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Jogsegély diákoknak 
Hallgatói jogsegélyszolgálat 
elindítását tervezi a szegedi 

egyetem hallgatói önkormány-
zata. A szervezet célja, hogy a 
tanácsadáson túl képviselje is 
az egyetemistákat különböző 

jogi ügyekben. 

- A hallgatói jogsegélyszolgálat 
négyfős testület lenne. Három 
egyetemi hallgató mellett egy 
végzett jogász is tagja lenne a 
szervezetnek, aki a hivatalos 
fórumokon képviselné a diáko-
kat. Őt még keressük - mondta 
Telegdy Gergely, a jogsegély-
szolgálat, illetve a jogi kar hall-
gatói önkormányzatának elnö-
ke. A testület másik két tagja 
szintén joghallgató: Ragány 
Zoltán és Kónya Tamás. 

- A szolgálatnak két fő felada-
ta lesz. Egyrészt jogi tanács-
adással áll a hallgatók rendelke-
zésére, másrészt képviseli őket. 
Ez utóbbiba egy lakásvásárlás 
jogi ügyei éppúgy beleférnek, 

mint a bíróságon való képvise-
let - tette hozzá Telegdy. 

Az elnök megjegyezte: a szol-
gálat felállításával a nyugat-eu-
rópai, amerikai egyetemeken 
jól működő hallgatói jogi kép-
viseletet szeretnék meghonosí-
tani nálunk. - Magyarországon 
eddig még nem működött 
ilyen szolgálat. Budapesten a 
közgazdasági egyetemen van 
egy jogi tanácsadó, de a mi kez-
deményezésünk ennél sokkal 
szélesebb lenne. Úgy gondol-
juk, igény van egy ilyen szerve-
zetre az egyetemen - mondta 
az elnök. 

A hallgatók eddig is keresték 
a kari önkormányzatokat kü-
lönböző jogi kérdésekkel. Első-
sorban jogszabály- és szabály-
zatértelmezések miatt fordul-
tak a kari képviselőkhöz, akik 
helyett mostantól a szolgálat 
munkatársai válaszolnak a kér-
déseikre. Jelenleg keresik azt az 
ügyvédet, aki szívesen vállalná 
a hallgatók jogi képviseletét. 

G. SZ. L. 

PUKÁNSZKY BÉLA ÉRDEKES KIHÍVÁSNAK TEKINTI POSZTJÁT 

Átalakulás előtt 
a felsőoktatás 

Amikor Szabó Gábor rektor 
felkérte Pukánszky Bélát az 

oktatási rektorhelyettesi poszt 
betöltésére, a neveléstudomá-
nyi tanszék vezetője örömmel 
mondott igent. Feladata igen 

összetett, de bízik abban, meg 
tudja oldani a rá váró prob-

lémákat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
Pukánszky Béla a szegedi 
bölcsészkar tudományos és 
pályázati dékánhelyettesi 
„székét" cserélte fel az okta-
tási rektorhelyettesi posztra 
Szabó Gábor rektor felkéré-
sére. - Az oktatás sokkal 
szerteágazóbb terület, mint 
a tudományos és pályázati 
ügyek - mondta Pukánszky 
Béla. A rektorhelyettes hoz-
zátette, érdekes és fontosjci-
hívásnak tartja pozícióját, 
hiszen a négy rektorhelyet-
tes közül az ő „hivatala" a 
legnagyobb. Feladatai közé 
tartozik ugyanis az össze-
gyetemi tanárképzés koordi-
nálása, a kreditrendszer ki-

Pukánszky Béla. 
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

terjesztése valamennyi kar-
ra és szakra, de felel a gya-
korló általános iskoláért és 
gimnáziumért is, emellett 
felügyeli az egységes tanul-
mányi rendszer (ETR) mű-
ködését, koordinálja az köz-
ponti idegennyelvi lektorá-
tust, a távoktatási közpon-
tot, a levéltárat és Baáó Atti-
la rektorhelyettessel közö-
sen az egyetemi sportköz-
pontot is, valamint hozzá 
tartozik a füvészkert. 

- Grandiózus átalakítás 
előtt áll a felsőoktatás. Az 
egyetem vezetésében dol-
gozva úgy gondolom, lesz 
arra lehetőségem, hogy po-
zitív irányba mozdítsam el 
ezeket a folyamatokat. 
Emellett a tanárképzésben 
rejlő lehetőségek előmozdí-
tása is komoly szakmai kihí-
vást jelent számomra -
jegyzete meg a rektorhe-
lyettes. 

