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AZ ITTHON SZERZETT DIPLOMÁK EGY RÉSZÉT MÁR ELISMERIK AZ UNIÓBAN 

Szabad munkavállalás 
EDDIG KÖZEL 150 EZER HALLGATÓ KÉRT DIÁKHITELT 

December közepéig lehet 
kölcsönt igényelni 

A Magyarországon szerzett diplomák egy részét már most 

elfogadják az Európai Unió országaiban, a nyelvtanulás 

fontosságát azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni azok 

számára, akik valamely EU-tagállamban kívánnak munkát 

vállalni. Az országok többségében két idegen nyelv is-

merete is szükséges. 

Hazánk uniós csatlakozásá-
nak előnyeiről és a fiatal mun-
kavállalók külföldi lehetősé-
geiről tájékoztatta az érdek-
lődőket múlt csütörtökön Sze-
geden fürgén Köppen, az Eu-
rópai Bizottság magyarországi 
nagykövete, aki az egyetem 
aulájában tartott előadást. Eb-
ben hangsúlyozta, Magyaror-
szágon rengeteg pozitív irá-
nyú változás történt az elmúlt 
tizenkét évben, ám a fejlő-
désnek folytatódnia kell a jövő 
májusi csatlakozást követően 
is. 

lürgen Köppen arról be-
szélt, mennyire fontos az 
idegen nyelvek elsajátítása 
azoknak, akik hamarosan 
külföldön szeretnének mun-
kát vállalni, de szintén nél-
külözhetetlen lesz azok szá-
mára is, akik itthon kívánnak 
dolgozni. Hiszen a hazai vál-
lalatok rengeteg külföldi cég-
gel kerülnek üzleti kapcso-
latba. 

- Nem árt szem előtt tartani 
- tette hozzá a nagykövet - , 
hogy az unióban két idegen 
nyelv ismerete az elvárás, me-
lyeket a munkavállalónak biz-
tonsággal kell használni mun-
kája során. 

Ehhez képest a magyarok 
felkészültségén még akad ja-
vítanivaló. Ami azonban biz-

tató: az itthon szerzett diplo-
mák egy részét már most el-
fogadják az unió országai-
ban, több képzés elismerte-
tése pedig folyamatban van. 
így a csatlakozást követően 
lesz, aki akár azonnal mun-
kát tud vállalni külföldön. 
Már a teljes jogú taggá válást 
követő átmeneti időszakban 
is - amely várhatóan néhány 
évet vesz igénybe - a külföldi 
munkavállalást megkönnyí-
ti, hogy a tagállamok között 
szabadon utazhatnak az uni-
ós országok lakói, a belső 
határok átlépéséhez nem 
lesz szükségük semmilyen 
iratra. 

Néhány előzetes felmérés 
azonban azt a meglepő ered-
ményt mutatja, hogy a ma-
gyarok közül egyelőre csu-
pán kevesen gondolják úgy, 
május után külföldön pró-
bálják eddig megszerzett tu-
dásukat hasznosítani vagy 
tovább gyarapítani. A nagy-
követ szerint érdekes, hogy a 
kérdésre igennel válaszolók 
aránya jóval alacsonyabb ha-
zánkban, mint más tagálla-
mokban. 

Jó néhány hónapja tapasz-
talhatjuk már : többtucatnyi 
pályázat áll a tudásra éhezők 
és a PhD megszerzésére tö-
rekvők rendelkezésére. Ezek 

Azok a hallgatók, akik a 
2003/2004-es tanév első sze-
meszterére diákhitelt kívánnak 
felvenni, december közepéig 
még benyújthatják igényüket. 

BUDAPEST (MTI) 
A félév második kifizetési nap-
ján 8659 új igénylő jutott hoz-
zá először a diákhitelhez, ve-
lük együtt a Diákhitel Központ 
ügyfeleinek a száma 149 ezer 
788-ra emelkedett. Az új 
igénylők a visszamenőleges 
kifizetés miatt legalább há-
romhavi - szeptember, októ-
ber, november - , egyösszegű 
kifizetés esetében pedig öt-
havi pénzt kaptak. 

