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Tisztelgés múlt és jelen előtt 
A Szegedi Tudományegyetem a Kolozsvári Egyetem szellemi 

örökösének tekinti magát, és a közös múltban gyökerező szellemi 
kapcsolatot azzal is kifejezi, hogy az Egyetem napját minden év 
november 11-én tartja, azon a napon, amikor 1872-ben el-
kezdődött az oktatás a Kolozsvári Egyetemen. 

Az Egyetem napjának évenkénti megünnepléséről három évvel 
ezelőtt döntött a Szegedi Tudományegyetem tanácsa azzal a céllal, 
hogy minden évben számot adjunk tudományos, szakmai, az 
oktatásban és a tehetséggondozásban elért eredményeinkről. Azt 
szeretnénk környezetünk tudomására hozni: nem hallgatók ki-
bocsátása a célunk a munkaerőpiacra, hanem értékes mun-
kavállalók biztosítása a piac és az egyetem közös erőfeszítésével. 
Nem a tudományos mutatószámok növelése a küldetésünk, hanem 
a hasznos, élhetőbb világot teremtő tudományos eredmények 
felmutatása az alapkutatástól a megvalósulásra érett technológiai 
innovációig. 

Jó alkalom az Egyetem napja arra is, hogy az egyetem polgárai 
kifejezzék tiszteletüket és köszönetüket mindazoknak, akik kiváló 
munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az SZTE teljesítménye ma is 
méltó legyen nagy elődeihez. Ezért minden évben ezen a napon 
adjuk át a legjobbjainknak járó egyetemi kitüntetéseket. Jelen 
kortársaink munkájának megbecsülése azt az üzenetet hordozza, 
hogy a múlt hagyományait megőrizni, az új értékekkel gazdagítani 
minden egyetemi polgár erkölcsi kötelessége. 

Az Egyetem napja azonban nemcsak az ünneplésről szól, hanem 
kapcsolataink ápolásáról, az együttműködéseinkben rejlő lehe-
tőségekről is. Ezért hívtuk meg rendezvényünkre partnereinket 
szűkebb és tágabb környezetünkből, a tudományos életből, a hazai 
és nemzetközi felsőoktatásból, a gazdasági, kulturális és közéletből. 
Részvételükkel a 21. századi, újra egységesülő Európa egyik 
legnagyobb kihívásáról, az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térség 
kialakításáról cseréljük ki gondolatainkat. Hiszen tudjuk, nem lehet 
sikeres az a szervezet, amelyik nem képzeli el jövendő helyét a 
környezetében. A jövőkép az alkalmazkodás alapja, a környezet 
megváltoztatásának igénye, a sikerek és kudarcok viszonyítási 
alapja. Fontos tehát, hogy időről időre megfogalmazzuk, a napi 
feladatok hatékony elvégzése mellett ml is munkánk hosszú távú 
célja. Erre kívántunk egy ilyen találkozóval is módot adni. 

Hisszük, hogy múltunk ápolása, hagyományaink ereje, a kiváló 
teljesítmény és az állandó fejlődés a mában, az eltökélt szándék a 
nyitott és dinamikus működésre, valamint a jövőről való közös gon-
dolkodás, partnereink segítsége és iránymutatásai együttesen biz-
tosíthatják méltó helyünket az európai egyetemek közösségében. 

SZABÓ GÁBOR 
REKTOR 

TUDOMÁNYOS FÓRUM, KITÜNTETÉSEK ÉS HALLGATÓI KONCERT AZ EGYETEM NAPJÁN 

Méltósággal ünnepeltek 
Egész napos ünnepséggel, dél-
előtt konferenciával, délután 
ünnepi tanácsüléssel és hang-
versennyel emlékeztek meg 
tegnap az Egyetem napjáról. 

Hetvenöt évvel ezelőtt novem-
ber 11-én kezdődött meg a 
tanítás a Kolozsvárról Szeged-
re áthelyezett egyetemen. Erre 
a jelentőségteljes napra em-
lékeztek tegnap a Szegedi Tu-
dományegyetemen (SZTE). 

Az Egyetem napjára szerve-
zett rendezvényeket számos 
illusztris vendég, politikus, ha-
zai és külföldi professzor tisz-
telte meg jelenlétével. Ott volt 
és beszédet is mondott Botka 
László, Szeged polgármestere, 
Mang Béla, az Oktatási Mi-
nisztérium felsőoktatási he-
lyettes államtitkára, Giuáo Fu-
magalli, a Veronai Egyetem 
Természettudományi Karának 
dékánja, az olasz város alpol-
gármestere, valamint a kolozs-
vári Babes Bolyai Egyetem 
rektora, Néda Árpád, az újvi-
déki, a temesvári és az udinei 
egyetemek rektorhelyettesei, 
Pintér Lajos, Magyarország ve-
ronai tiszteletbeli főkonzulja 
és Dettrekői Ákos, a Magyar 
Rektori Konferencia elnöke. 