A három hónapja hivatalban 
lévő Pukánszky Béla ma már 
egy kicsit realistábban ítéli 
meg az egyetem helyzetét, és a 
saját cselékvési lehetőségét is. 
Mint mondta, nem minden 
ponton tud és lehet gyors át-
törést elérni. 

Egyik legnagyobb feladatá-
nak tekinti egy tanárképző 
központ létrehozását, amely-
ben egységesülhetne az 
egyetemi és főiskolai tanár- I 
képzés, emellett rá vár az 
egyetemen adható címek 
meghatározásának előkészí-
tése, szabályzatok megalko-
tása, újrafogalmazása is. -
Ezek nem tartoznak a napi 
rutinfeladatok közé, ennek 
ellenére viszonylag hamar 
dűlőre kellene jutnia e kérdé-
sekben az egyetemnek. Bí-
zom benne, hogy sikerül -
tette hozzá Pukánszky Béla. 

VAN, AKINEK ÁLOM, VAN, AKINEK REÁLIS CÉL A MUNKAVÁLLALÁS 

Karrierlehetőség az EU-ban 
A vidéki egyetemek közül el-
sőként a szegedin rendezték 
meg azt a kétnapos program-
sorozatot, amelynek kereté-

ben a végzős hallgatók bepil-
lanthattak az Európai Unióban 

nyíló karrierlehetőségekbe. 

Karrier Roadshow - kilátással 
Európára - ezt hirdette a moli-
nó a Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) Dugonics téri épü-
letében. A múlt heti kétnapos 
rendezvényen az érdeklődő 
hallgatók az Európai Unióban 
rájuk váró munkalehetőségek-
ről tájékozódhattak, emellett 
megismerhették azokat a vál-
tozásokat, amelyeket a magyar 
felsőoktatásban a csatlakozás 
miatt végre kell hajtania. 

- Budapesten, a közgazda-
sági egyetemen indult el egy 
kezdeményezés, hogy az or-
szág egyetemein a friss dip-
lomások megismerhessék az 
Európai Unióban rejlő lehe-
tőségeket és a foglalkoztatási 
esélyeket - mondta Szabó 
Beatrix, az SZTE karrierirodá-
jának vezetője. - Elsősorban 
végzős és végzett hallgatóknak 
szólt ez a mostani rendezvény, 
de az alsóbb évesek is sze-
rezhettek néhány hasznos in-
formációt a jövőre nézve. 

Az irodavezető megjegyezte, 
azért is volt hasznos ez a ren-
dezvény az egyetemistáknak, 
mert még mindig nem késő 
felkészülni az uniós változá-
sokra, irányelvekre. - A május 
elsejei csatlakozással nem fog 
egyik pillanatról a másikra 
minden megváltozni. Folya-
matos lesz az átalakulás, és 
erre fel lehet, sőt fel kell ké-
szülni - tette hozzá. 

A két nap alatt a Dugonics 
téri épület aulájában és ta-

Fizikai 
kutatások 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
A Szegeden folyó alkalmazott 
fizikai kutatásokról rendez-
nek ismeretterjesztő ülést a 
magyar tudomány napja al-
kalmából holnap a Szegedi 
Akadémiai Bizottság székhá-
zában. A délután egy órakor 
kezdődő előadásokon egye-
bek mellett a lézerek szemé-
szeti alkalmazásáról, az opti-
kai módszerekkel történő vér-
cukormérésről, a lézeres nö-
vényfelismerésről számolnak 
be a szegedi egyetem kutatói. 

Névcsere 
Két héttel korábbi mellékle-
tünkben interjút olvashattak 
két külföldi orvostanhallgató-
val, Saquib Ansarival és Glenis 
D'Souzával. Akkor egy sajná-
latos félreértés nyomán a szö-
vegben felcseréltük a két in-
terjúalany nevét. Emiatt az 
érintettektől és az olvasóktól 
elnézést kérünk. 
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A Jobline pultját is felkeresték a hallgatók, hogy regisztráltassák magukat egy jó állás 
reményében. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

nácstermében előadásokkal, 
tanácsadással várták az érdek-
lődőket, de arra is lehetőségük 
volt a hallgatóknak, hogy gra-
fológus segítségével megis-
merjék, mi mindent lehet 
megállapítani a kézírásukból. 
- Mindig is érdekelt az Európai 
Unió, bízom abban, hogy meg 
tudják válaszolni a kérdései-
met. Elsősorban az érdekel, 
mely országokban fogadják 
majd el a diplomámat, és ho-
gyan pályázhatok meg ottani 
állásokat - mondta Seregi Atti-
la közgazdászhallgató. 

