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Gumiabroncsban a leg... 

Ingyen Hitel a Marso-nál 
0% hitelbírálati díj, 0% THM, 

0% KAMAT 
Érdeklődjön üzleteinkben. 

A Cetelem Bank Rt. a hitelbírálat jogát fenntartia 

könyvtár átadása u tán az SZTE 
nem számíthat a közeljövőben 
állami fejlesztési pénzekre - fej-
tegette a rektor - , ezért saját 
forrásokból igyekszik megolda-
ni a gazdaságtudományi kar jö-
vendő épületének felújítását és 
a kollégiumi fejlesztéseket. Az 
orvoscentrum területén új labor 
épül a neurobiológiai tudásköz-
pont céljaira, a szegedi biotech-
nológiai céggel, a Solvo Rt.-vei 
pedig inkubátorházat építenek 
az újszegedi, úgynevezett Y-tel-
ken. Tovább tart tehát az inno-
vációs lendület, számos gazda-
sági szervezettel kötött szerző-
dés után hamarosan saját, 
gyógyszer-szabadalomra alapo-
zó fejlesztő céget is létrehoz az 
egyetem. 

Szabó Gábor szerint minda-
zonáltal az intézmény stratégái 
kivárnak, hiszen a hamarosan 
megszülető felsőoktatási törvény 
sok mindent eldönthet, bár a fi-
nanszírozási problémákat ez 
nem, csak állami konszolidáció 
oldaná. 

A magyar felsőoktatás soha 
nem látott méretű átalakításá-
ról, a több lépcsős képzésre va-
ló áttérés folyamatáról meg-
tudtuk, hogy a természettudo-
mányi kar szakjait már akkre-
ditálták, de függőben van a 
bölcsészettudományi szakoké. 
Ez akár a 2006-os tanév indí-
tását is veszélyeztetheti, épp-
úgy, min t az egységes tanár-
képzéssel kapcsolatos bizony-
talanságok - mondta el Pu-
kánszky Béla oktatási rektor-
helyettes. 

S. E. 

Néhány év múlva már a múlté lesz a sorállás az okmányirodában 

Minőségi tankönyvek - védjeggyel de szeptembertől még nem lesz változás 

Hogy megértse a gyermek 
Kevesebb szakszóra, rövidebb mondatokra 
lenne szükség az általános iskolások köny-
veiben. Az oktatási minisztérium új tan-
könyv-engedélyeztetési eljárást tervez,-
szeptembertől azonban nem várható vál-
tozás, hiszen a kiadványokat az iskolák már 
megrendelték. 

„Ormánság, szokás, mátraalj i palócok, záró-
nap, reménység, alakoskodás" - csak néhány 
szó az Apáczai Kiadónál 2003-ban megje-
lent, Esztergályos Jenő jegyezte, első osztá-
lyosoknak szóló tankönyvből. A fenti kifeje-
zéseket a 6-7 éves gyerekek a hétköznapi 
életben nem használják, s nem is biztos, 
hogy értik. „Fajtakiválasztás, férőhelyigény, a 
hasznosítás célja, életfolyamat" - ezeket pe-
dig a szegedi Mozaik Kiadónál megjelent, 5. 
osztályosoknak dr. Halász Tibor, Jámbor 
Gyuláné és Vízvári Albertné által írt Termé-
szetismeret tankönyvben találtuk. A vulka-
nikus hegységek című fejezethez tartozó 71. 
oldalon a szerkesztők vastag betűvel 20 fon-
tos kifejezést emeltek ki, például: „magma-
kamra, kőzetolvadék, andezit, bazalt". Ebben 
a tankönyvből egyébként oldalanként 15-25 
szakkifejezést kellene megtanulnia a gyerek-
nek. A könyvekben 100 betűnél is hosszabb 
mondatokat a tanulók már nehezen értelme-
zik - állítják a szakértők. Az Oktatási Mi-
nisztérium azt szeretné, ha a lexikális tudás 
helyett a képességfejlesztés kapna nagyobb 
hangsúlyt. Ezért tervezik megváltoztatni a 
tankönyvvé minősítés rendjét. 

- A szakkifejezésekre szükség van, ezt nem 
vitatjuk, de legalább ilyen fontos a szöveg ért-
hetősége - mondta az Országos Közoktatási 
Intézet szakértője, Oláhné Vágó Irén. 

- A helyzeten nem segít, ha az éppen aktu-
ális minisztérium ötlete alapján változtatnak 
a bírálati szempontokon, és ezután aszerint 
döntenek egy könyvről, hogy a szöveg hány 
százalékban tartalmaz 150 betűnél hosszabb 
mondatot, vagy van-e minden oldalon kép -
közölte a szegedi Mozaik Kiadó szerkesztője, 
Tóth Katalin. - Sokkal fontosabb lenne, ha 

AKIKNEK INGYENES 

A szegedi egyetem vezetése a jelenről, a tervekről 

Sikertörténetek 
és várakozások 
A Szegedi Tüdományegyetem 
elmúlt éve sikeres volt, megva-
lósult az Ady téri nagyberuhá-
zás, elkezdődött és tart az in-
novációs lendület, a képzési 
profil bővül. Az egyetemi stra-
tégák szerint a jövő csak álla-
mi konszolidációval lehetne 
kiszámíthatóbb - hangzott el 
egy tegnapi sajtóbeszélgeté-
sen. 