- A mai napon tisztelgünk 
szellemi örökségünk előtt -
mondta köszöntőjében Szabó 
Gábor, az SZTE rektora, majd 
átadta a szót a Felsőoktatás az 

Kovács László (jobbról) Professor emeritus címet vett át Szabó Gábor rektortól, FOTÓ: KARNOK CSABA 

Európai Unióban című fórum 
szónokainak. Botka László 
polgármester az egyetem és a 
város között kialakuló egyre 
szorosabb együttműködésről 
számolt be, illetve hangsú-
lyozta a város és az egyetem 
közös felelősségét a térség fej-
lődésének biztosításában. 

A délutáni ünnepi egyetemi 
tanácsúlésen elismeréseket és 
kitüntetéseket adtak át. Profes-
sor emeritus címet kapott öt 
egyetemi tanár: Fehér Ottó 
(összehasonh'tó élettani tan-
szék), Fejes Pál (alkalmazott és 

környezeti kémiai tanszék), Ba-
logh Sándor (élelmiszer-ipari 
gazdaságtan és marketing tan-
szék), H. Tóth Imre (szláv inté-
zet) és Kovács László (szülészeti 
és nőgyógyászati klinika). 

Pro Universitate-díjat kapott 
Szabó Imre, a jogi kar dékánja, 
Gécseg Ferenc akadémikus, ma-
tematikus, Zsoldos Ferencné, a 
gyógyszerészkar (GYTK) déká-
ni hivatalvezetője, Szönyi 
György Endre, az angol-ameri-
kai intézet vezetője és Homor 
Géza, a tanárképző főiskolai 
kar főigazgató-helyettese. 

Klebelsberg Kunó-díjat ve-
hetett át Cséka Ervin, a jogi kar 
és Szendrei Kálmán, a GYTK 
emeritus professzora. 

„Egyetemi sportért" díjban 
részesült Mészáros Tamás, az 
ortopédiai klinika egyetemi ta-
nára és Pungor Miklós, a tanár-
képző főiskolai kar testnevelés 
és sporttudományi intézet fő-
iskolai docense. Kanyó Zol-
tán-díjat vehetett át Vecsey 
Zoltán, a BTK osztrák iroda-
lom és kultúra tanszékének tu-
dományos segédmunkatársa. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

AZ EGYETEMISTÁK SZÍVESEN MOZOGNAK SZABADIDEJÜKBEN 

A sportcsarnok reggeltől estig foglalt 

A labdarúgók (sárgában az USC) a hét végén 1-1-es döntetlent értek el a 
Szentmihály vendégeként. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT 

A szegedi universitas sportos intéz-
ménycsoport. A testnevelés-rekreáció 
szakos képzés a testnevelési és sport-
tudományi intézet keretein belül fo-

lyik, míg a mozgással kapcsolatos töb-
bi tevékenység a hattyasi sportköz-

pontban zajlik. 

A Hattyas sori SZTE, vagy universitas 
sportközpontot - mely az Ady térről 
költözött mostani otthonába - Szabó 
József főiskolai docens vezeti. Ott zajla-
nak minden szak kötelező testnevelés 
órái, valamint az elég gazdag kínálatot 
(Első Beton-JATE kispályás labdarúgó-
torna általában 120 csapat részvételé-
vel, futsal-, kosár-, kézi- és röplab-
da-bajnokságok) jelentő szabadidős, 
sportos foglalkozások egyaránt. A köte-
lezőn, az előírtakon kívül az egyetemi 
és főiskolai diákság szívesen mozog, 
sportol valamit, a kínálat pedig bőséges 
a sportcsarnokot, a zenés termet (tán-
cos rendezvények), konditermet, két 
műfüves teniszpályát, négy, világítással 
is ellátott, aszfaltborítású, kispályás 
labdarúgásra alkalmas küzdőteret ma-
gába foglaló létesítményben. Novem-
ber végétől egy olyan teremmel gazda-
godik a komplexum, amely az asztalite-
niszt, a küzdősportokat kedvelőknek is 
otthont nyújthat, illetve mivel rekor-
tánborítást kap, egy 75 méteres futófo-
lyosót is kialakítanak benne. 

