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Berta Árpád szerint egyes bölcsész szakok elhalhatnak 

Változtatni a képzésen Jegyvásárlás konténerből 

Megszépül, korszerűsödik az épület. Az utasoktól türelmet kérnek. Fotó: Miskolczi Róbert 

Folytatás az 1. oldalról 

A Nagyállomás felújítására pályázó, beküldött 
munkák közül a szegedi HVT Építész Iroda Bt. ter-
veit találták a legjobbnak. A Hajós Tibor vezetésé-
vel dolgozó építész csoport tavaly nyáron készítette 
el a kiviteli terveket, amelyeket a polgármesteri hi-
vatal jóváhagyása után a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal bírál majd el - a Nagyállomást ugyanis 
időközben műemlékké nyilvánították. (A MAV 
már 1987-ben a vasúti műemlékek közé sorolta az 
épületet. | 

A tatarozás során eredeti, vagyis 1902-es álla-
potának megfelelően állítják helyre az állomás 
homlokzatát, pénztárcsarnokát, díszlépcsőit és 
galériáját. Megváltozik viszont a belső terek 

alaprajza: a központi váróteremben üzleteket, 
utazási irodákat rendeznek be. A jelenlegi „kul-
túrváró" kereskedelmi-szolgálgató utascentrum-
má alakul. Az ét termet is várócsarnokká alakít-
ják, a dohányosok pedig csak a peronon gyújt-
ha tnak rá. 

A jelenlegi kijárati lépcsőház derékszögben ka-
nyarodó lépcsője helyett egyenes följáró vezet majd 
a peronra, ahová mozgólépcsőn juthatunk föl. A fő-
épület és a posta közé utóbb épített, acélportálos ét-
kezde étteremmé alakul, külsejét pedig a főépület 
megjelenéséhez igazítják. 

Kaposvári Péter igazgatóhelyettes tájékoztatása 
szerint a Nagyállomás fölújítása még ebben az év-
ben elkezdődik. 

NY. P. 

Összeférhetetlenségi vittek ajándékba a babának 

ügyek a bíróságon Meglátogatták Gézát 
Több városi, illetve falusi önkor-
mányzatba beválasztott képvi-
selő estében is összeférhetetlen-
séget állapított meg az elmúlt 
hetekben a Csongrád Megyei Bí-
róság. Az érintettek méltányta-
lannak tartották a döntést. 

Samu Ágoston hódmezővásárhe-
lyi vállalkozó, Sebestyén Balázs 
zákányszéki, Baláspiri Csaba 
csanyteleki, Hegyi György ma-
roslelei és AbJul Rahim mind-
szenti orvos. Ók azok az önkor-
mányzatba beválasztott képvise-
lők, akiknél összeférhetetlensé-
get állapított meg a bíróság. 

Közülük négyről a képvise-
lő-testület mondta ki, hogy nem 
politizálhatnak városuk, közsé-
gük vezetésben, míg Hegyi 
György esetében az önkormány-
zat úgy vélte, nincs összeférhe-
tetlenség. Am ezt egészen más-
képp látta a Csongrád Megyei 
Közigazgatási Hivatal, amely a 
Csongrád Megyei Bírósághoz for-
dult, amely végül is kimondta az 
összeférhetetlenséget. Az érde-
keltek méltánytalannak találták 
ezt a döntést, s volt köztük olyan 
is (Baláspiri Csaba), aki azzal vá-
dolta meg a bíróságot, hogy poli-
tikai indíttatású döntést hozott. 

Kasza Ferenc, a Csongrád Me-
gyei Bíróság elnökhelyettese 
nem érti, miért a felháborodás . 

- A helyi önkormányzati kép-
viselők jogállásáról született 
2000. évi XCVl-os törvény 5. pa-

ragrafusa kimondja, nem lehet 
önkormányzati képviselő az, aki, 
illetve akinek a személyes közre-
működésével működő gazdasági 
társaság önkormányzati felada-
tot a képviselő-testülettel vagy a 
képviselő-testület szervével kö-
tött vállalkozási (megbízási) 
szerződés vagy munkaszerződés 
alapján lát el - idézte a törvényt 
szakszerűen Kasza Ferenc. 