A legnagyobb érdeklődés az 
előadásokat kísérte, ahol a 
magyar diploma értékéről és 
az elhelyezkedés esélyeiről 

volt szó. - Be kell vallanom, 
egy kicsit elkeseredtem, bár az 
is lehet, hogy eddig túl op-
timistán láttam a jövőmet. 
Nem gondoltam volna, hogy 
ennyire nehéz lesz állást ta-
lálni az EU-ban - mondta Né-
meáy Csilla. A végzős böl-
csészhallgató hozzátette, sze-
retett volna Nyugat-Európá-
ban állást találni, úgy érezte, 
angol és francia felsőfokú 
nyelvvizsgái előnyt jelentenek 
számára. - Au pairként tapasz-
taltam, milyen a Temze part-
ján sétálni. Akkor elhatároz-
tam, egyszer még visszame-
gyek, de nem azért, hogy más 
gyermekét tologassam egy ba-
bakocsiban. Lehet, hogy még-

is az volna az ugródeszka? 
Az előadások mellett az épü-

let bejáratában a Jobline pult-
jánál is tolongtak a hallgatók. 
- Megragadtam az alkalmat és 
regisztráltam magamat. Az or-
szág bármelyik szegletében 
vállalnék munkát, csak legyen 
végre állásom - mondta bi-
zakodva Papp Mária. A fiatal 
lány az idén végzett vegyész 
szakon, de még nem talált ál-
lást. - Hallgatva az itteni elő-
adókat, egy kicsit bánom, 
hogy nem vettem fel valami-
lyen uniós speciális képzést. 
Biztos könnyebben találnék 
most munkát - tette hozzá 
kissé csalódottan. 

GARAl SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Sub Bass Monster jön a gólyabálra 
MUNKATÁRSUNKTÓL 
Régi hagyománynak számít, hogy a szegedi 
egyetem minden ősszel bált szervez az elsőéves 
hallgatók számára. Idén november 14-én a 
Dugonics András Piarista Gimnázium ad he-
lyet a gólyabálnak. A vendégeket fél nyolctól 
engedik be, majd Szabó Gábor rektori kö-
szöntőjét követően kezdődhet a nyitótánc a 
nagyteremben, nem sokkal később pedig a 
szokásos gólyaeskü letételére kérik fel az elsős 
hallgatókat. Ebben az évben az est két sztár-

vendége a TNT együttes, éjfél után pedig Sub 
Bass Monster lesz. Ezúttal sem marad el a 
tombolasorsolás, valamint a népszerű bálszé-
peválasztás. A kisteremben eközben nosztal-
giazene, míg az aulában diszkó várja a fi-
atalokat. Újdonság, hogy minden bálozónak, 
aki magával viszi diákigazolványát, 100 pontot 
regisztrálnak a plasztikkártyáján, amit később 
kedvezményekre válthat be. A szervezők fel-
hívása szerint a vendégek kizárólag öltönyben 
és estélyiben mulathatnak az idei gólyabálon. 

EGYETEMI KLUBOK 

JATE-KLUB 
november 5. 20 óra: Európa Klub - mul-

tikulturális találkozó, 21 óra: közgazdász est 
november 6. 21 óra: Bon-Bon-koncert, 22.30: 

diákigazolvány pontfelíró buli, házigazda: Varga B. 
László, a kisteremben nosztalgiabuli Molnár La-
jossal 

november 7. 21 óra: Heaven Street Seven-kon-
cert 

november 8. 22 óra: Mi-csoda buli, a nagy-
teremben DJ Alma, a kisteremben DJ Alacsony 

november 10. 21 óra: TTK-s est, házigazda: 
Mátrai Róbert, a kisteremben DJ Breki 

november 11. 15 óra: AYUSA - előadás az 

USA-beli munkalehetőségekről, 18 óra: Music 
Centrum Workshop - hangszerbemutatók és kon-
certek 
SZOTE-KLUB 

november 5. 19 óra: filmklub - A kör (The ring), 
22 óra: karaoke party 

november 6. 22 óra: „észhelyzet" Patkós dok-
torral 

november 7 22 óra: péntek esti házibuli Gajdács 
Zoltánnal 

november 8. 22 óra: szabad szombat party DJ 
Harmathtal 

november 11. 21 óra: Back II Black-koncert, 
utána buli Patkóssal 