- Nem lehetek elégedetlen - véle-

kedett Szabó József - , hiszen a szabad 
kapacitás értékesítésével nincs nagy 
gondunk - mert szinte nincs is ilyen. 
Néha már úgy érzem, ha kétszer ennyi 
létesítménnyel rendelkeznénk, az sem 
lenne elég. Főként, hogy kapcsolatban 
állunk több céggel, például a Matáwal 
és a Démásszal. A hétvégeken a kon-
diteremben akad egy kis szabad hely, a 
sportcsarnok azonban hétfőtől vasár-
napig, reggeltől estig foglalt. A kö-
rülmények jók, ezt értékelik a hall-
gatók, mert szerintem legalább negy-

ven-ötven százalékuk hetente több-
ször is sportol nálunk. Nagyon nép-
szerűek az ügynevezett extrém spor-
tok, mint a görkorcsolya, a küzdő-
sportok, de hódít a jóga is, s ter-
mészetesen rendszeresen szervezünk 
sí- és vízitáborokat és a jeges estek is 
kedveltek. 

A Universitas SC névre keresztelt 
klub (az ügyvezető Dorka Péter, új 
elnök Szabó Gábor rektorrá választása 
óta még nincs) több szakosztályt mű-
ködtet. A tollaslabdások, a tornászok 

és a karatésok másodosztályúak, a lab-
darúgók a megyei II. osztályban sze-
repelnek. A Magyar Egyetemi és Fő-
iskolai Országos Bajnokság (MEFOB) 
összesített pontversenyét tavaly fölé-
nyesen nyerte meg Szeged, s idén is 
dobogós helyre várható. Anyagi okok 
miatt a többi sportág képviselői a kari 
bajnokságokban szerepelnek, de az 
universitas nyit az élsport felé is. Erre 
jó példa a közelmúltban a Szevi-
ép-Szeged női kosárlabdacsapatával 
aláírt szerződés, valamint előkészü-
letben van a Magyar Olimpiai Bizott-
sággal kötendő megállapodás. 

A „hivatalos" részről, a testneve-
lés-rekreáció szakos oktatásról ár. 
Gyetvai György intézetigazgatót, tan-
székvezetőt kérdeztük: 

- Főként a rekreáció miatt még min-
dig nagyon népszerű, divatos a szak, 
most is háromszoros-négyszeres volt a 
túljelentkezés. Az ezen a szakon ta-
nulók a sportban jobb, kimagaslóbb 
eredményekre képesek, s az ilyen jel-
legű események szerevezéséből is ki-
veszik a részüket. Hogy eleget mo-
zognak-e az universitas növendékei? 
Ez nagyon összetett kérdés, probléma. 
A legnagyobb baj az, hogy egyesek 
egészségi állapota, valamint mozgás 
iránti igénye is elég alacsony. Nekünk 
az a feladatunk, hogy felkeltsük az 
érdeklődésüket és a sportosabb élet-
mód felé tereljük őket. Ezáltal ugyanis 
az életszemléletük is pozitívabb lesz. 

IMRE PÉTER 

Főiskolai évforduló 
A Juhász Gyula tanárképző fő-
iskolai karon tegnap a hazai 
tanárképzés elindulásának 
130. évfordulójára emlékeztek. 
Ebből az alkalomból megko-
szorúzták a névadó költő mell-
szobrát a főiskola folyosóján, 
valamint felolvasó és tudomá-
nyos diákkori üléseket tartot-
tak szinte valamennyi tanszé-
ken. Emellett kiállításokkal és 
az óvó- és tanítóképző főisko-
lák vezetőinek értekezletével 
emlékeztek a jeles napra. 

EGYETEMI KLUBOK 
JATE-KLUB 

november 12. 21 óra: JA-
TE-bull 

november 13. 22 óra: Stu-
dent-est 

november 15. 22 óra: Gó-
lyabál after party (SZTE gó-
lyabáli belépővel ingyenes) 

november 17.21 óra: BTK-s 
est, EzGáz-koncert 

november 18. 20 óra: Hobo 
Viszockij-estje 
SZOTE-KLUB 

november 12. 19 óra: Film-
klub - Kocka (Cube), 22 óra: 
karaoke party 

november 13. 22 óra: „ész-
helyzet" Patkós doktorral 

november 14.22 óra: Péntek 
esti házibuli Gajdács Zoltánnal 

november 15. 22 óra: Sza-
bad szombat party 

november 18. 21 óra: La-
dánybene 27-koncert, buli 