- A vizsgált ügyekben egyértel-
műen kiderült, hogy a képviselő-
nek választottak vállalkozása e 
törvény hatálya alá esik, s nagy-
ban függ az önkormányzati dön-
tésektől. Például olyan vállalko-
zói szerződéssel is találkoztunk, 
amelyben az orvosi rendelők kar-
bantartáshoz, nagyobb léptékű 
felújításához nyújt pénzbeli tá-
mogatást a önkormányzat. 

Ezért aztán egyértelmű, hogy 
nem lehetnek olyan testület-
nek a tagjai az érintett orvo-
sok, amely befolyásolhatja e 
szerződések megkötését, mó-
dosítását. Az a vád, miszerint 
politikai indít tatású döntés 
született volna, teljesen alap-
talan. Egyrészt azért, mert a 
bíróság független, vagyis nem 
politizál, másrészt a hozzánk 
el jut ta tot t iratokból még csak 
az sem derül ki, milyen pártál-
lású, netán független-e az ösz-
szeférhetetlenségi ügyben 
érintet t személy - összegezte 
véleményét Kasza Ferenc. 

BÁTYI ZOLTÁN 

A baksi Molnár család a hét 
végén meglátogatta az újszegedi 
gyermekkórházban Mátyás Gé-
zát, akit kedd éjjel találtak há-
zuk teraszán, a küszöb előtt. 

Csörgő, műanyag kiscica és két 
pár zokni. Ez volt az ötnapos 
kisbaba, Mátyás Géza élete első 
ajándéka. A meglepetéseket a 
Molnár család vitte a kisfiúnak. 
Lapunkban megírtuk, hogy 
kedd éjjel újszülöttet talált egy 
baksi asszony házuk teraszán, a 
küszöb előtt. A kisfiú Molnár 
Ferencinek köszönheti életét. 

Folytatás az 1. oldalról 

- Teljesen érthetetlen a szabályo-
zás - magyarázta a dékán. - Ma-
gyar szakot is lehet párosítás nél-
kül végezni, ott még sincs ilyen 
megkötés. 

A kar vezetője hozzátette: az 
általa említett problémák nem 
egyedi, szegedi jelenségek, kollé-
gái is hasonló tapasztalatokról 
számoltak be az értekezleten. 

A frissen bevezetett kredit-
rendszer sem működik még zök-
kenőmentesen. - Nemcsak a 
hallgatók, az oktatók is jelezték, 
hogy nincs igazán átgondolva a 
kreditesítés. Nem egy esetben a 
szakhoz képest alacsony a szakos 
órák kreditpontja, eközben irreá-
lisan magas az úgynevezett álta-
lánosan művelő, közismereti 
tárgyaké. Ez oktatásszervezési 
szempontból is gondot jelent -
sorolta a problémákat Berta Ár-
pád. 

A dékán szerint az Oktatási 
Minisztérium (OM) elfogadta a 
kritikákat, észrevételeket, és 
megvan a tárcában a hajlandóság 
arra, hogy korrigálja az említett 
hibákat. Sipos János közoktatá-
sért felelős helyettes államtitkár, 
valamint a felsőoktatási főosz-
tály vezető munkatársai által 
képviselt minisztérium és a dé-
káni kollégium között abban 
nincs még egyetértés, hogy a 
problémákat rohamléptekben 
kell megoldani vagy folyamato-
san beépítve a törvényi szabályo-
zásba. Az OM képviselői jelez-
ték, hogy az európai uniós csatla-
kozás miatt az egész felsőokta-
tást át kell alakítani, ezért sze-
rintünk bölcsebb volna fontolva 

Ha az asszony nem ébred fel a 
sírásra, a kisbaba megfagyott 
volna. A kisfiút a szegedi gyer-
mekklinikára, később a gyer-' 
mekkórházba szállították. Je-
lenleg ott ápolják. 

Molnárék arra gondoltak, ma-
gukhoz veszik az árván maradt 
pici fiút. - Nem tudtam, hogy a 
szív vagy az ész döntsön - mesél-
te szombaton Molnárné Kati. -
Mi már felneveltünk négy gyere-
ket. A kis Gézának olyan család-
hoz kell kerülnie, akinek nem le-
het gyermeke - mesélte az asz-
szony, akit négy gyermeke és leg-

haladni ezekben a kérdésekben. 
Berta hozzátette: a dékáni kollé-
gium még nem tett le a kérdés 
gyors rendezéséről. 