A központ kommunikációs 
igazgatójának tájékoztatása 
szerint a novemberi folyósí-
tások keretében 2,3 milliárd 

forintot fizetnek ki, amivel a 
2001 szeptembere óta folyó-
sított diákhitel összege 46,3 
milliárd forintra nő. Óri And-
rás felhívta a figyelmet, hogy a 
2003/2004-es tanév első fél-
évére érvényes utolsó diák-
hitel-igénylési határnap de-
cember 15-e. Aki addig beadja 
az igénylését a kijelölt pos-
tahivatalokban, illetve az 
együttműködő bankok, vala-
mint szövetkezeti hitelintéze-
tek kijelölt fiókjaiban, és jo-
gosulttá válik, az 2004. január 
15-én az Igényelt összegtől 
függően akár 125 ezer forint-
hoz is hozzájuthat. A 2003. 
december 15-e után beadott 
igényléseket azonban már 
csak a következő tanulmányi 
félévre lehet figyelembe venni, 
ebben az esetben tehát az 
igénylő végérvényesen elesik 
az első féléves diákhiteltől. 

Jiirgen Köppen szerint érdekes, hogy nálunk jóval kevesebben 
akarnak munkát vállalni külföldön, mint más 
EU-tagállamokban. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

a pályázatok nagyon sokféle-
képpen támogatják külföldi 
tanulmányok vagy kutató-
munka végzését. Csupán 
mindenkinek meg kell talál-
nia a céljainak legmegfele-
lőbb támogatási formát. Eb-
ben nyújtanak hatékony se-
gítséget az EU információs 
pontok, ahol az érdeklődők 
útbaigazítást kaphatnak a 

pályázatok útvesztőiben. A 
hazai és az uniós bérek ösz-
szehasonlításáról a nagykö-
vet elmondta: bár több terü-
leten nagyok az eltérések a 
nyugat-európai és a magyar 
fizetések között, egyes sike-
res menedzserek hazánkban 
is keresnek annyit, mint kül-
földi kollégáik. 

MÁTÉ ERZSÉBET 

Kinevezések 
A szegedi egyetem tanácsának tagjai múlt heti rendkívüli 
ülésükön meghallgatták és egyhangúlag elfogadták az eddigi 
megbízott rektorhelyettesek pályázatait. A testület ennek alap-
ján javasolta Szabó Gábor rektornak, hogy nevezze ki Rácz Bélát 
a stratégiai, Dékány Imrét a tudományos és nemzetközi kap-
csolatok, Pukánszky Bélát az oktatási és Badó Attilát a hallgatói 
és közkapcsolati rektorhelyettesi tisztségre. A kinevezéseket a 
rektor visszamenőleges, augusztus elsejei hatállyal írta alá. 

Mindentudás - könyvben 
hogy a lexikon méretű könyv 
a karácsonyi könyvvásár 
egyik csemegéje lesz. A most 
megjelent első kötetet két 
szemeszter előadásait egybe-
foglaló két további kötet kö-
veti. 

Könyv alakban is megjelen-
tette a Kossuth Könyvkiadó a 
Mindentudás Egyetemének 
első 17 előadását, s a kiad-
ványt bemutató hétfői sajtó-
tájékoztatón a kiadó annak a 
reményének adott hangot, 

