
frakcióval rendelkező párt éven-
te egy alkalommal kibérelheti a 
közvetlen oktatási egységhez 
nem kapcsolódó Pécsi Egyetemi 
Klub (PEK) nagytermét és egy al-
kalommal bérleti díj nélkül, fó-
rumszerű rendezvényt tarthat a 
Pécsi Egyetemi Klub (PEK) ká-
vézójában. 

BÉKÉSCSABA, 
Andróssy út 53. szóm 
alatti áruházunkban 
(SPAR ÁRUHÁZ) 

1500 m !-es üzlethelyiség 
egyben vagy felosztva 

k i a d ó . 
Érdeklődni : Sz igma Rt., 

K i skunfé legyháza , 

(76) 461-177 

DÉLMAGYARORSZÁG Kft. 

& B O U N T Y PUB 

Kávé-kupon 
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