Az emelt szintű érettségi beve-
zetése és az ezzel párhuzamosan 
átalakuló felvételi rendszer előre 
nem problémáinak a megvitatá-
sa is fontos napirendi pont volt. 
- Aggódunk az emelt szintű 
érettségi bevezetése miatt. Ebben 
az esetben szintén megvan arra 
az esély, hogy egyes szakok elnép-
telenednek. Ha egy most tizedi-
kes diák 2005-ben emelt szintű 
érettségit tesz, és az jól sikerül 
neki, akkor minden gond nélkül 
bejuthat egy közgazdasági vagy 
jogi egyetemre, amely ugyanúgy 
elfogadja az emelt szintű érettsé-
git, mint mi. Ha pedig rosszul si-
kerül neki, akkor fennáll annak a 
veszélye, hogy nem ér el annyi 

nagyobb lányának barátja kísért 
el az újszegedi gyermekkórház-
ba. A villámlátogatás során az 
egész család megnézte Gézát. A 
kisbaba egyébként végig nyugod-
tan aludt. Néha mosolygott ál-
mában. 

- Géza az életünk része lett. 
Gondolatban mindig velünk ma-
rad - mondta Molnárné Kati, 
majd hozzátette, ha lehet, szeret-
nék tudni, mi lesz a sorsa a kis-
gyereknek. A későbbiekben pedig 
szívesen lennének Géza kereszt-
szülei. 

ARANYT. JÁNOS 

pontszámot, amennyivel egy böl-
csész szakra bejuthat. Nem is be-
szélve arról a tényről, hogy nem 
egy közgazdasági vagy jogi kor 
közép szintű érettségit is elfogad 
a felvételinél. Végül arra jutot-
tunk, hogy a bölcsészképzésből 
vegyük ki a nyelvszakokat. Ezek-
nél a szakoknál emelt szintű 
érettségit fogadnánk el, a többi 
szak esetében a közép szintűvel 
lehetne jönni felvételizni. Erről 
óriási vita volt a kollégák között, 
de végül is mindenki belátta, 
hogy ez lehet az egyedüli megol-
dás - felelte a dékán. 

A helyzet annyival még tovább 
bonyolódik, hogy a nyelvszakok 
közül Berta szerint ki kell venni 
az oroszt és a latin, ellenkező 
esetben ugyanis ezek a szakok 
megszűnnek. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Edina ment 
a BB-házból 
Szombaton úgy döntöttek a né-
zők, hogy Edina költözzön ki a 
Nagy Testvér házából. A szegedi 
játékos, Géza sem igazán ked-
velte őt. A kőműves-ultrama-
ratonista most átvette a rang-
idős szerepét. 

Géza, a szegedi ultramaratonista 
jól beilleszkedett a Big Brother 
lakóközösségébe. Bár az első ki-
szavazás alkalmával még sok 
voksot kapott társaitól és a né-
zőktől egyaránt, mostanra - visz-
szahúzódó természetének kö-
szönhetően - elterelődött róla a 
figyelem. Sőt a viták során felvál-
lalt békítő szerepe miatt sokan 
szimpatizálnak vele. Géza felesé-
ge, Szabó Katalin úgy gondolja, 
férje népszerűségének növekedé-
se annak köszönhető, hogy most 
már olyannak láthatják a nézők, 
amilyen valójában. Géza az első 
hetekben csak a szigorú, komoly 
oldalát mutatta, pedig társaság-
ban kifejezetten humoros, vicces 
ember. Negatív megítéléséhez 
nagyban hozzájárult az is, hogy 
többeknek leplezetlenül meg-
mondta véleményét. Valószínű-
leg emiatt került az első kiszava-
záskor a kiesésre esélyesek közé. 
Katalin ekkor felkészült arra, 
hogy férjét visszakapja. Most úgy 
érzi, a viták és konfliktusok elte-
relték a kevésbé előtérben lévők-
ről a figyelmet, így Géza bizto-
sabb pozícióban várja az újabb je-
lölést. 