VADGAZDALKODASROL TANULNAK A VÁSÁRHELYI F0ISK0LAI KARON 

Etetik, de le is lövik az állatokat 
Annak ellenére, hogy egy vadgazdál-
kodási szakembernek nehéz munkát 

találnia, egyre többen választják ezt a 
szakot a szegedi egyetem vásárhelyi 

főiskolai karán. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
A jövő vadgazdálkodási szakemberei-
nek képzése nagy hagyományokkal bír 
a vásárhelyi főiskolán, ahol egykoron 
még külön tanszéken is oktatták a ter-
mészetkedvelő fiatalokat. Az időközben 
zajló átalakulások eredményeként 
egyébként négy évvel ezelőtt indították 
be a jelenlegi formában a vadgazdálko-
dási képzést. Ez idő alatt egyre népsze-
rűbbé vált a főiskolára jelentkezők köré-
ben ez a tanulási lehetőség, tudtuk meg 
Majzinger István főiskolai adjunktustól. 
Mindezt igazolja az is, hogy nem csak a 
környező településekről jönnek hallga-
tók Vásárhelyre, elsajátítani a vadgaz-
dálkodás alapjait. 

Kerekes István egy Mátra környéki kis 
faluból jött a főiskolára. Az erdésztech-
nikus végzettségű utolsó éves diák csa-
ládi indíttatásból választotta a vadgaz-
dálkodást. Édesapjával, aki sportvadász, 

már kisgyerekkora óta, először hajtó-
ként, majd négy éve már vadászként is 
járja az erdőt. A természet iránti lelkese-
dését az sem törte le, hogy a diploma 
megszerzését követően bizony nem lesz 
könnyű állást találnia. Ezért aztán egye-
temen szeretné gyarapítani tudását, s 
bízik abban, hogy eljön az ő ideje. 

Hasonlóan gondolkodik, sőt külföldi 
képzési lehetőségeket is szeretne ki-
használni Szilágyi Péter. A szegedi 
fiatalember eltökélt szándéka, hogy 
majdan a családja földjén gazdálkod-
jon. Ugyanakkor a vadgazdálkodás is 
közel áll hozzá, de mint mondta, ebből 
jelenleg hazánkban nem lehet meg-
élni. Ezért egyelőre megmarad a hob-
bivadászatnál. 

- Egy elvetemült gondolat eredmé-
nyeként kerültem a főiskola vadgaz-
dálkodási szakára - magyarázta Szé-
kely Antal. A végzős fiatalember a ter-
mészet- és állatszeretete miatt válasz-
totta ezt á szakot, ahol - mint fo-
galmazott - belekóstolnak az élet min-
den örömébe. Azaz nemcsak a vad-
állomány tanulmányozásába, gondo-
zásába kapcsolódhat be a székkutasi 
vadásztársaság területén zajló gyakor-

Kerekes István, Székely Antal, Szilágyi Péter és a vaddisznó. FOTÓ: TÉSIK ATTILA 

lati oktatáson, hanem a háztáji jó-
szágok körüli feladatok ellátásába is. 

Egyébként a hallgatók véleménye 
megoszlott abban, hogy egy vadász 

miként egyeztetheti össze az állomány 
etetését a vadak lelövésével, de abban 
egyetértettek, hogy ez is csak egy gaz-
dálkodási ág, amire szükség van. 

EGYETEMI KLUBOK 

JATE-KLUB 

november 26. 21 óra: JATE 
buli, a nagyteremben DJ Al-
ma 

november 27. 21 óra: Ve-
nus-koncert Kezdjük újra cím-
mel, utána Student-est, há-
zigazda: Varga B. László, a 
kisteremben nosztalgiabuli 
Molnár Lajossal 

november 28. 22 óra: Party 
DJ Palotaival 

november 29. 22 óra: 
Mi-csoda buli, a nagyterem-
ben DJ Alma, a kisteremben 
DJ Immyboy 
SZOTE-KLUB 

november 26. 19 óra: film-
klub - Kocka 2 (Cube 2: 
Hypercube), 22 óra: karaoke 
party 

november 27. 22 óra: „ész-
helyzet" Patkós doktorral 

november 28. 22 óra: Pén-
tek esti házibuli Gajdács Zol-
tánnal 

november 29. 22 óra: Sza-
bad szombat party DJ Har-
mathtal 

december 2. 21 óra: A Sun 
City lemezbemutató koncertje, 
utána buli Patkóssal 