Ami nem kerül be a Nemzet i 
fejlesztési tervbe, az nagy való-
színűséggel nem is lesz megva-
lósítható. így gondolkodnak a 
Szegedi Tudományegyetem 
stratégái, akik jelenleg éppen 
azon dolgoznak, hogy a 
2006-tól kezdődő időszak he-
lyi fejlesztési elképzelései sze-
repeljenek a nemzet i program-
ban. Mivel az elmúlt évben 
Szeged és kutatóhelyei min t 
biopolisz kerültek be - szeren-
csésen - a nemzetközi köztu-
datba, ezt a PR-sikertörténe-
tet, páratlan előnyt a szegedi 
tudásközpont is segít kihasz-
nálni: megalakítot ták az „In-
novatív egyetem" ad hoc bi-
zottságot, amely az egészség-
ügyi, a környezetvédelmi, a 
biotechnológiai és az agrár tu-
dásipar helyi honosodásáért 
dolgozik, segít, hogy az euró-
pai fejlesztési pénzekből Sze-
gedre is jusson. Erről Rácz Bé-
la stratégiai rektorhelyettes tá-
jékoztatott egy tegnapi sajtó-
beszélgetésen, amelyen Szabó 
Gábor rektor az SZTE elmúlt 
évének legfőbb fejleményeit is-
mertette. 

Az Ady téri épület, az új 

Tőzsdei nyílt nap 

Fotó: Karnok Csaba 

Tőzsdei nyílt napot rendez Szegeden ma délután 1 órától a Dé-
mász Rt. Klauzál téri székházában a BET. Az ünnepélyes megnyi-
tón részt vesz a Démász Rt. vezérigazgatója, Yves Autret, Botka 
László szegedi polgármester és Szalay-Berzeviczy Attila, a Buda-
pesti Értéktőzsde elnöke. Fél kettőkor kezdődik beszélgetés a tőzs-
dézés gyakorlati tudnivalóiról, majd a befektetési stratégiákról 
gondolkodhatnak együtt az érdeklődők. A tőkepiaci forrásbevonás-
ról és a cégstratégiákról negyed 4-kor kezdődik diskurzus, a tőzsdei 
alapismeretekről pedig öt órától hallhatnak bővebbet a résztvevők. 
A tőzsdei nyílt napot szakmai kiállítás kíséri. 

A tankönyv 
az alap 
HOLLÓSI ZSOLT 

A gyakran emlegetett PISA-jelentés már évekkel ezelőtt arra hív-
ta fel a figyelmet: a diákok gyakran nem értik, amit olvasnak, sok-
szor még a tankönyvek szövegeit sem. 

A legfejlettebb országok egyetemein önálló intézeteket alapí-
tottak tankönyvkutatás céljából - annyira fontosnak tartják, 
hogy a felnövekvő generációk minden szempontból az életkori 
sajátosságaiknak legmegfelelőbb könyvekből tanulhassanak. 
Arra az általános kérdésre, hogy milyenek, mennyire tanulha-
tók a mai magyar tankönyvek, nem tudnak leegyszerűsítő vá-
laszt adni az oktatási szakemberek. A kérdés ugyanis roppant 
bonyolult. Ma már nincsenek egységes tankönyvek. Egymással 
gyakran élet-halál harcot folytató konkurens kiadók saját tan-
könyvcsaládokat fejlesztenek ki. Mindegyik mellett lehet érvel-
ni, mindegyikben lehet hibákat is találni. Sőt: azt is mondják, 
már aszerint is választhat a pedagógus, hogy konzervatív vagy 
liberális világszemlélethez közelebb álló könyvből akar-e taní-
tani. 

A lényeg persze nem ez, hanem inkább az: használható, sőt a 
gyerekek számára élvezetesek, érthetőek, motiváló hatásúak 
legyenek a tankönyvek, amelyekből az alapvető ismeretek 
többségét elsajátítják. Érdemes tehát odafigyelni a tankönyv-
kutatókra. És nem csak az általános iskolás korosztály érdekes. 
Egy szakiskolai biológia tankönyv tíz oldalán négyszázötven 
nehezen érthető speciális szakszó sokkolta a diákokat. Az 
egyik szegedi kutató idézte az alábbi mondatot: „Az út két ol-
dalán kék alapon sárgán vagy fehéren, a csempék ragyogó szí-
neiben Istár istennő szent állatai, az oroszlánok színes csem-
pékből pontosan összeillesztett alakjai követik egymást." Bár a 
mondat nyelvtanilag nem helytelen, nem felel meg a 10-12 
éves diákok gondolkodásmódjának - azaz a forma akadályozza 
a megértést. 