Katalin szerint Gézának nin-
csenek barátai a házban. 
Ugyanakkor bárkivel jó vi-
szonyba kerülhet, mert nincse-
nek előítéletei a többiekkel 
szemben. Többször felmerült, 
hogy Géza vajon jól érzi-e ma-
gát a házban, hiszen egy be-
szélgetés alkalmával azt mond-
ta, jobb lenne ot thon. Katalin 
szerint feleslegesen fúj ták fel 
ezt a kijelentést, hiszen termé-
szetes dolog, hogy hazavágyik, 
ugyanakkor esze ágában sincs 
k imenni a házból. 

TÍMÁR KRISZTA 

Mátyás Géza jó kezekben. A kisfiút Molnár Ferencné babusgatja. Fotó: Schmidt Andrea 

Kiss István népművelőre emlékeztek a balástyaiak 
A tíz éve elhunyt Kiss Istvánra em-
lékeztek szombaton a balástyaiak. 

A makói születésű Kiss István halálának 
tizedik évfordulójára emlékeztek szomba-
ton a balástyaiak. A fiatal népművelő 
1962 januárjában került Balástyára a mű-
velődési ház igazgatójaként. 

- Kiss Pista, ahogy mindenki hívta a fa-
luban, számos új ötlettel állt elő - mesélte 
Kardos Erzsébet, a Balástya Község Köz-

művelődéséért és Fejlődéséért Közalapít-
vány elnöke. A népművelő elsőként ifjú-
sági klubot alakított. Nemcsak tinik, ha-
nem a harmincévesek is szívesen jártak a 
foglalkozásokra. Itt kibeszélhették problé-
máikat, de emellett filmeket is nézhettek. 

Kiss István számos amatőr filmet készí-
tett. Többször is szalagra vette a klub éle-
tét, egy-egy különleges összejövetelét. A 
fiatalok is érdeklődtek a filmezés iránt, 
ezért fotó- és filmszakkört is alapított. 

Szombaton a művelődési házban egyko-
ri klubosok, szakkörösök jöttek el, hogy 
felelevenítsék a múltat. A népművelőről 
2002-ben már megjelent egy könyv, an-
nak tiszteletére, hogy negyven éve került 
Makóról Balástyára. A szombati összejö-
vetelen pedig a második róla szóló kötet, 
A közösség szolgálatában - In memóriám 
Kiss István címűt mutatták be. 

Az érdeklődők számos filmjét nézhették 
meg, köztük a Badarságaimat. A Kell, 

hogy fontos legyek valahol című filmet pe-
dig Kiss István egykori alkotótársa, Buglya 
Sándor rendező vetítette le. 

- Igaz, hogy szomorú esemény miatt 
jöttünk össze, de Pista - vidám ember lé-
vén - mindig azt szerette, ha jókedvű tár-
saságveszi körül. Ezért a régi klubos életet 
színesítő dalokat, a 60-as és 70-es évek 
slágereit is meghallgattuk - tette hozzá az 
alapítvány elnöke. 

K.T. 

Egyetemesdi 
Ismét bebizonyosodott, hogy a fej fölötti intézkedések nem vezet-
nek, vezethetnek sehová. A rendeletileg módosított, de nem kel-
lőképpen átgondolt bölcsészképzésről hamar, alig egy év alatt ki-
derült, mennyire használható a napi gyakorlatban. Oktatók, hall-
gatók, egyetemi vezetők egyaránt fogják a fejüket az újabb és 
újabb - mondjuk így - szamárságok miatt. Szerencse a szeren-
csétlenségben, hogy a döntéshozók észbe kaptak, és hagyják ma-
gukat meggyőzni. Ha mindehhez hozzáteszem, hogy a kredit-
rendszer évek óta „be akar vezetődni" az összes egyetemi és főis-
kolai karon, akkor látható: nem olyan egyszerű dolog az egyete-
mesdi. Arról nem is beszélve, egyre többet hallunk a tudás alapú 
társadalom fontosságáról, a minőségi oktatás visszaállításáról. 
Eközben az egyetemek fejkvótát kapnak, s amíg ez így marad, ad-
dig elég nehezen lesz megvalósítható az elitképzés. 

Tovább is van, mondjam még ? 
G. SZ. L. 


