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KOLLÉGIUM FEJLESZTÉSI TERVEK A SZEGEDI EGYETEMEN 

Intelligens ház, magántőkéből 
Jelentősen javíthatja a szegedi egyetem kollégiumi el-
látottságát az az Újszegeden építendő 800 helyes „in-
telligens ház", amely a mostanában egyre többet em-
legetett PPP-program keretein belül valósulna meg. 

PPP, azaz Public Private Part-
nership. A fogalom egyre is-
mertebb és egyre több terü-
leten alkalmazott, sikeres fej-
lesztési technikát takar. A 
magán- és a közszféra 
együttműködésével valósít 
meg döntően állami felada-
tokat, a beruházási, a fenn-
tartási költség és a kockázat-
megosztás szempontjából 
kölcsönösen előnyös módon. 
A módszer sikeresen alkal-
mazható a felsőoktatásban, s 
megjelent a Szegedi Tudo-
mányegyetemen (SZTE) is, 
ahol - úgy gondolják - a kol-
légiumfejlesztési tervekben 
kínálhat megoldást. 

A PPP-alkalmazás hazai fel-
tételrendszerének kidolgozá-
sát egy tárcaközi bizottságra 
bízták, amelyben a miniszté-
riumok képviselői mellett a 
magánszféra delegáltjai -
ügyvédek, pénzügyi tanács-

adók, bankemberek és fej-
lesztési társaságok vezetői -
is helyet kaptak. A jogi szabá-
lyozás mellett ki kell dolgoz-
niuk a résztvevők - az állam, 
az önkormányzatok és a ma-
gánszféra - együttműködésé-
nek kereteit is. Helyzetüket 
megnehezíti a PPP-projektek 
sokszínűsége. A legegysze-
rűbb változatban csupán a 
tervezésbe és az építésbe 
vonják be a magántőkét. 
Máskor a létesítmény fenn-
tartója, netán üzemeltetője is 
magánvállalkozó lesz. Egy 
másfajta gyakorlat szerint a 
fenntartó az állam marad, de 
a magáncég üzemeltet, ám az 
sem elképzelhetetlen, hogy a 
köz csupán használja a léte-
sítményt, mert azt a befekte-
tő építette, ő üzemelteti és 
rövidebb-hosszabb ideig ő a 
tulajdonosa is. 

Az egyetemeken a program 

Beköltözés a Hermán Ottó Kollégiumba. A magántőkével csökkenthető a helyhiány. FOTÓ: KARNOK CSABA 

leginkább a kollégiumfejlesz-
tésekben, különböző építke-
zésekben alkalmazható, s en-

RACZ BELA FOGLALKOZIK A STRATÉGIAI TEENDŐKKEL 

Hosszú távra terveznek 
A hosszú távú stratégiai feladatok koordinálá-
sára önálló posztot hoztak létre ettől a tanév-
től a szegedi egyetem vezetésében. Rácz Béla 
fizikaprofesszor (képünkön) jelenleg megbí-

zott rektorhelyettesként tölti be ezt a posztot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
Az európai uniós csatlakozás kapcsán gyökeres 
reformok várhatók a magyar felsőoktatásban, 
amelyek egyebek mellett az eddigi képzési 

Rácz Béla FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT 

struktúrát és a finanszírozást átalakítják. Az 
országos szinten kidolgozott, Csatlakozás az 
európai felsőoktatási térséghez elnevezésű re-
formprogramról az egyetemek, főiskolák ok-
tatóinak véleményét is megkérdezik. A szegedi 
egyetemen az újonnan létrehozott stratégiai 
rektorhelyettesi posztot egyelőre megbízott-
ként betöltő Rácz Béla egyetemi tanár feladata, 
hogy tájékoztassa a reform tartalmáról az in-
tézményben oktatókat, s egyúttal összegyűjtse 
az átalakítás kapcsán alkotott álláspontokat. A 
professzor hatáskörébe tartozik a Nemzeti fej-
lesztési tervhez (NFT) való csatlakozás 
koordinálása, és azoknak a pályázatoknak az 
előkészítése, amelyekkel az NFT különböző 
programjaiból igyekszik támogatáshoz jutni az 
egyetem. 

A stratégiai rektorhelyettest bízták meg azzal 
is, hogy megszervezze az Ady téren felépülő 
könyvtár és konferenciaközpont működteté-
sét. Ehhez egyebek mellett előre ki kell szá-
mítania, mennyibe kerül majd az épület „üze-
meltetése", a konferenciaközpont várossal kö-
zös használatára is megoldást kell kidolgoznia. 
Rácz Béla feladatai közé tartozik még a hosszú 
távú tervezéshez ötleteket adó, gazdasági szak-
emberekből álló társadalmi tanács üléseinek, 
illetve a műszaki és anyagtudományi intézet 
létrehozásának megszervezése. A fizikusként 
lézerekkel foglalkozó professzor mondhatni 
otthonosan mozog a stratégiai tervezés terén, 
hiszen az ő vezetésével dolgozták ki a Vi-
lágbanktól kapott kölcsönből megvalósítandó 
beruházások - így a könyvtár építésének -
terveit, 2000-200l-ben az egyetem világbanki 
programirodáját irányította, mostanáig pedig 
az SZTE stratégiai irodájának élén állt. Vezető 
tapasztalatokat szerzett a JATE egykori rek-
torhelyetteseként is az 1990-es években. Mos-
tani munkáját stratégiai igazgatóként Vilmányi 
Márton, a gazdaságtudományi kar tanárse-
gédje segíti. 

nek köszönhetően jelentősen 
javulhat például a szegedi kol-
légiumi helyek aránya. A ter-

Cégvezetők 
tárgyaltak 

az egyetemen 
MUNKATÁRSUNKTÓL 
Szegedi cég- és intézményve-
zetőkkel találkozott tegnap a 
tudományegyetem rektori ve-
zetése. A megbeszélésen meg-
tárgyalták az SZTE szerepe és 
lehetőségei a helyi gazdaság 
fejlesztésében című vitaanya-
got. A találkozón a cégvezetők 
mellett részt vett Dervarics At-
tila, az egyetem társadalmi ta-
nácsának elnöke, a Démász 
Rt. vezérigazgatója. 