Ha azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekeink számára is él-
ményt jelentsen az olvasás, akkor kevés a Nagy Könyv-mozga-
lom. Az alapoknál, a tankönyveknél kell elkezdeni a vizsgáló-
dást. 

jg | A 2005 2006 os tanévtől bővül az Ingyen tan-
könyvre jogosultak köre. Nem kell fizetniük a tan-
könyvekért a rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülőknek, a tartósan beteg vagy 
sajátos nevelési igényű gyermeket nevelőknek, a 
3 vagy több gyermekeseknek, illetve az egyedülál-
ló szülőknek. Ingyenes a tankönyv azoknak a 
nagykorúaknak is, akik a családi pótlékot saját 
jogukon kapják. Az iskolákban az emelt családi 
pótlékról vagy a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásról kell igazolást bemutatni. 

A kisdiákok olykor fogják a fejüket: oldalanként 15-25 szakkifejezéssel kell megbir-
kózniuk Fotó: Karnok Csaba 

valóban megindulna egy tartalmi és mód-
szertani megújulás. 

Ha az OM új minősítése életbe lép, a már 
akkreditált kiadványok megmaradnak, az 
újakat viszont szigorúbb mércével vizsgálják 

a bírálók. Ez várhatóan ellenállást vált ki a 
kiadókban. Ezt az ellentétet azzal oldanák 
fel, hogy az újonnan piacra kerülő könyvek 
minőségi védjegyet kapnak. 

NY. É. 

Hatszázhetvenmilliós beruházás eönkormányzatra 

Szeged saját útját járja 
Az intelligens városról példálódzva elsőként Győrt emlegetik. Sze-
geden más irányú, de jelentős léptékű a fejlesztés. így nem csoda, 
ha Magyarország vezeti a digitális átalakulás folyamatát Kelet-Eu-
rópában és egyre versenyképesebbé válik az Európai Unión belül. 

A szélessávú vezeték nélküli tech-
nológiára épülő programra óriási 
összeget költ Győr, így aztán első-
számú példaként emlegetik, mi-
kor az intelligens városokról esik 
szó. Az ottani rendszer segítségé-
vel városi szolgáltatások válnak 
egyszerűen elérhetővé: például a 
tömegközlekedésben közvetlen 
kapcsolat létesíthető a buszveze-
tőkkel, nyomon követhető, merre 
és milyen terheltséggel járnak a 
járművek, a vezeték nélküli térfi-
gyelő rendszer pedig a rendőrség 
munkáját könnyíti. 

Szeged a saját útját járja. 

- Koncepciónk a feladatorien-
táltság, vagyis az, hogy a lakosok, 
a vállalkozók, az intézmények 
minél intelligensebben oldhas-
sák meg a problémáikat - ma-
gyarázta Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester. - így az 
másodlagos, hogy milyen techni-
kát alkalmazunk. Fő feladatunk, 
hogy a felhalmozódott intelli-
gencia a városban hasznosuljon. 

Az eönkormányzat megvalósí-
tására 670 millió forintos beru-
házást szán a szegedi polgármes-
teri hivatal. A közbeszerzést kö-
vető szerződéskötés után, au-

gusztusban kezdődhet a munka 
és jövő tavasszal már az első mo-
dult bevezetik. A második év vé-
gére pedig szinte minden lakos-
sági ügy interneten keresztül is 
elintézhető lesz és a belső ügyin-
tézés is gyorsabbá válik. Ennek 
következtében pedig a hivatal-
ban megszűnnek az óriási sorok. 

Szeged jól halad, hogy intelli-
gens város legyen néhány éven 
belül - Nagy Sándor szerint. Az 
eönkormányzaton kívül minden 
oktatási intézményben és a város 
több pontján megvalósult az in-
gyenes internet-elérhetőség. A 
másfél éve indult eSzeged prog-
ram keretében pedig, az egyetem 
közreműködésével, összefogják a 
szoftverfejlesztő vállalkozásokat. 

CS. G. L. 

Gyógyul 
a megszúrt 
fiatalember 
Túl van a veszélyen az a vásárhe-
lyi 18 éves fiatalember, akit a hét 
végén több késszúrással megse-
besítettek - tudtuk meg a helyi 
Erzsébet-kórházban. Informáci-
óink szerint két, fiatalokból álló 
társaság keveredett szóváltásba a 
város egyik szórakozóhelyén, 
ahonnan a nézeteltérés miatt ki-
tessékelték őket. Ezt követően az 
utcán folytatódott a vita, mely 
végül tettlegességig fajult. 

Az összetűzés következtében 
nemcsak a 18 éves fiút sebesítet-
ték meg: egy 20 éves fiatalember 
súlyos, egy 18 és egy 23 éves pe-
dig könnyű sérüléseket szenve-
dett. A megyei rendőr-főkapi-
tányság életveszélyt okozó testi 
sértés miatt ismeretlen tettes el-
len, valamint csoportosan elkö-
vetett garázdaság bűntettének 
megalapozott gyanúja következ-
tében három vásárhelyi ellen 
folytat eljárást. 