Díszdiplomák 
a bölcsészkaron 

Díszdiploma-átadási ünnep-
séget tartott nemrég a böl-
csészettudományi kar. Berta 
Árpád dékán Pukánszky Béla 
oktatási rektorhelyettessel kö-
zösen 1 rubin, 4 gyémánt és 20 
aranydiplomát adott át a 70, 
60, illetve 50 éve végzett egy-
kori hallgatóknak. 

vek szerint ugyanis a PPP ke-
retein belül épül egy teljesen 
új, minden képzeletet felül-

múló egyetemi kollégium Új-
szegeden. Ez sokkal inkább 
nevezhető majd „intelligens 
háznak", mint hagyományos 
diákszállónak. A 800 szemé-
lyes épület ugyanis számos 
szolgáltatást nyújt majdani la-
kóinak: lesz benne posta, 
bank, rekreációs szolgáltatá-
sokat is igénybe lehet majd 
venni, emellett korlátlan te-
lefon- és intemet-hozzáférés-
sel is várja a leendő kollé-
gistákat. A befektetésre az ál-
lam oldaláról - mind a pénz-
ügyi, mind az oktatási tárca 
részéről - rábólintottak, az 
egyetemnek „mindössze" 
annyi a dolga, hogy megtalálja 
a megfelelő befektetőt. 

A kollégiumfejlesztéseken és 
-építésen túl azonban a Sze-
gedi Tudományegyetemen az 
idén máshogyan is enyhült a 
kollégiumi helyhiány. Mint ar-
ról már korábban is beszá-
moltunk, az egyetem 11 fecs-
keházat kapott a Tápai utcá-
ban épült negyvenegy lakásos 
garzonházból. Ezekbe a 27 
négyzetméteres lakásokba 
hallgatói házaspárok költöz-
nek. 

G. SZ. L. 

Fricsay-koncertterem 
a zeneművészetin 

A zenei világnap alkalmából Fricsay Ferencre, a 40 évvel 
ezelőtt elhunyt, Szegedről indult világhírű karmesterre em-

lékezve ünnepségsorozatot rendezett az SZTE Zeneművészeti 
Főiskolai Kara. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
A legendás dirigens unokája, a Berlinben élő Ferenc von 
Szita-Fricsay mesterkurzust tartott a kar Vántus István Szim-
fonikus Zenekara számára. A kar koncerttermében, amely 
felvette a ma is világszerte ismert karmester nevét, dísz-
hangversenyt rendeztek. A muzsikus bronz mellszobrát - amit 
ajándékba kapott az intézmény - leánya, Dobayné Fricsay 
Márta avatta fel. 

Fricsay Ferenc 1914. augusztus 9-én Budapesten szüle-
tett, a Zeneakadémián diplomázott, 1934-től a szegedi 9. 
honvéd gyalogezred zenekarának, majd tíz éven át a Fil-
harmóniai Társaság Zenekarának karmestere és a Szegedi 
Városi Színház zenei vezetője volt. 1945-ben a Magyar 
Állami Operaház, 1947-től a bécsi Staatsoper dirigense 
lett, 1948-tól a berlini Városi Opera, 1956-tól a müncheni 
Staatsoper, 1961-től a berlini Deutsche Oper főzeneigazga-
tója volt egészen 1963-ban bekövetkezett korai haláláig. 

Miközben világszerte vendégszerepelt, egyike volt azok-
nak a karmestereknek, akik az elsők között váltak a hang-
lemezpiac sztárjaivá. Felvételeit ma is etalonként emlege-
tik. 

JATE-KLUB 
október 8. 20 óra: Európa-

klub - multikulturális találkozó, 
21 óra: jogász buli 

október 9 .21 óra: Student-est 
- újdonságok nosztalgiával, 22 
óra: Bacardi-akció 

október 10. 21 óra: Korai 
Öröm-koncert 

október 11. 22 óra: Mi-csoda 
buli 

EGYETEMI KLUBOK 

október 13. 21 óra: BTK-s 
est 

október 14. 20 óra: Hobo Jim 
Morrison-estje Amerikai ima 
címmel 
SZOTE-KLUB 

október 8. 18-tól hajnali 4 
óráig: filmparádé alkonyattól 
pirkadatig - válogatás Quen-
tin Tarantino és Robert Rodri-
guez filmjeiből 

október 9. 22 óra: EFI gó-
lyaavató buli Patkóssal 

október 10. 22 óra: péntek 
esti házibuli Gajdács Zoltánnal 

október 11. 22 óra: szabad 
szombat party DJ Harmathtal 

október 13. 19 óra: orvos-jo-
gász-közgazdász vetélkedő 

október 14.21 óra: Jamie Win-
chester- és Hrutka Róbert-kon-
cert, utána buli Patkóssal 


